Międzynarodowy otwarty turniej sambo sportowego
i sambo kombat, Kraków 05.10.2019

REGULAMIN
1. Cel:
celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwoju danej dyscypliny sportowej poprzez
uczestnictwo w zajęciach sambo dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Organizatorzy:
Polski Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO
KRAK”.

3. Data wydarzenia:
05 października 2019 roku.

4. Adres:
ul. Majora 12A, 31-416 Kraków, hala Klubu Sportowego „Prądniczanka”

5. Grupy wiekowe i wagowe:
GRUPA „A”
8-9 lat
roczniki 2011-2010
Chłopcy: 27,30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67,+67
Dziewczęta: 24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,49,53,+53

GRUPA „B”
10-11 lat
roczniki 2009-2008
Chłopcy: 30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67,+67
Dziewczęta: 26,28,30,32,34,36,38,41,45,49,53,+53

GRUPA „C”
12-13 lat
roczniki 2007-2006
Chłopcy: 30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67,+67
Dziewczęta : 26,28,30,32,34,36,38,41,45,49,53,+53

GRUPA „D”
14-15 lat
roczniki 2005-2004
Chłopcy: 45,52,56,60,65,70,75,81,87,+87
Dziewczęta: 40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75

GRUPA „E”
16-17 lat
roczniki 2003-2002
Chłopcy: 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100
Dziewczęta: 44,48,52,56,60,64,68,72,78,82,+82

Grupa „F”
seniorzy i seniorki
Sambo sportowe
kobiety: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 78, 82, +82 kg
mężczyźni: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg
16-17 lat
roczniki 2003-2001
Mężczyźni: 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100

Grupa „G”
seniorzy
Sambo kombat
Mężczyźni: 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100

6. Uczestnictwo:
– w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy trenujący poniższe sztuki walki: sambo, judo, zapasów, ju-

jitsu, MMA, karate, taekwondo, kickboxingu i pokrewnych dyscyplin.
– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo
sportowym i sambo kombat. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami,
– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie
na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,
– podczas zawodów sportowych zawodnicy, którzy nie mają stroju sambo będą mogli walczyć w bluzach
kimono, krótkich spodenkach i skarpetkach,
– przedstawiciele klubów sportowych i/lub opiekunowie zawodników odpowiadają za zachowanie
sportowców podczas zawodów,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami,
- Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być
przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej. W kat. wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie
przyznaje się medali.

7. Opłata startowa:
45 zł (10 euro) płatna gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Judo, Sambo i
Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” do dnia 03.10.2019r.
Dane do przelewu:
numer konta: 17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”
31-851 Kraków, os. Albertyńskie 1-2.

8. Program:
•

7:00- 9:00 ważenie uczestników

•

9:00-10:00 losowanie walk

•

10:30 – otwarcie turnieju, powitanie zawodników i gości,

•

11:00 – rozpoczęcie walk

9. Ubezpieczenie, przejazdy, nocleg, wyżywienie
Koszty ubezpieczenia, przejazdów, noclegu i wyżywienia ponoszą uczestnicy zawodów. Sportowcy,
którzy będą potrzebowali noclegu proszeni są o poinformowanie o tym fakcie organizatorów do dnia 27

września 2019 r. celem uzgodnienia warunków zakwaterowania i wniesienia opłaty rezerwacyjnej.

10. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2019 w formie zgłoszenia e-mail na adres
prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz
nazwę klubu.

12. Dane kontaktowe:
•

Oleksandr Gorbatiuk – Prezes Polskiego Związku Sambo tel. +48 502 841
883, prezes@pzsambo.pl

•

Pavlo Gorbatiuk – Prezes Stowarzyszenia Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”
tel. +48 664 946 415, sambo@sambokrakow.pl

Zapraszamy firmy do kontaktu!
Szczegółowych informacji firmom zainteresowanym sponsoringiem i reklamą udziela:
Piotr Ćwik - Wiceprezes Związku Sambo pod nr tel. +48 606 920 749, p.cwik@pzsambo.pl

Regulamin może ulec zmianie.

