
 

Zawody “Pierwszy Krok w Judo UKJ 225” 
 

Data: 21/11/2021 

Lokalizacja: SP 388 ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa 

Zapraszamy wszystkie dzieci na zawody, które w tym roku  dopiero rozpoczęły przygodę z judo w 

klubie UKJ 225  

Roczniki 2013-2015 dziewczęta i chłopcy 

Zapisy u trenerów do dnia 16.11.2021  

Harmonogram zawodów: 

7.50 otwarcie rejestracji w biurze zawodów ( przyjmowanie opłat, oświadczeń covid wypełnienie 

zgłoszeń - podajemy dane zawodnika: imię i nazwisko, rocznik, nr szkoły, nazwisko trenera 

prowadzącego i udajemy się na wagę ze zgłoszeniem i legitymacją) 

8.00 – 8.40 waga dziewcząt  i chłopców z rocznika  2013, 2014, 2015 

8.40 – 9.10 – rozgrzewka/pokaz judo 

9:00 – losowanie (tworzymy grupy 3-5 osobowe od najlżejszego do najcięższego, z podziałem na 

roczniki i płeć – przy mniejszej frekwencji dopuszczane jest łączenie sąsiednich roczników) 

09:15 – 11:00 – zawody 

W trakcie trwania turnieju  odbędzie się ceremonia wręczania medali , dyplomów i nagród 

zakończonych wag  

Opłata startowa 40 zł (płatne gotówką w dniu zawodów podczas rejestracji) 

Strój: spodnie dresowe bez suwaka, koszulka t-shirt, klapki  

Konkurencje: Podczas zawodów sumujemy wyniki 2 konkurencji: przeciąganie pasa oraz 

wychodzenie z trzymania kuzure kesa gatame (czas graniczny 10 sekund). 

Zawody współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

Partnerzy : Nissan Odyssey, Jafi Sport  

Patronat dyrektora SP 388 Jarosława Fonratha 

 

Informacje covidowe: podczas rejestracji prosimy złożyć oświadczenie covidowe. Obowiązują 

przepisy ogólne, noszenie masek w hali dla opiekunów i zawodników jest obowiązkowe. Zawodnicy w 

strefie zawodów nie noszą masek , Wstęp na sale zawodów ma maksymalnie tylko 1 opiekun! 

 

 



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
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strefa opiekunów 



 

Niniejszym oświadczam, że uczestnik turnieju judo  w dniu 21.11.2021  

........................................................................................................... 

na dzień rozpoczęcia zawodów:  jest zdrowy - nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów sugerujących chorobę̨ zakaźną̨,  

w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia turnieju nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19  

Równocześnie deklaruje,  że osoba przywożąca dziecko na zbiórkę, również jest zdrowa oraz nie przebywała na 
kwarantannie a także nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID - 19 w ciągu ostatnich 14 dni.  

 
------------------------------------------- 
Podpis opiekuna  
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