REGULAMIN TURNIEJU JUDO DLA DZIECI
16.06.2018
Gimnazjum nr 4 w Gliwicach ul. A. Asnyka 36
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
kontakt: Tadeusz Połomski 501-278-099
1. Chłopcy i dziewczęta walczą oddzielnie, zawody rozpoczynają roczniki najmłodsze. (w sytuacjach zbyt małej ilości
zawodniczek mogą być połączone z chłopcami)
2. Zawody rozgrywane w rocznikach 2011 – 2004.
3. Dogrywki – walka do pierwszej techniki lub kary shido, bez limitu czasu. W przypadku równej liczby punktów
zdobytych w walce przez obydwu walczących zawodników stosuje się rozstrzygnięcie remisowej walki poprzez
wprowadzenie zasady „złotego punktu”. Polega ona na wyłonieniu zwycięzcy po uzyskaniu przewagi punktowej
przez któregokolwiek z walczących w powtórzonej natychmiast walce. Czas dodatkowej walki kończy się z chwilą
uzyskania punktu. W przypadku braku punktów w dodatkowej walce zwycięzcę typuje przez wskazanie
aktywniejszego zawodnika.
4. Każdy zawodnik startuje tylko w jednej kategorii wagowej.
5. Zawodnicy mający jednego przeciwnika, walczą dwie walki między sobą. W przypadku remisu, walczą po raz trzeci i
ta ostatnia walka decyduje o ostatecznej kolejności.
6. Zawodnik nie mający przeciwnika, za zgodą trenera zostaje dolosowany do kategorii wyższej wagowo lub wiekowo,
mając I miejsce w swojej kategorii wagowej. Walczy ostatni z najsłabszym zawodnikiem.
7. Zawodnik dwa razy wywołany po minucie niestawienia się na polu walki przegrywa walkowerem za 10 pkt.
8. Zawodnicy walczą za zgodą rodziców po oświadczeniu o zdolności do udziału w zawodach i braku przeciwwskazań
zdrowotnych.
9. Sędziowie: Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów.
10. Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.
11. Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską.
12. Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter i 1 sędzia stolikowy.
13. Postanowienia końcowe: zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień komunikatu
organizacyjnego oraz niniejszego regulaminu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych I filmowych z zawodów oraz
w celach promocyjnych Zawodów.
15. Zawody rozgrywane są systemem grupowym (max. 5 zawodników),walki rozgrywane są systemem każdy z każdym.
16. Ważenie zawodników odbywa się wg programu zawodów, kategorie wagowe zostaną ustalone po zważeniu
wszystkich zawodników danej kategorii wiekowej.
17. Zgłoszenia do zawodów należy nadsyłać mailowo na adres tadekpolomski@gmail.com do 13 czerwca 2918r.
Kierownik zawodów
Tadeusz Połomski

