
Z A T W I E R D Z I Ł Katowice,dnia 7 lutego 2019 r.

Komendant Wojewódzki Polici
w Katowicach

nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI

REGULAMIN
WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW POLICJI W JUDO

I. CEL  ZAWODÓW 
1. Popularyzacja sportów walki  
2. Podnoszenie  sprawności  fizycznej  policjantów.
3. Wyłonienie  zwycięzcy  turnieju.
4. Selekcja   najlepszych  zawodników  do  reprezentacji  garnizonu do udziału  w Mistrzostwach Polski

MSWiA

II. ORGANIZATOR
Wydział  Doboru  i  Szkolenia  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach.

III. TERMIN  I  MIEJSCE
Turniej  odbędzie  się  w  hali  sportowej  Oddziału  Prewencji  Policji   w  Katowicach  ul.  Koszarowa  17
w dniu 28 lutego 2019 r.

IV.  WARUNKI  UCZESTNICTWA.
W turnieju uczestniczą policjanci reprezentujący jednostki Policji  woj. śląskiego, którzy uprawiają      lub
uprawiali w przeszłości dyscyplinę judo lub sporty pokrewne np. zapasy, ju –jitsu itp.

V. KATEGORIE WAGOWE
Kategorie wagowe zostaną ustalone bezpośrednio przed zawodami po oficjalnym ważeniu które odbędzie
się od godz. 8.00 do godz.9.00

VI. SYSTEM  ROZGRYWEK I PUNKTACJA
Sposób  przeprowadzenia  turnieju   uzależniony  będzie   od  ilości  zgłoszonych  zawodników.  
Planuje się  przeprowadzenie turniej systemem  francuskim i „każdy z każdym”

VII.KLASYFIKACJA
W turnieju będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. 

VIII.WYPOSAZENIE ZAWODNIKA
1.  Zawodnicy występują w białych lub niebieskich judogach.
2.  Zawodnik nie może mieć przy sobie, niczego co jest niebezpieczne dla innych zawodników.

IX. NAGRODY
Przewidywane są nagrody w postaci medali i  dyplomów dla najlepszych zawodników.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie w dniu Mistrzostw Oświadczenia Uczestnika Zawodów oraz 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

2. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Judo z uwzględnieniem 
niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zapewnia przygotowanie tatami, sędziego oraz pomoc medyczną.
4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez każdego uczestnika legitymacji służbowej

oraz aktualnych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (badania profilaktyczne)
kopia do wglądu.

5. Zawodnicy biorą udział w turnieju w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.

Opracowano:
w Wydziale Doboru i Szkolenia
KWP w Katowicach


