
 

 

 

 

 

JUDO - regulamin techniczny 

 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Zawody rozgrywane są w kategorii kobiet (I rzut) i mężczyzn (III rzuty). 

b) Klasyfikacja końcowa AMWiM jest zgodna z kolejnością końcową zawodów kobiet oraz z kolejnością 

wynikającą zestawienia punktów wszystkich rzutów mężczyzn. 

c) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wszystkich punktujących (zawodników/zawodniczki) każdej uczelni  

w każdej kategorii wagowej, z grupy II oraz grupy III opisanych w pkt. 3 d). 

2) PROGRAM ZAWODÓW 

a) Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wagowych: 

Mężczyźni: Kobiety*: 

 do 60 kg 

 do 66 kg 

 do 73 kg 

 do 81 kg 

 do 90 kg 

 do 100 kg 

 + 100 kg 

 do 53 kg 

 do 57 kg 

 do 63 kg 

 do 70 kg 

 + 70 kg. 

* kat wagowe w konkurencji kobiet mogą zostać zmienione 

po zważeniu zawodniczek w zależności od liczby 

startujących.  

b) Obowiązuje tolerancja wagi 1 kg. 

c) Do każdego z dwóch rzutów oraz do zawodów finałowych uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość 

zawodników w danej kategorii wagowej, posiadających co najmniej 6 kyu. 

 

3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

a) System przeprowadzania zawodów w danej kategorii wagowej uzależniony jest od ilości zgłoszeń: 

 przy 2-5 zawodnikach - system każdy z każdym; 

 przy 6-8 zawodnikach - system brukselski z podziałem na dwie grupy; 

 przy 9 i więcej zawodnikach - system francuski. 

b) Czas trwania walk wynosi 3 minuty efektywnego czasu. 

c) Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem sportowym PZJudo z uwzględnieniem zapisów 

niniejszego regulaminu technicznego. 

d) Zawody w każdej kategorii wagowej rozegrane zostaną w grupach uwzględniających poziom 

wyszkolenia: 

 I grupa: zawodniczki i zawodnicy posiadający 6 i 5 kyu  

 II grupa: zawodniczki i zawodnicy posiadający 4 i 3 kyu  

 III grupa: zawodniczki i zawodnicy posiadający 2 kyu i stopnie mistrzowskie 

 

 

 



 

 

 

 

 

4) UWAGI KOŃCOWE 

a) Przy zgłoszeniu do zawodów obowiązuje druk zgłoszenia ostatecznego z systemu E-MADZIA do AMWiM 

2018/2019.  

b) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej 

obowiązkowych indywidualnych sportowych badań lekarskich. 

c) Punktacja indywidualna zależna jest od systemu rozgrywania zawodów. 

d) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2018/2019. 


