
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo 

Opole 28.02.2021 

1.  Organizator zawodów: 

    

 

Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole 

przy wsparciu Okręgowego Związku Judo w Opolu 

2. Termin i miejsce: 28 lutego 2021 (niedziela) 

Hala Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny,  

Opole, ul. Kowalska 2 

3. Biuro zawodów: 
 

Kierownik Biura:  

Paulina Dawczak 

tel. 691 836 557 

 

Hala Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, 

Opole, ul. Kowalska 2 

4. Adres korespondencyjny, 

teleadresy: 

Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole 

ul. Kowalska 2 

45-590 Opole 

e-mail: paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com            

5. Zgłoszenia do zawodów: 

 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są  

do dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) godz. 22:00  

na adres mailowy paulina.dawczak.gwardia.opole@gmail.com.  

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do komunikatu. 

Obowiązuje limit uczestników. Listy ze zgłoszeniami, które wpłyną do 

organizatora po przekroczeniu limitu zostaną odesłane z informacją, 

że został przekroczony limit. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Opłata startowa: 30 PLN od zgłoszonego uczestnika 

Ostateczny termin wycofania zgłoszonego uczestnika z rozgrywek 

z przyczyn losowych to 24 lutego 2021 r. (środa) do godziny 22:00. 

Podstawą rozliczenia jest lista zgłoszonych uczestników (stan na 25 lutego 

2021 r.), a nie ich fizyczna obecność. 

 

Koszt uczestnictwa leży po stronie klubów – kierownicy ekip rozliczają się 

zbiorczo z organizatorem w biurze zawodów przed startem uczestników. 

Brak uiszczenia opłaty w należnej kwocie skutkować będzie wycofaniem 

całej ekipy z Turnieju. 

7. Wiek uczestników Roczniki:             dzieci młodsze (2010) 

dzieci starsze (2008 – 2009) 

8. Formy rywalizacji: 2010:  max. 16 zawodników w kategorii. Dla liczby zawodników: 6-16 

drabinka z podwójnym repasażem (każdy przegrany walczy 

w repasażach); dla 2-5 zawodników rywalizacja w grupach 

(„każdy z każdym”). Czas walki 2 min (czas ciągły). Brak 

dogrywki (Golden Score). Zakaz stosowania technik kansetsu-

waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń), rzutów z kolan oraz koshi-

guruma z uchwytem za samą głowę. 
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2008 – 2009:  wg przepisów PZJudo. 

9. Weryfikacja i losowanie W dniu zawodów nie ma oficjalnej wagi dla uczestników. 

Weryfikacja i losowanie odbędzie się w dniu 19.02.2021 r.  

na podstawie wagi podanej w zgłoszeniu. 

UWAGA! Przeprowadzona będzie wyrywkowa kontrola wagi 

zawodników – w przypadku rażących niezgodności faktycznej wagi ze 

zgłoszeniem następuje dyskwalifikacja uczestnika. 

10. Nagrody i wyróżnienia Medale dla miejsc 1 – 3 

11. Kategorie wagowe Kategorie wagowe ustalane w dniu losowania. 

12. Program  

 

11:00 – 11:30   weryfikacja zgłoszeń  

11:45 – 12:00  rozgrzewka  

12:00 uroczyste otwarcie zawodów 

12:15 rozpoczęcie sportowej rywalizacji 

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu Turnieju. 

13. Zasady uczestnictwa: 1) W Turnieju uczestniczyć mogą kluby zrzeszone w Okręgowym 

Związku Judo w Opolu oraz zaproszeni goście. 

2) Walki zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania 

walk. 

3) Obowiązują judogi w kolorze białym i niebieskim. Pierwszy 

wyczytany zawodnik ubiera judogi białą, a drugi niebieską lub 

zakłada przepaskę. 

14. Inne informacje: 1) Uczestnicy muszą posiadać: 

• Aktualne badania sportowo-lekarskie, 

• Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika 

w zawodach (w razie braku badań lekarskich), 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników 

zawodów spoczywa na zgłaszających Klubach. 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

3) W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w regulaminie decyzję 

o postępowaniu i interpretacji zdarzenia podejmuje kierownik 

zawodów. 

 

UWAGA! Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do wypełnienia 

i dostarczenia podczas weryfikacji do zawodów wypełnionego 

i podpisanego kwestionariusza sanitarnego (dokumenty w załączeniu).  

 

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników biorących udział w 

zawodach, impreza objęta jest reżimem sanitarnym. 



Załącznik nr 1.  

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo (28 LUTEGO 2021 R.) 

Nazwa Klubu  

Kierownik ekipy  

Dane kierownika 

ekipy 

 

 

Lista zgłoszonych zawodników (2008 - 2010) 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik 
Stopień 

KYU 

Aktualna 

waga 

Płeć 

(K/M) 
Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        
 

  



 

Załącznik nr 2. 

