
Małopolska Liga Ju-Jitsu, Skała Cup
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Ju-Jitsu

U8, U10, U12, U14, U16

Termin zawodów:
05.06.2021, Sobota

Miejsce zawodów:
Hala Widowiskowo-Sportowa w Skale
ul. ks. Stanisława Połetka 34
32-043 Skała

Organizator:
Małopolski Związek Ju-Jitsu

Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem https://panel-rejestracyjny.pl
UWAGA!
Panel rejestracyjny będzie dostępny od 10.05.2021 do 28.05.2021
Po terminie 28.05.2021 zgłoszenia nie będą możliwe po za drobnymi korektami zgłoszeń.

Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
- 40 zł dla zawodników z klubów zrzeszonych w Małopolskim Związku Ju-Jitsu
- 50 zł dla pozostałych zawodników
UWAGA!
Opłatę startową należy uiścić w dniu zawodów

Plan zawodów:
05.06.2021
8:00 - 8:30 – akredytacja
8:30 - 9:00 – ważenie zawodników U8, U10
9:00 - 9:30 - losowanie
9:30 - rozpoczęcie zawodów w grupach wiekowych U8, U10
12:00 - 12:30 – ważenie zawodników U12, U14, U16
12:30 - 13:00 - losowanie
13:00 - rozpoczęcie zawodów w grupach wiekowych U12, U14, U16

UWAGA!
Do akredytacji zgłasza się trener lub kierownik drużyny
Podczas akredytacji trener okazuje:
- zgodę rodziców na start w zawodach (druk do pobrania ze strony mzjj)
Podczas ważenia zawodnik okazuje:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpanel-rejestracyjny.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR10a8hqqtyb83FBrmP4LqWoX_o36baxN35e8P27tiyTVntVg2FgwKWO-vo&h=AT3oP762u6HHxvU_df8iqo74CXkHBU9cjYzS127HtlK2OYlMwytsJ6rvN-vwGSfk5z-C2RZTJk8VUEJfLCviQO62Hqgt5IzWMWtiO1kLTtMeVgh4xdUS4xAhZ38ZZGFxmm63&__tn__=q&c[0]=AT3sDTXw6r0v5C1q_xZCvb-QAQ3HQyGA6AsSw_EBJ5b-yQMU3KqI_9MR82ICaH10lMQsUW09CJYABql5VPP_1wNV8AztB55OIvRvz8yOS4uXek_L71w3YQhSyfZXZUuTB3pAKRT2BdKWf0ldsD_7MFwg


- dokument tożsamości ze zdjęciem,
Dekoracja zawodników będzie się odbywała po skończonych walkach

Kategorie wagowe:

Dzieci U8 (2015, 2014)
Kategoria łączona: -20kg, -24kg, -28kg, -32kg, +32kg
Dzieci U10 (2013, 2012)
Dziewczynki: -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, + 40 kg
Chłopcy : -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, + 42 kg
Dzieci U12 (2011, 2010)
Dziewczynki : -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg
Chłopcy: -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
Młodzicy U14 (2009, 2008)
Dziewczynki: 28kg, 32kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, +57kg
Chłopcy: 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, +66kg
Juniorzy młodsi U16 (2007, 2006)
Dziewczynki: 32kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
Chłopcy: 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, +73kg

UWAGA!
- zawody odbędą się bez publiczności (na hale wchodzą tylko zawodnicy i trenerzy wcześniej zgłoszeni na 
adres email: biuromzjj@gmail.com)
- zawody zostaną rozegrane systemem „grupowym” – zawodnik będzie miał kilka walk
- w przypadku braku zawodników organizator może połączyć kategorie wagowe po wcześniejszej konsultacji 
z trenerami.

Dodatkowe informacje związane z zawodami: biuromzjj@gmail.com


