SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK”
50 – 529 Wrocław , ul. Borowska 1 – 3
fax /0-71/ 3673315, tel.3673316, 607 440125, 602 304950 e-mail: szs@online.pl
Konto bankowe : 46 1020 5242 0000 2202 0019 8291

www.dolnoslaski.szs.pl
NIP 899-21-48-683

REGON 930420096

Komunikat organizacyjny
Otwartych Mistrzostw Szkolnego Związku Sportowego w Judo
1. Organizator
Szkolny Związek Sportowy, MKS JUVENIA Wrocław, Dolnośląski Związek Judo

2. Patronat
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Słowo Polskie

3. Termin i miejsce zawodów – UWAGA ZMIANA TERMINU ZAWODÓW !!!

Zawody odbędą się 30.11.2008 r. w hali Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35 ( Stadion Olimpijski )

4. Uczestnictwo
W zawodach prawo startu posiadają zawodnicy klubów sportowych zrzeszonych w PZJ oraz
Uczniowskich, Szkolnych, Międzyszkolnych w dwóch kategoriach wiekowych :
- młodziczki i młodzicy - rocznik 1995-96
- juniorki młodsze i juniorzy młodsi - rocznik 1993-94
posiadający aktualne badania lekarskie.
Uwaga - tolerancja wagowa 1 kg dla kategorii junior młodszy

5. Program zawodów
8,00 - 8,30 - ważenie młodziczek i młodzików
9,30 - otwarcie zawodów dla młodzików oraz walki do zakończenia zawodów
11,30 - ważenie juniorek i juniorów młodszych
12,30 - otwarcie zawodów juniorów i juniorek młodszych oraz walki do zakończenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów Polskiego Związku Judo
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6. Nagrody i wyróżnienia
Najlepsi zawodnicy otrzymają medale za miejsca I - III i dyplomy za miejsca I - V. Najlepsze
drużyny w każdej grupie otrzymają puchary i dyplomy za miejsca I - III Przewidujemy
wyróżnienia dla najlepszych zawodników

7. Sprawy porządkowe:
- osobą odpowiedzialną za organizację zawodów jest Zbigniew Zamęcki, tel.0-601 574520
- zgłoszenia udziału w zawodach prosimy przesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres
SZS Dolny Śląsk w nieprzekraczalnym terminie 20.11.2008 r.
- opłata startowa wynosi 15 zł od zawodnika
- organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w hotelach turystycznych we Wrocławiu. Koszt
noclegów ok. 50 zł od osoby. Zgłoszenia chęci skorzystania z noclegów prosimy przesłać do
SZS Dolny Śląsk w terminie do 10.11.2008 r.

Wiceprzewodniczący SZS

Adam Szymczak
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