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1. ORGANIZATOR: 

KS JUDO TEAM MASTERS GLIWICE 

Adres Organizatora: 44-121 GLIWICE, ul. CZWARTAKÓW12 

2. TERMIN: 

1 kwietnia 2023 r. (sobota) 

3. MIEJSCE TURNIEJU: 

WAGA I ZAWODY:  HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA „SOŚNICA” 

W GLIWICACH, ul. GEN. WŁADYSŁAWA 

SIKORSKIEGO 130, 44-100 Gliwice 

4. KONTAKT: 

KS JUDO TEAM MASTERS GLIWICE 

e-mail: ks.judoteammasters@gmail.com 

telefon kontaktowy: 508 145 063, 693 857 755 

5. BIURO ZAWODÓW: 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA „SOŚNICA” W GLIWICACH, ul. GEN. 

WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 130, 44-100 Gliwice 

Kierownik zawodów: KRZYSZTOF ROGULSKI 

telefon kontaktowy: 534 651 939 

6. OPŁATA STARTOWA 

Wysokość opłaty startowej: 

• opłata startowa płatna przelewem przed zawodami do dnia zgłoszenia 

    29.03.2023 roku do godziny 20.00 - 150 zł 

• opłata startowa płatna przelewem przed zawodami dla zgłoszeń po 

   terminie 29.03.2023 roku – 200 zł 

• opłata startowa w dniu zawodów płatna gotówką na miejscu - 200 zł 

Konto do wpłaty:  

KS JUDO TEAM MASTERS GLIWICE 

nr konta: 59 1140 2004 0000 3502 7760 3065 
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• w tytule należy podać: klub, ilość zgłoszonych zawodników oraz dopisać  

     „Opłata startowa za udział I JUDO MASTERS CUP GLIWICE” 

• w przypadku wpłat indywidualnych należy podać: nazwisko i imię, klub oraz 

dopisać „Opłata startowa za udział I JUDO MASTERS CUP GLIWICE” 

7. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: 

ks.judoteammasters@gmail.com) do dnia 29.03.2023 roku (środa) 

do godziny 20.00. 

W treści zgłoszenia należy podać: nazwisko i imię, klub, rok urodzenia, kategorię 

wiekową, kategorię wagową, stopień szkoleniowy oraz załączyć dowód wpłaty. 

Istnieje możliwość zgłoszenia udziału w dniu zawodów.  

W dniu zawodów podczas rejestracji należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem 

(dowód osobisty lub paszport) oraz okazać dowód wpłaty za udział. 

8. PROGRAM TURNIEJU  

1 kwietnia 2023 roku: 

9:00 - 10:00  waga oficjalna (hala ul. Gen. Władysława Sikorskiego 

130 w Gliwicach) 

10:15 - 11:00   losowanie 

11:30    otwarcie zawodów 

11:45    rozpoczęcie walk eliminacyjnych i walk o medale 

- dekoracja po zakończeniu walk w poszczególnych kategoriach, według ustaleń 

kierownika zawodów 

9. REGULAMIN TURNIEJU 

Uczestnikami zawodów I JUDO MASTERS CUP GLIWICE WETERANÓW 

i AMATORÓW mogą być: 

W kategorii Weteran: 

Zawodnicy i zawodniczki, urodzeni w roku 1993 lub wcześniej, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat nie byli klasyfikowani w rankingach PZJ oraz nie 
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uczestniczyli w zawodach pod patronatem PZJ (poza zawodami Masters i Kata) 

oraz posiadają stopnie szkoleniowe od 2 kyu wzwyż.  

Podział wiekowy kategorii: 5 lat. 

