
                                                                                                                                                                             
  

                    XXIIIIII    MMEEMMOORRIIAAŁŁ  JJIIGGOORROO  KKAANNOO  WW    JJUUDDOO    
    

     „Szansą dla Każdego” 
    Poznań   22 44 .. 11 00 .. 22 00 22 11 rr ..   

Turniej dzieci, młodzików.  
Organizatorzy:    

Akademia Judo Poznań 24.10.2021 www.akademiajudo.pl  
 

 

Organizatorzy:   

 

 

• Klub Sportowy Akademia Judo Poznań               www.akademiajudo.pl  

• Wielkopolski Związek Judo                                  www.wzjudo.pl  

 

Współfinansują: 

 

 

• Urząd Miasta Poznań                                                    www.poznan.pl 

 

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego                    www.umww.pl 

 

• Wielkopolski Związek Judo                                           www.wzjudo.pl  

 

 Termin  i  

Miejsce zawodów : 

24.10.2021 (niedziela) 

Hala Politechnika Poznańska  
Poznań, 61-138, ul. Piotrowo 4 

Adres 

korespondencyjny:  

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu  

Strona turnieju: www.memorialjigorokano.pl  

e-mail:  zawody@akademiajudo.pl  

kontakt : Radosław Miśkiewicz 503863964  lub  Barbara Dubkiewicz 503971191 

Parking Z uwagi na ograniczone miejsca parkingowe pod salą prosimy udać się na parking w pobliżu Sali. 

Biuro Zawodów: Hala Politechnika Poznańska  

23.10.2021 12:00-15:00 

24.10.2021 09:00- 15:00  

Kierownik biura Angelika Kowalczyk 663 589 936 

Zgłoszenia do 

zawodów:    

 

Do 19.10.2021./ wtorek/  Kluby dokonują zgłoszenia zawodników w formie on–line przez stronę    

www.memorialjigorokano.pl -> zgłoszenia  

 

Płatność TYLKO przelewem do 19.10.2021, na konto:  

36 1020 4027 0000 1302 1639 4478 do dnia 19.10.2021 i przesłać potwierdzenie wpłaty 

oraz listę zgłoszonych osób wygenerowaną w systemie na maila 

zawody@akademiajudo.pl.  

Maila prosimy zatytułować  „XIII MEMORIAŁ – lista i potwierdzenie wpłaty”. 

 

Z uwagi na obecną sytuację COVID NIE MA możliwości zgłoszenia zawodników w dniu 

zawodów. 
 

Opłata startowa:         45 zł od zawodnika zgłoszonego  do 19.10.2021 r. przez panel rejestracyjny.   
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Zasady 

uczestnictwa w 

zawodach: 

Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie, w grupie najmłodszej U11, U13 

wymagana co najmniej pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w 

randori sędziowanym. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW, 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

 

Program zawodów 
Hala Politechnika 

Poznańska  

   

 

 

 

 

 

 
 

24.10.2021 

 

niedziela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 24.10.2021 r. 

 

 

9:00-10:30  WERYFIKACJA  
 

 KATEGORIA ROCZNIKI WAGA WALKI KATEGORIE (KG) 
CZAS WALKI I 

DOGRYWKI 

U 11 
CHŁOPCY  

2011 

2012 

- 11:00 

25/27/30/33/36/39/42/46/51/+51 
2 min 

 

Brak dogrywki 
U 11 

DZIEWCZYNKI 
25/28/31/34/37/41/46/+46 

U 13 
CHŁOPCY  

2009 

2010 

 

- 11:00 

31/33/36/39/42/46/50/55/60/+60 2 min 

 

GOLDEN SCORE 

1min 

 U13 

DZIEWCZYNKI 
31/34/37/40/44/48/ 2/56/+56 

U 15 

CHŁOPCY 
2007 

2008 
- 11:00 

34/38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81 3 min 

 

GOLDEN SCORE 

bez limitu czasu U 15 

DZIEWCZYNKI 
36/40/44/48/52/57/63/70/+70 

U 18 

CHŁOPCY  
2005 

2006 

- 11:00 

42/46/50/55/60/66/73/81/+81 3 min 

 

GOLDEN SCORE 

bez limitu czasu 
U18 

DZIEWCZYNY 
40/44/48/52/57/63/70/+70 

 

Z uwagi na panującą sytuację COVID-19 ważenie nie obędzie się. Kierownik zgłasza 

uczestnika do danej kategorii wiekowej i wagowej. Możliwość składania protestu w czasie 

walki jeżeli uważa się, że zawodnik został źle zgłoszony do kategorii wagowej - walka zostanie 

przerwana i sędzia, kierownik zawodów wraz z trenerami walczących zawodników udaje się 

na wagę kontrolną (waga chłopcy w spodniach od judogi, dziewczynki w koszulce i w 

spodniach od judogi)- jeżeli zawodnik przekroczy o 1 kg od danej kategorii wagowej zostaje 

zdyskwalifikowany z całego turnieju.  

 

 

Nagrody i 

wyróżnienia: 

•    Medale i dyplomy  za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych.  

• Puchar i dyplomy dla 3 najlepszych drużyn. 

•  Puchar Przechodni dla najlepszej drużyny ,w roku 2012,2013-Juvenia Wrocław.  

2014 Klub Judo Lemur. 2015 Akademia Judo Poznań. 2016, 2017, 2018, 2019 Gwardia 

Koszalin, 2020 Akademia Judo Poznań.                                 

 zespół , który wygra turniej trzy razy z rzędu puchar zatrzymuje na stałe! 

            Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę z zawodów  
Odbiera tylko kierownik ekipy 

 

System 

przeprowadzenia 

zawodów: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 6  lub 8 matach, 

• System walk: 2 zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 każdy z każdym, 6-8 

brukselski, powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem, 

. 



• U13 zakaz stosowania kansetsu-waza/dźwigni/ i shime-waza /duszeń/obowiązują kary 

shido, 

• U11 zakaz stosowania technik z kolan, za nogi, koshi goruma , zakaz rzutów 

poświęcenia i rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”), w 

kategorii obowiązują kary shido. 

• U15 w kategorii U15 oraz kategoriach dodatkowych dla starszych zawodników, 

obowiązują przepisy walki IJF. 

Klasyfikacja 

klubowa: 

Punktacja 1m-9 pkt, 2m-7 pkt, 3m-5 pkt ,4m-4 pkt, 5m-3 pkt , 7m-1 pkt 

Zaproszone kluby: 

 

Polska, Francja, Niemcy, Szwecja 

Zakwaterowanie: 

 

Moxy Poznań Airport, Bukowska 303, 60-189 Poznań - 80zł/osoba do dnia 18.10.2021.  

Informacje 

organizacyjne: 

Po zakończeniu każdej kategorii wiekowej dekoracja medalistów,  

Prosimy o precyzyjne zgłaszanie uczestników do zawodów ze względu organizacyjnych 

Na terenie zawodów stoiska sportowe oraz gastronomia. 

Możliwość : śniadania i obiadów  do wykupienia na obiektach sali 

 

Port Lotniczy: 

 

Port Lotniczy Poznań – Ławica; ul. Bukowska  285  Poznań 60-189 

13 km od miejsca zawodów. 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU W POZNAŃ 

 

Organizator:     
 

 

   

 

 

 

Projekt współfinansowany przez: 

    
  

 
 

 

 

          

 
 