Zgoda rodziców/opiekunów na 

udział niepełnoletniego dziecka/podopiecznego w zawodach sportowych 

Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo, Opole, 28.02.2021r. 
 

 

___________________________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

__________________________ 

adres 

 

__________________________ 

tel. kontaktowy 

 

__________________________ 

PESEL dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki/podopiecznego  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

 

w zawodach  

w dniu 28.02.2021r. w Hali Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, Opole, ul. 

Kowalska 2   
……………………………………………………………………………………………………. 

/miejsce, termin/ 

 

organizowanym przez Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole. 

 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko/podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział  

w zawodach sportowych. 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka/podopiecznego. Opiekę nad 

dzieckiem/podopiecznym będzie sprawował Trener ……………………………………………  

 

W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka/podopiecznego ze 

szpitala. 

 

 

 

 

____________________ __________________________________ 

data podpis rodzica/opiekuna 

 

  



Załącznik nr 3 

Kwestionariusz sanitarny osób przebywających na Otwartych Mistrzostwach 

Województwa Opolskiego w Judo  
w w dniu 28.02.2021 r. w Hali Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, Opole, ul. Kowalska 2 
* w imieniu osoby niepełnoletniej kwestionariusz wypełnia rodzic/opiekun 

Data: ………………………………….;  

Dane zawodnika lub innego uczestnika imprezy: 

Nazwisko:………………………………………………………….; 

Imię:……………………………………………………. 

Klub sportowy:…………………………………….…………;   

Ja niżej, podpisany mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na zawodach, 

świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-

CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, oświadczam, że: 

1. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Towarzystwo Sportowe Gwardia 

Opole, mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. 

Oświadczam, że uczestniczę w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

2. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 

obowiązującym w czasie zawodów na terenie Hali Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, 

Opole, ul. Kowalska 2 mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów 

sanitarnych, może być usunięcie z zawodów. 

x Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na zawodach oraz w budynkach i na 

terenie w Hali Sportowej – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, Opole, ul. Kowalska 2  załączeniu przekazuję 

odpowiedzi na następujące pytania:  
1. Czy ma Pani / Pan* jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka? 

                                         □ NIE □ TAK 

2. Czy w ciągu ostatnich 10 dni miała Pani / Pan* miał kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub 
zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem COVID-19? 

                                        □ NIE □ TAK 

3. Czy zdiagnozowano u Pani / Pana* przypadek zakażenia wirusem COVID-19?  

 

                                         □ NIE □ TAK 

Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK - Proszę podać datę, kiedy Pani/Pan miał wynik dodatni testu...................., 

proszę podać wyznaczoną datę zakończenia obowiązkowej kwarantanny lub samoizolacji...............................  

4. Czy przebywa Pani / Pan* w obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)?  

                                          □ NIE □ TAK 

5. Zapoznałam/em się z Regulaminem Otwartych Mistrzostw Województwa Opolskiego w Judo – 

bezpieczeństwo sanitarne - akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

   

(podpis opiekuna prawnego lub 

innego uczestnika zawodów) 

(imię i nazwisko uczestnika zawodów) (data złożenia oświadczenia 

i kwestionariusza) 

 

 



Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby 

podczas przebywania w budynkach i na terenach przeznaczonych do korzystania podczas zawodów: 

unikać podawania rąk na powitanie,  

nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),  

zachować bezpieczną odległość (1,5 m) od innych osób,  

jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,  

regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,  

stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta 

oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu 

się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty 

i powierzchnie lub przenieść wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby. 

 

  



Załącznik nr 4. 

Regulamin zawodów – Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo – bezpieczeństwo 

sanitarne 

Opole, 28.02.2021 

  

1. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 

2. W strefie zawodów mogą przebywać jedynie aktualnie walczący zawodnicy oraz 

przygotowujący się do walki, sędziowie i trenerzy zawodników walczących i 

przygotowujących się do walki. 

3. Pozostali zawodnicy i trenerzy przebywają na trybunach zachowując tam dystans społeczny  

oraz zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą. 

4. Osoby, które nie będą się stosowały do powyższych zasad będą usuwane z hali zawodów  

oraz wykreślani z list zawodników. 

5. Osobą, która będzie podejmowała decyzję o usunięciu z zawodów będzie Kierownik Biura 

Zawodów. 

6. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik, sędzia, trener) zobowiązany jest do złożenia w biurze 

zawodów kwestionariusza sanitarnego oraz podpisania informacji o zapoznaniu  

się i przestrzeganiu Regulaminu zawodów – Otwartych Mistrzostw Województwa 

Opolskiego w Judo – bezpieczeństwo sanitarne. 

7. W czasie ważenia każdy zawodnik/czka zobowiązana jest do dezynfekcji wagi dostępnymi  

w pomieszczeniu wagowym środkami do dezynfekcji. 

8. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania oraz wykonywania poleceń  

w zakresie reżimu sanitarnego wydawanego przez służby ochraniające imprezę. 

 