Podział wiekowy: 

M1/F1: 30-34 lat (1993-1989) 

M2/F2: 35-39 lat (1988-1984) 

M3/F3: 40-44 lat (1983-1979) 

M4/F4: 45-49 lat (1978-1974) 

M5/F5: 50-54 lat (1973-1969) 

M6/F6: 55-59 lat (1968-1964) 

M7/F7: 60-64 lat (1963-1959) 

Czas walki: 

M1/F1: 30-34 lat – 3,5 minuty 

M2/F2: 35-39 lat – 3,5 minuty 

M3/F3: 40-44 lat – 3 minuty 

M4/F4: 45-49 – 3 minuty 

M5/F5: 50-54 lat – 3 minuty 

M6/F6: 55-59 lat – 3 minuty 

M7/F7: 60-64 lat – 2,5 minuty 

W kategorii Amator: 

Zawodnicy i zawodniczki, urodzeni w roku 2003 lub wcześniej, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat nie byli klasyfikowani w rankingach PZJ oraz nie 

uczestniczyli w zawodach pod patronatem PZJ (poza zawodami Masters i Amator 

oraz Kata) oraz posiadają stopnie szkoleniowe od 6 kyu do 3 kyu włącznie.  

Podział wiekowy kategorii: 5 lat 

Uwaga: W grupie Amatorów utworzono kategorię AM0/AF0 w przedziale 

wiekowym 20 – 29 lat. 

Podział wiekowy: 

AM0/AF0: 20-29 lat (2003-1994) 



 

 

AM1/AF1: 30-34 lat (1993-1987) 

AM2/AF2: 35-39 lat (1988-1984) 

AM3/AF3: 40-44 lat (1983-1979) 

AM4/AF4: 45-49 lat (1978-1974) 

AM5/AF5: 50-54 lat (1973-1969) 

AM6/AF6: 55-59 lat (1968-1964) 

AM7/AF7: 60-64 lat (1963-1959) 

Czas walki: 

AM0/AF0: 20-29 lat – 4 minuty 

AM1/AF1: 30-34 lat – 3,5 minuty 

AM2/AF2: 35-39 lat – 3,5 minuty 

AM3/AF3: 40-44 lat – 3 minuty 

AM4/AF4: 45-49 – 3 minuty 

AM5/AF5: 50-54 lat – 3 minuty 

AM6/AF6: 55-59 lat – 3 minuty 

AM7/AF7: 60-64 lat – 2,5 minuty 

Kategorie wagowe Mężczyzn (tolerancja +1kg):         

-66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100 / kg 

Kategorie wagowe Kobiet (tolerancja +1kg):     

-52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg 

Zawodnik Mający jednego przeciwnika, walczy do dwóch wygranych. 

Zawodnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Zawodnicy 

uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność, co poświadczają 

własnoręcznym podpisem w czasie kontroli wagi. 

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wagowych 

i wiekowych. Możliwość stoczenia szkoleniowych walk sędziowanych 

w przypadku braku zawodników w danej kategorii. 

Turniej odbędzie się na 3 Matach (8m x 8m) wg aktualnie obowiązujących 

przepisów PZJudo.  



 

 

Co do zasady zawodnicy występują w białych lub niebieskich judogi 

spełniających regulaminowe wymagania dotyczące wymiarów. Judogi nie muszą 

posiadać certyfikatu oraz wymaganej przez IJF gramatury.  

Nie ma obowiązku posiadania białej i niebieskiej judogi, drugi wyczytany 

zawodnik zakłada dodatkowo czerwony pas. 

W przypadku braku rozstrzygnięcia pojedynku w regulaminowym czasie walka 

będzie kontynuowana w formule „Golden Score” z limitem czasowym 1 minuty 

do zdobycia punktu (zwycięzca) lub kary (przegrany). W przypadku remisu 

Sędzia Arbiter wskazuje zwycięzcę. 

10. NAGRODY 

• dla zdobywców Miejsc od I do III – medale i dyplomy 

• dla zdobywców Miejsc od IV do VII - dyplomy 

• Wszyscy pozostali od miejsca VIII – dyplom za uczestnictwo 

Dekoracja zawodników odbywać się będzie po zakończeniu walk w danej 

kategorii wagowej według ustaleń kierownika zawodów. 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

• Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane osoby lub kluby 

11. ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. 

12. UBEZPIECZENIE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, kontuzje zaistniałe 

w czasie trwania zawodów. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na 

własny koszt. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować urazy i wypadki 

odniesione podczas uprawieniu sportów wysokiego ryzyka oraz sporów 

ekstremalnych (tzw. Ubezpieczenie Sportowe). 

 

Życzymy miłego pobytu w Gliwicach 


