JUDO – Regulamin techniczny
I. PROGRAM ZAWODÓW
1.

Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn w ramach jednych zawodów.

2.

Mistrzostwa rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych:
Kobiety

-48 kg

-52 kg

-57 kg

-63 kg

-70 kg

-78 kg

+78 kg

Mężczyźni

-60 kg

-66 kg

-73 kg

-81 kg

-90 kg

-100 kg

+100 kg

Nie obowiązuje żadna tolerancja wagowa.
3.

System przeprowadzenia zawodów w danej kategorii wagowej zależy od liczby zgłoszonych zawodniczek / zawodników:
a. przy 2-5 zawodniczkach / zawodnikach - system ”każdy z każdym”
b. przy 6-8 zawodniczkach / zawodnikach - system brukselski z podziałem na dwie grupy
c. przy 9 i więcej zawodniczkach / zawodnikach - system francuski

4.

Czas trwania walk wynosi odpowiednio 3 minuty (kobiety) oraz 4 minuty (mężczyźni).

II. UCZESTNICTWO
1.

Uczelnia może zgłosić dowolna liczbę zawodniczek / zawodników.

2.

Warunkiem dopuszczenia zawodniczki / zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej
kompletu dokumentów zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo przedstawienie Komisji
Sędziowskiej indywidualnych badań lekarskich każdego uczestnika zawodów wykonanych przez specjalistę medycyny
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

3.

Do Mistrzostw są dopuszczane zawodniczki / zawodnicy posiadający minimum 4 kyu poświadczone pisemnie przez
zawodniczkę / zawodnika lub trenera.

III. PUNKTACJA
1.

Zgodnie z przepisami i regulaminem sportowym PZJudo, tj.: I miejsce - 9 pkt., II miejsce - 7 pkt., III miejsca - 5,5 pkt., V miejsca
- 3,5 pkt., VII miejsca - 1,5 pkt. W przypadku startu mniej niż 8 zawodniczek / zawodników obowiązuje punktacja n+1, n-1,
itd.

2.

Dodatkowo za każdą wygraną walkę zawodniczka / zawodnik zdobywa 0,5 pkt.

3.

Do klasyfikacji drużynowej zaliczane jest 8. najlepszych wyników uzyskanych przez zawodniczki / zawodników danej uczelni
bez względu na kategorię wagową oraz punkty za wygrane walki wszystkich zawodniczek i zawodników danej uczelni .

4.

W przypadku remisu o kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich,
itd. w klasyfikacjach indywidualnych poszczególnych kategorii wagowych.

5.

Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują minimum 3 osoby z danej uczelni.

IV. UWAGI KOŃCOWE
1.

Rozstawieniu w podanej niżej kolejności podlegają:
a)

zawodniczki / zawodnicy zajmujące/y miejsca 1-8 w aktualnym rankingu seniorów PZJudo (zawodniczki / zawodnicy
z kolejnych miejsc nie podlegają rozstawieniu),

b) medalistki / medaliści ubiegłorocznych AMP w Judo startujące/y w tej samej kategorii wagowej.
2.

Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii
wagowej co najmniej 6 zawodniczek / zawodników tego typu (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie VII 7.3. regulaminu
ogólnego AMP).

3.

Zawodniczki / zawodnicy walczą w białych judogi (niebieską judogi może założyć tylko druga osoba wyczytana do walki).

4.

Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Judo z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu
technicznego.

