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INFORMACJE PODSTAWOWE 

DATA  21 grudnia 2008 (niedziela) 
MIEJSCE  Gimnazjum 94,  ul. Na Uboczu 9, Warszawa-Natolin 
ORGANIZATOR Uczniowski Klub Judo „Ryś”  Warszawa, Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów 
UCZESTNICY Chłopcy i dziewczynki z klubów z całej Polski urodzone w roku 1998 i młodsi. 
KATEGORIE WIEKOWE Funny Judo U11 – dzieci urodzone w roku 1998-99,  

Funny Judo U9 – dzieci urodzone w roku 2000-01  
KATEGORIE WAGOWE Wagi zostaną ustalone po zważeniu wszystkich zawodników 

(w przypadku zbyt małej ilośći dziewczynek lub chłopców o zbliżonej wadze ciała, dopuszcza 
się możliwość tworzenia kategorii koedukacyjnych) 

  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

CZAS WALKI 2 minuty efektywny 
MATY 6 mat 4x4 m 
SĘDZIOWIE 1 sędzia na macie. Zainteresowane kluby mogą przywieźć swojego sędziego  
SYSTEM ROZGRYWANIA  Jeżeli zezwoli na to ilość zgłoszonych zawodników walki będą rozgrywane w grupach 4-5 

osobowych co zapewni każdemu dziecku przynajmniej 3 walki. W sytuacji większej ilośći 
zgłoszonych dzieci walki zostaną rozegrane systemem eliminacyjnym z pełym repasażem 
(każdy zawodnik ma min.2 walki) 

NAGRODY  Za miejsca 1-3 medale lub statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe. 
Każdy startujący otrzyma dyplom. 

OPŁATA STARTOWA 20 zł. Startowe opłacają zawodnicy przy wadze. 

INFORMACJA Cezary Borzęcki:  0 504 127 407,   e-mail:  judo@judo-rys.pl ,   faks: 22 446 95 66 
  

PROGRAM 

9.00 - 10.00 Waga dla kategorii U9 (2000-01). O godz. 10.00 waga zostanie zamknięta. 
10.00 – 11.00 Losowanie U9 
11.15             Rozpoczęcie walk, w kolejności od najlżejszej kategorii wagowej 
 Ceremonia dekoracji – bezpośrednio po zakończeniu walk 
12.30 – 13.30 Waga dla kategorii U11 (1998-99). O godz. 13.30 waga zostanie zamknięta. 
13.30 – 14.30 Losowanie U11 
14.30             Rozpoczęcie walk, w kolejności od najlżejszej kategorii wagowej 
 Ceremonia dekoracji – bezpośrednio po zakończeniu walk 
  

PRZEPISY 

 Punkty zdobywane przez zawodnika są sumowane (koka-3, yuko-5,wazaari-7,ippon-10). 
        Np. zawodnik  A wykonał rzut na kokę i yuko, a zawodnik B na wazaari. Wygrywa zawodnik A wynikiem: 8 do 7. 
 Walka kończy się po osiągnięciu przez jednego z zawodników 25 pkt lub po zakończeniu regulaminowego czasu. 

Ippon nie kończy walki. Po trzymaniu zakończonym ipponem walka jest wznawiana komendą hajime. Po rzucie na 
ippon nie ma mate, walka jest kontynuowana w parterze 

 Nie ma dogrywek.  W przypadku remisu wygrywa zawodnik, który ostatni zdobył punkt. 
 Kara shido daje 5 pkt przeciwnikowi.  Będą stosowane głownie kary za pasywność. 
 Zabronione są dźwignie, duszenia, rzuty z kolan i techniki poświęcenia.  

 

TRENERZY I RODZICE 

 Zawody mają mieć charakter szkoleniowy.  
 Innowacyjne przepisy mają na celu zwiększenie czestotliwości ataków bez obawy przypadkowej porażki. 
 Wykluczenie niektórych technik ma zapewnić większe bezpieczeństwo walczących. 
 System grupowy ma na celu umożliwienie każdemu zawodnikowi stoczenie minimum 2-3 walk.  

        Przyjeżdżając do nas macie gwarancję, że Wasze dziecko stoczy kilka długich walk.  
        Nie wyjedziecie po 1 krótkiej walce, na którą trzeba było czekać 5 godzin 
 Prosimy wszystkich dorosłych aby podczas dopingowania swoich wychowanków potraktowali ich walki jako trening, 

a nie rywalizację o Mistrzostwo Świata. ☺ 
 

FUNNY JUDO – CZYLI ZABAWA W JUDO 
 
 


