
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

SAMEJUDO CUP 

oraz 

MINI SAMEJUDO CUP 

Organizatorzy: 

Honorowy patronat: 

Termin i miejsce zawodów: 

Kontakt: 

Biuro zawodów: 

Zgłoszenia do zawodów: 

Zaproszone ekipy 

zagraniczne: 

Opłata startowa: 

Zasady uczestnictwa 

w zawodach: 

System przeprowadzenia 

zawodów: 

Nagrody i wyróżnienia: 

Wyżywienie: 

Port Lotniczy: 

Serdecznie zapraszamy doświadczonych zawodników do udziału w piątej edycji prestiżowego, 

międzynarodowego turnieju SAMEJUDO CUP, w którym udział zapowiedzieli uczestnicy z ponad 20 krajów. 

W tym samym terminie zapraszamy również zawodników posiadających max. 2 lata stażu trenigowego na 

turniej "Pierwszego Kroku" MINI SAMEJUDO CUP. W turnieju dla początkujących mogą wziąć udział 

jedynie polskie kluby, a dzieci, których staż będzie wykracza/ powyżej czas treningowy określony w 

komunikacie, będą dyskwalifikowane. Turniej ma charakter szkoleniowo-integracyjny i ma za zadanie stopniowe 

wdrażanie dzieci do rywalizacji sportowej. 

• Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo" www.samejudo.pl 

• Burmistrz Miasta Marki www.orych.pl 

• Miasto Marki www.marki.pl 

• Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta Marki

• Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl 

• Miasto Marki

• Samorząd Województwa Mazowieckiego

• Ambasada Japonii

21-22.03.2020r.

www.marki.pl 

www.mazovia.pl 

www.pl.emb-japan.go.jp 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Sportowe ul. Wspólna 40 06-260 Marki

Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo" 

ul. Powstańców 37 m 241 , 05-091 Ząbki 

+48 512 233 612 Łukasz Wójcik kierownik zawodów

+48 728 462 297 Dominik Stuldych- kierownik ekip zagranicznych

+48 697 864 422 Krystian Piekacz

+48 792 288 080 Valentina Tsay opiekun ekip rosyjskojęzycznych

samejudo@gmail.com,www.samejudocup.com 

20.03.2020 r. 18:00 -21 :30 - Hotel Mistral, ul. Słoneczna 1, 05-270 Marki 

21-22.03.2020 r. 7:00 -19:00 - Sala Sportowa SP 4 (MCER) Ul. Wspólna 40 05-260 Marki 

Zgłoszenia drogą elektroniczną na www.judostat.pl 
do dnia 18.03.2020 (środa) do godz. 10:00 

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia całości rejestracji przed czasem lub 

poszczególnych kategorii w przypadku zbyt dużej ilości uczestników, która miałaby wpłynąć na 

opóżnienia turnieiu. 
Zgłoszenia po terminie za zgodą organizatora-oplata startowa 50 zl/12 euro 

Zawodnicy z ponad 20 krajów min .Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Francja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, 

Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania a także Kirigistan, Kazachstan oraz Mongolia. 

Oplata startowa 50 zl/1 O euro za osobę . 

Zawodnicy mogą brać udział w zawodach w wyższej kategorii po opłaceniu startowego w dodatkowej kategorii 

oraz zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego. 

Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli wagi zawodnika w dniu zawodów - limit wagi w trakcie ważenie 

kontrolnego nie może zostać przekroczony o 5%. 

Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. 

Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach. 

Obowiązują ważne badania lekarskie. Zawodnik/czka może również wystartować po podpisaniu zgody przez 

rodzica bądź opiekuna prawnego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia oraz kontuzje. 

Wszystkie osoby przebywające na hali zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku na materia/ach 

promocyjnych UKS"SameJudo". 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 1 O matach. System walk: 2 

zawodników - do dwóch wygranych, 3-5 zawodników każdy z każdym. Czas walki 2 minuty plus golden score 1 

minuta. 6-8 zawodników - system brukselski, powyżej 8 zawodników - system francuski z podwójnym 

repasażem. 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów ustalonych przez organizatora- spójne z regulaminem PZJUDO. 

Dla najlepszych zawodników przewidziane są vouchery finansowe na sprzęt sportowy. 

Miejsca 1-3 piękne, odlewane medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

W kategorii turnieju Mini SameJudo Cup piękne odlewane medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

Wszyscy uczestnicy turnieju miniSameJudo otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Możliwość zamówienia obiadów na halę zawodów: 25 zl/6 euro. Zamówienia 

należy składać na adres mailowy organizatora do 16.03.2020 r. 

Lotnisko Cho ina w Warszawie lub Port Lotniczy Warszawa-Modlin. 
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