
XI WARSAW JUDO OPEN
International Judo Tournament 

for boys U13, U15,U17,U20
26-27. IX. 2009, 
Warsaw, Poland

„Warsaw Judo Open”  największych i najmocniejszych nieoficjalnych turniejów dla mężczyzn 
rozgrywanych w Polsce. Od roku 2009 został uznany przez PZ Judo turniejem selekcyjnym 
do kadr narodowych w kategorii juniora (U20) i juniora młodszego (U17)

Warsaw Judo Open is the biggest and the strongest for boys unofficial tournament in Poland. 
Since 2009 WJO is the selection tournament to polish national teams U17, U20.



Dear Friends of Judo 
I am pleased to invite you to take part in the 11th Warsaw Judo Open.

Being the couch of the Olympic Games National Team of Poland and Belgium for over a dozen of years, I had the chance to 
participate in numerous international judo tournaments. I am proud to admit that Warsaw Judo Open, which is held annually at 
the last weekend of September, can be listed among the best amateur tournaments, which I have had the chance to observe. 
When being the President of Polish Judo Association, both the perfect organization and high level of sports performance, made 
me decide that since 2009 Warsaw Judo Open will become a selection tournament to the National Teams for U17 and U20.  
I truly believe that in the coming years Warsaw tournament will become one of the major European events of this sort.

Drodzy Przyjaciele Judo,
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 11 edycji Warsaw Judo Open.

Przez kilkanaście lat, będąc trenerem olimpijskim Reprezentacji Polski a później Reprezentacji 
Belgii, miałem możliwość uczestniczenia w wielu międzynarodowych turniejach judo na całym 
świecie. Z dumą mogę stwierdzić, że Warszaw Judo Open, który odbywa się od kilku lat w ostatni 
weekend września można zaliczyć do grona najlepiej zorganizowanych turniejów amatorskich, 
jakie miałem możliwość zaobserwować. Widząc, że w parze z dobrą organizacją idzie wysoki 
poziom sportowy, już, jako Prezes Polskiego Związku Judo podjąłem decyzję, że od 2009 roku 
Warsaw Judo Open będzie turniejem selekcyjnym do Kadr Narodowych dla U17 i U20. Liczę, że 
w niedługim czasie turniej w Warszawie, będzie jednym z największych w Europie.

 Już 11 lat minęło od zorganizowania pierwszego Warsaw Judo Open, w którym uczestniczyli zawodnicy z Warszawy i reprezentacja 
regionu Nordrhein-Westfalen z Niemiec. Zawody odbywały się na 2 matach w małej sali gimnastycznej. W kolejnych latach przybywało 

zawodników, dochodziły kolejne ekipy zagraniczne, a turniej odbywał się na coraz większych salach. Od 3 lat gościmy 500-600 zawodników z 11-15 
państw. Obecnie Warsaw Judo Open to największy amatorski turniej judo w Polsce, który jest rozgrywany na 7 matach, w nowoczesnej hali „Koło”, 
przy ulicy Obozowej 60. Porównując statystyki WJO oraz Mistrzostw Europy U17, U20, możemy stwierdzić, że wielu zwycięzców naszego turnieju to 
medaliści imprez mistrzowskich. 
Cieszymy się, że Prezes Polskiego Związku Judo dr Wiesław Błach uznał wysoki poziom sportowy i organizacyjny WJO i ustanowił go od 2009 roku 
turniejem selekcyjnym do Kadr Narodowych U17, U20. Turniej nasz będzie prowadzony według standardów europejskich. Wszystkie walki będą 
rejestrowane przez kamery obsługiwane przez sędziów klasyfikatorów, a wyniki będą dostępne on-line. Dla naszych miłych gości, oprócz wrażeń 
sportowych, przygotowaliśmy w tym roku dodatkową atrakcję, jaką będzie wycieczka z przewodnikiem po Warszawie. Jak co roku ekipom niekorzy-
stającym z hoteli proponujemy gratisowy nocleg w warszawskich klubach judo. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Warsaw Judo Open. Jesteśmy przekonani, że wyjeżdżając z Warszawy zabierzecie ze sobą dobre 
wspomnienia i worek medali.

Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy turnieju:
Cezary Borzęcki, Jacek Zawadka

 It has been 11 years since the first Warsaw Judo Open was organized. This event hosted representatives of Warsaw and 
Nordrhein-Westfalen region in Germany. The competitions took place in a small gym, on two tatamis. However, further years 

brought more participants from Poland and the abroad ensuring more space in bigger sport halls. For three years now we have been host-
ing 500 to 600 participants from 11 to 15 countries. At present Warsaw Judo Open is the biggest amateur judo tournament, taking place 
in a modern sports hall, “Koło”, in 60 Obozowa Street. Comparing statistics of WJO and the European Championships in U17 and U20 
category, winners of the Warsaw tournament prove to reach medal positions in numerous championships. High level of sports performance 
and perfect organization of the event has been acknowledged by the President of Polish Judo Association, Dr. Wiesław Błach.  Since year 
2009 the competition is to be the selection tournament to the National Teams of U17 and U20. European standards will be ensured in the 
tournament‘s organization. All fights will be registered by video cameras, handled by classificatory referees and results will be available on-
line. Additionally to this sports experience, especially for our guests, we have prepared an extra attraction in form of a guided tour around 
Warsaw. As usual, we can ensure free accommodation in Warsaw judo clubs for the guests unwilling to use the hotel service. 
The 11th Warsaw Judo Open is awaiting all judo enthusiasts, seeking great experience and sports achievements.

Kind sports regards Organizers of the tournament:
Cezary Borzęcki, Jacek Zawadka

Dr Wiesław Błach - Prezes Polskiego Związku Judo / President of Polish Judo Association


