Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Ju-Jitsu Gi i NoGi,
Małopolska Liga Ju-Jitsu – Skała Cup
Grupy wiekowe: U8, U10, U12, U14, U16
Termin zawodów:
18.06.2022, Sobota
Miejsce zawodów:
Hala Widowiskowo-Sportowa w Skale
ul. ks. Stanisława Połetka 34
32-043 Skała
Organizator:
Małopolski Związek Ju-Jitsu
Stowarzyszenie Grappling Kraków
Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem https://www.panel-rejestracyjny.pl
UWAGA!
Panel rejestracyjny będzie dostępny od 01.05.2022 do 10.06.2022
Po terminie 10.06.2022 zgłoszenia nie będą możliwe (tylko drobne korekty).
Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
- 50 zł za jedną konkurencję dla zawodników z klubów zrzeszonych w Małopolskim Związku Ju-Jitsu
- 70 zł za jedną konkurencję dla pozostałych zawodników
UWAGA!
Opłatę startową należy uiścić przelewem za wszystkich zawodników zgłoszonych z danego klubu w terminie do
dnia: 10.06.2022 na poniższe dane:
Małopolski Związek Ju-Jitsu
Santander Bank: 20 1090 1838 0000 0001 4229 2202
Plan zawodów:
18.06.2022 sobota
8:00 - 8:30 – akredytacja
8:30 - 9:00 – ważenie zawodników U8, U10, U12, U14, U16
9:00 - 9:30 – losowanie
10:00 - rozpoczęcie zawodów w grupach wiekowych U8, U10
13:00 - rozpoczęcie zawodów w grupach wiekowych U12, U14, U16
UWAGA!
Do akredytacji zgłasza się trener lub kierownik drużyny
Podczas akredytacji trener:
- przekazuje oświadczenie ze zgodą rodziców na start w zawodach
(https://mzjj.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/Otwarte-Mistrzostwa-Malopolski-w-Ju-Jitsuoswiadczenie.pdf)
- odbiera pakiet startowy
Podczas ważenia zawodnik okazuje:
- dokument tożsamości ze zdjęciem,

- akredytację, którą wcześniej trener odebrał wraz z pakietem startowym
Dekoracja zawodników będzie się odbywała na bieżąco po skończonych walkach
Kategorie wagowe:
Dzieci U8 (2015, 2016)
Kategoria łączona: -20kg, 22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -32kg, +32kg
Dzieci U10 (2013, 2014)
Dziewczynki: -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, + 40kg
Chłopcy : -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, + 42kg
Dzieci U12 (2011, 2012)
Dziewczynki: -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg
Chłopcy: -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
Młodzicy U14 (2009, 2010)
Dziewczynki: -32kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, +57kg
Chłopcy: -38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, +60kg
Juniorzy młodsi U16 (2007, 2008)
Dziewczynki: -40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
Chłopcy: -46kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, +66kg
UWAGA!
- zawody zostaną rozegrane systemem „grupowym” – zawodnik będzie miał kilka walk lub z repasażem – do
dwóch przegranych.
- w przypadku braku zawodników organizator może połączyć kategorie wagowe po wcześniejszej konsultacji z
trenerami.
Dodatkowe informacje związane z zawodami: biuromzjj@gmail.com

