
Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” 
Burmistrz Miasta Marki 
Miasto Marki 
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne 

Honorowy Patronat: Ministerstwo Sportu  
Burmistrz Miasta Marki 
Marszałek Województwa Mazowieckiego   Ambasada Japonii 

Termin i miejsce zawodów: 08.05.2021 
Mareckie Centrum Edukacyjno-Sportowe 
Ul. Wspólna 40, 05-260 Marki 

Biuro zawodów: 07.05.2021 - 18:00-21:00 - Sala Sportowa SP 4 (MCER) ul. Wspólna 40, 
05-260 Marki 
08.05.2021 -  od 07:00 do zakończenia zawodów - Sala Sportowa SP 4 
(MCER) ul. Wspólna 40, 05-260 Marki 

Zgłoszenia do zawodów:  Zgłoszenia drogą elektroniczną na www.judostat.pl/rejestracja do dnia 
05.05.2021 do godz. 20:00 
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia całości rejestracji 
przed czasem lub poszczególnych kategorii w przypadku zbyt dużej ilości 
uczestników.  
Po zgłoszeniu przez judostat.pl należy przesłać na adres mailowy 
organizatora (samejudo@gmail.com) listę trenerów/opiekunów, którzy 
będą przebywali na hali zgodnie z wytycznymi. 
Identyfikatory uprawniające do wejścia na hale zawodów będą wydawane 
trenerom/opiekunom w biurze zawodów. 

Opłata startowa: Opłata startowa 50 zł/osoba.  
Opłatę startową uiszczają trenerzy przelewem w terminie do 5 maja do 
godz. 20.00 na podany poniżej numer konta bankowego. 
PKO BP 97 1020 1042 0000 8602 0351 9352 
 
Klub przesyła potwierdzenie zapłaty za wszystkich zarejestrowanych 
zawodników  w terminie do 6 maja do godz. 20.00 na adres mailowy 
organizatora (samejudo@gmail.com). W potwierdzeniu należy przesłać 
ilość zgłoszonych osób, imiona oraz nazwiska trenerów/opiekunów (ilość 
zgodna z wytycznymi) oraz dane do faktury.  
Organizator zastrzega, że nie będzie realizował zwrotu opłaty startowej 
w przypadku nie stawienia się zarejestrowanego 
Zawodnika/zawodniczki. 
Zawodnicy mogą brać udział w zawodach w wyższej kategorii wiekowej 
po opłaceniu startowego w dodatkowej kategorii oraz zgodzie rodzica 
lub opiekuna prawnego. 

Zasady uczestnictwa w zawodach: Zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. 
Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 
zawodów spoczywa na klubach. 
Obowiązują ważne badania lekarskie. Zawodnik/zawodniczka może 
również wystartować po podpisaniu zgody przez rodzica bądź opiekuna 
prawnego. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia nie 
wynikające z winy organizatora oraz kontuzje. 
Wszystkie osoby przebywające na hali zawodów wyrażają zgodę na 
wykorzystanie wizerunku na materiałach promocyjnych UKS „SameJudo”. 
 
Każda osoba uczestnicząca w zawodach „SameJudo Cup 5” wyraża zgodę 
i udziela prawa do wykorzystania swojego wizerunku  
w celach promocyjnych, poprzez umieszczenie Wizerunku  
w materiałach reklamowych i informacyjnych: ulotkach, broszurach, 
plakatach, bannerach oraz na stronie internetowej Klubu i na profilach 
społecznościowych. 
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http://www.judostat.pl/rejestracja


System przeprowadzenia zawodów: Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na 6 matach. System walk: 2 zawodników – do dwóch wygranych, 3-5 
zawodników – każdy z każdym, 6-8 zawodników – system brukselski, 
powyżej 8 zawodników – system francuski  
z podwójnym repasażem.  
Czas walki 2 minuty plus golden score 1 minuta. 

