
Termin:

Miejsce:

Organizator:

Startowe:

Nagrody:

Informacje:

Program zawodów:

Uczestnicy:

Zgłoszenia:

2 kwiecień 2023 r. - Turniej Judo o Puchar Burmistrza MiG Wolbrom

21 maj 2023 r. - Mistrzostwa Miasta i Gminy Wolbrom

11 listopad 2023 - Turniej Judo z okazji Dnia Niepodległości

Hala sportowa przy SP nr 1 w Wolbromiu, ul. Mariacka 28

Ukemi Judo Wolbrom, ul. Targowa 31a, Wolbrom

Zawodnik który zajmie miejsce 1- 3 otrzymuje dyplom i medal.

Pozostali dyplom.

Na zakończenie Wolbromskiej Ligi zostaną uhonorowane trzy

najlepsze drużyny, które zdobędą najwięcej medali w całym cyklu.

40 zł od zawodnika - płatne w dniu zawodów

60 zł od zawodnika - zgłoszenie w dniu zawodów

Robert Biegaj - tel. 606 525 209, e-mail: robert@ukemijudo.pl

Niedziela 2.04.2023r. - dzieci / U13, U11, U9

10.00 - 10.30 - rozgrzewka U13, U11 i U9 / weryfikacja losowania

10.30 - rozpoczęcie zawodów na 4 matach

U13 (rocznik: 2011-2012):

chłopcy (kg): 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73

dziewczynki (kg): 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63

U11 U9(rocznik: 2013-2014) i (2015 i młodsi):

systemem „każdy z każdym” - każdy zawodnik stoczył od 2 do 4 walk,

podział na kategorie wagowe zostanie opublikowany w dniu zawodów.

� Zgłoszenie tylko i wyłączenie w formie elektronicznej.

� Zgłoszenie ma zawierać: nazwę klubu, nazwisko i imię zawodnika,

rok urodzenia i wagę zawodnika.

� Zgłoszenia należy wysłać mailem na adres: robert@ukemijudo.pl

� Zgłoszenia do dnia 30.03.2023r. (czwartek).

� Zgłoszenia po wyznaczonym terminie skutkują podwyższeniem

opłaty startowej o 20 zł od zawodnika.

� Wagi w dniu zawodów nie będzie, organizator zastrzega sobie

prawo do losowej kontroli wagi.

� Wszyscy trenerzy zobowiązani są do oddania wypełnionych i

podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

/ zgody rodziców na udział zawodnika / -czki w zawodach

WOLBROMSKA LIGA JUDO

Turniej Judo o Puchar Burmistrza

Miasta i Gminy Wolbrom

2 IV 2023 21 V 2023 11 XI 2023


