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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 

      

Lublin, dn. 28.02.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 55 
Terminarz zawodów w judo kobiet i mężczyzn. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 w judo kobiet i mężczyzn 

odbędą się 10 marca 2017 r. (piątek) w hali sportowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II w Lublinie (ul. Konstantynów 1G). 

 

Program zawodów: 

 godz. 9.00-9.30 – ważenie zawodników 

 godz. 9.30-10.15 – weryfikacja i losowanie walk 

 godz. 10.15 – początek rywalizacji 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia zawierające: uczelnię, imię i nazwisko zawodnika oraz kategorię wagową, 

należy przesyłać do dnia 08.03.2017 r. (środa) na adres: damian@azskul.pl,  

zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane. 

 

Sprawy techniczne:  

 kategorie wagowe: KOBIETY – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg, MĘŻCZYŹNI – 60, 66, 73, 

81, 90, 100, +100 kg. Nie obowiązuje żadna tolerancja wagowa. 

 w przypadku niskiej frekwencji organizator może łączyć kategorie wagowe. 

 system przeprowadzania zawodów w danej kategorii wagowej zależy od liczby 

zgłoszonych zawodników/zawodniczek. 

 czas trwania walki wynosi odpowiednio 3 minuty (kobiety) oraz 4 minuty (mężczyźni). 

 na podstawie wyników indywidualnych utworzona zostanie klasyfikacja  

drużynowa uczelni.  
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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 

 

Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (indeks, legitymacja studencka, certyfikat 

AZS) oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze AZS KŚ Woj. Lubelskiego (Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

UP, ul. Głęboka 31, pok. 320) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 organizatorem zawodów jest Klub Uczelniany AZS KUL Lublin. 

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Damian Pendel 

(damian@azskul.pl, tel. 531-924-192). 

 

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  
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