Nagrody i wyróżnienia: Miejsca 1-3 medale oraz dyplomy. 
Wyżywienie: Możliwość zamówienia obiadów na halę zawodów.  

Zamówienia należy składać na adres mailowy biuro@mega-catering.pl do 
05.05.2021. 

Przepisy i procedury sanitarne 
obowiązujące podczas zawodów 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są dostarczyć podczas 
akredytacji do biura zawodów wypełnione i podpisane: 
a. Kwestionariusz sanitarny - dokument w załączniku oraz na stronie 
zawodów; 
b. Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów 08.05.2021r.  
w Markach – dokument w załączniku oraz na stronie zawodów. 
2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas zawodów 
znajdują się w dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla uczestników 
zawodów – 08.05.2021r. w Markach.  
3. Ze względu bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 oraz ograniczenia liczby osób w obiekcie zawodów na terenie 
hali zawodów mogą przebywać jedynie ci uczestnicy zawodów, dla 
których jest to dzień zawodów – walczące zawodniczki i zawodnicy oraz 
zgłoszeni trenerzy i opiekunowie wg schematu: 
a. 1 trener - opiekun na 5 zawodników; 
b. 2 trenerów – opiekunów do 10 zawodników; 
c. 3 trenerów - opiekunów  do 20 zawodników; 
d. 4 trenerów- opiekunów dla grup powyżej 20 zawodników; 
e. sędziowie, ekipa techniczna obsługująca zawody i medyczna. 
4. Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. 
5.Po zakończeniu walk i dekoracji zawodnicy  
i trenerzy/opiekunowie opuszczają halę zawodów. 
6. Osoby nieprzestrzegające w/w zaleceń zostaną usunięte z hali 
zawodów. 
7. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. 
Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie spodnie od judogi i 
koszulkę a zawodnik spodnie od judogi. Limity wagowe są powiększone 
o dodatkowe 200 g dla zawodników  
i zawodniczek. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości 
oraz kartę wagową  
8. Organizator informuje, iż zgodnie z Regulaminem Sportowym 
Polskiego Związku Judo zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ważne 
orzeczenie badań lekarskich wg aktualnie obowiązujących przepisów.  
Za ważność badań lekarskich w przypadku zawodnika niepełnoletniego 
odpowiada Klub i jego rodzic lub opiekun prawny. Na Klubie spoczywa 
obowiązek weryfikacji ważności badań. 

 
HARMONOGRAM 

 
Harmonogram zostanie opublikowany bliżej daty turnieju. Planowane harmonogram walk  od najmłodszych do 
najstarszych roczników. Każda kategoria wiekowo-płciowa liczona jest jako oddzielny turniej w której obowiązuje 
limit 150 uczestników. 
 
 
Kategorie 
wiekowo/
wagowe: 
 

Kategoria Rocznik Waga Walki Kategorie 
wagowe 

Czas 
walki  

07.05.2021 (piątek) 
18:00-21:00 Waga wszystkich kategorii wiekowo-wagowych (MCER) 

08.05.2021 (sobota) 
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Kategorie 
wiekowo/
wagowe: 

MU 14 
Chłopcy 

2008 32/34/36/39/42/46/50/55/60/66/+66   2 min  
(1 min. 

GS) 

MU 14 
Dziewczynki 

2008 36/40/44/48/52/57/+57   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 13  
Chłopcy 

2009 30/32/34/36/39/42/46/50/55/60/+60   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 13 
Dziewczynki 

2009 30/33/36/40/44/48/+48   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 12 
Chłopcy 

2010 30/33/36/39/42/46/50/55/+55   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 12 
Dziewczynki 

2010 30/34/38/42/45/48/+48   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 11 i młodsi 
Chłopcy 

2011 24/27/29/31/33/36/39/42/46/50/+50   2 min  
(1 min. 

GS) 
MU 11 i młodsi 
Dziewczynki 

2011 23/26/29/32/36/39/42/46/50/+50   2 min  
(1 min. 

GS) 
 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta Marki 
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