
26-27.11.2022 Warszawa 

1 z 3 

 

 

 

  

 

VI Hāto Judo Cup 
 

Organizator  Hāto Judo  

Termin i 
miejsce 

Turniej: 26-27.11.2022  
OSiR Praga-Południe  Adres: ul. Siennicka 40B, Warszawa 

Kontakt Krzysztof Wiłkomirski tel. +48606306070, e-mail: info@hatojudo.pl 

Osoby 
odpowiedzialne 

Kierownik zawodów - Krzysztof Wiłkomirski  tel. +48606306070 
Kierownik techniczny – Marcin Żochowski 

Zgłoszenia do 
zawodów 

Rejestracji dokonują trenerzy wyłącznie przez stronę https://judo.website.pl/turnieje  .  
Rejestracja możliwa jest do 24.11.2022, do godziny 22:00. 
Po tym terminie rejestracja możliwa wyłącznie w dniu zawodów. 
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.  
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rejestracji przed czasem w przypadku zbyt dużej 
liczby zawodników.  

Opłaty Opłata startowa: 

• 70 zł - dla zawodników zgłoszonych w rejestracji internetowej 

• 100 zł - dla zawodników zgłoszonych w dniu zawodów 
Kluby zobowiązane są wysłać zbiorcze zgłoszenie z listą imienną osób startujących oraz 
potwierdzenie opłaty startowej (+ dane do faktury) na adres info@hatojudo.pl do 25.11.2022 
(piątek) do godziny 12.00.  
Dane do przelewu:  Hato Judo, ul. Rosoła 20/7, 02-786 Warszawa  
nr konta: 51 2490 0005 0000 4600 9898 9560 
Tytułem: Hato Judo Cup + opłata startowa + nazwa klubu  

Sędziowie Zawody będą prowadzić sędziowie posiadający aktualną licencje PZ Judo. 

Zasady 
uczestnictwa w 
zawodach 

Sobota 26.11.2022 – Zawody 
Kategorie wiekowe i wagowe: 
 

Kategoria Rocznik Kategorie (kg) Czas walki i dogrywki 

 MU10 2013 Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze 

 2 min 

 chłopcy 2014 Golden Score 1 min 

 WU11 2012 
27/29/31/33/36/40/44/48/+48 

2 min 

 dziewczynki 2013 Golden Score 1 min 

MU11 2012 
27/29/31/33/36/39/42/46/50/55/+55 

2 min 

chłopcy   Golden Score 1 min 

MU13 2010 
30/33/36/39/42/46/50/55/60/66/+66 

2 min 

chłopcy 2011 Golden Score 1 min 

WU13   
30/33/36/40/44/48/52/57/+57 

  

dziewczynki     

MU15 2008 
38/42/46/50/55/60/66/73/81/+81 

3 min 

chłopcy 2009 Golden Score 

WU15   
36/40/44/48/52/57/63/+63 

bez limitu czasu 

dziewczynki     

https://judo.website.pl/turnieje
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1. Ważenie zawodników i zawodniczek zgodnie z harmonogramem. 
2. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz do okazania ważne badania lekarskie (lub podpisane oświadczenie). 
3. Dopuszczalne jest 200 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i zawodniczki musza mieć na sobie bieliznę osobistą). 
4. Zawodnik niemieszczący się w limicie wagowym kategorii wagowej, w której zostanie zgłoszony, automatycznie zostanie przepisany 

do wyższej kategorii wagowej. 
5. Można wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej i wagowej. Jedynie roczniki 2012, 2013 i 2014 mogą startować w dwóch 

kategoriach wiekowych po opłaceniu dodatkowej opłaty startowej.  

6. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie. 

7. Na zawodach obowiązują judogi (plecionki). Zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie wyczytany 

jako drugi. 

 

Niedziela 27.11.2022 – Zawody 

Kategorie wiekowe i wagowe: 
 

Kategoria Rocznik Kategorie (kg) Czas walki i dogrywki 

WU9 2014 i mł  Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze  

2 min 

dziewczynki  bez dogrywki 

MU8 
2015 
2016 

Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze 

2 min 

chłopcy  bez dogrywki 

MU9 2014 Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze 

2 min 

chłopcy początkujący bez dogrywki 

MU11 2012 Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze 

2 min 

chłopcy 2013 Golden Score 1 min 

WU11 początkujący Podział na kategorie wagowe ustalony po oficjalnej 
wadze 

  

dziewczynki     

 
1. Kryteria dopuszczenie do zawodów: 

- rocznik 2012, 2013, 2014  chłopcy – sugerowane max. dwa lata treningów i stopień nie wyższy niż 5,5 kyu.  
2. Ważenie zawodników i zawodniczek zgodnie z harmonogramem. 
3. Podczas ważenia należy posiadać dokument tożsamości oraz do okazania ważne badania lekarskie (lub podpisane 

oświadczenie). 

4. Na zawodach obowiązują judogi (plecionki). Zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie 

wyczytany jako drugi. 

Program Sobota 26.11.2022 - Zawody 
Otwarcie sali – 8:00 
Waga oficjalna oraz walki zgodnie z tabelą: 

Kategoria 

MU10 MU11 MU13 MU15 

chłopcy chłopcy chłopcy chłopcy 

WU11   WU13 WU15 

dziewczynki   dziewczynki dziewczynki 

Waga 8:15-9:00 10:00-10:45 11:30-12:15 14:00-14:45 

Walki 09:45 11:30 13:00 15:30 

 
Niedziela 27.11.2022 – Zawody 
Otwarcie sali – 8:00 
Waga oficjalna oraz walki zgodnie z tabelą: 

Kategoria 

  MU8 MU9 MU11 

  Chłopcy Chłopcy Chłopcy 

WU9     WU11 

dziewczynki     dziewczynki 

Waga 8:15-9:00 9:30-10:15 10:45-11:30 11:45-12:30 

Walki 09:45 11:00 12:15 13:30 

 
Losowanie odbędzie się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu ważenia danej kategorii 
wiekowej. 
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Nagrody i 
wyróżnienia 

Medale i dyplomy za miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wagowych. 
Puchary dla drużyn za miejsca od I do III. 

System 
przeprowadzeni
a zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 6 polach walki,  
przy wsparciu systemu JudoShiai. 
System walk: 
2 zawodników - do dwóch wygranych, 
3-5 każdy z każdym, 
6-8 brukselski, 
powyżej 8 system francuski z podwójnym repasażem. 

Informacje 
organizacyjne 

1. Przebieg turnieju można śledzić w aplikacji Judo Mobile lub na stronie 
https://judo.website.pl/turnieje/wyniki/HJC22   

2. Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW. 
3. Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej, obowiązujący 

strój to białe judogi. 
4. Na terenie zawodów dostępne będą stoiska sportowe i gastronomiczne. 
5. Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok 
urodzenia i stopień szkoleniowy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania: - wizerunku uczestników zawodów w 
materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadach z uczestnikami - danych 
osobowych celem opublikowania wyników, które mogą być wykorzystane w celach 
promocyjnych zawodników w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. 

 

 

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ MIŁEGO POBYTU 
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