
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sekcja  Judo

                                     32-700 Bochnia  ul. Parkowa 3 tel/fax ( 0048 14)61 225 40 
                                  e-mail : judobochnia@gmail.com   www.mosir.bochnia.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni serdecznie zaprasza na 

 XXI Międzynarodowy Turniej Judo 
w Kopalni Soli w Bochni.

Termin: 16-17 czerwca 2018 roku.
Miejsce :   Kopalnia Soli w Bochni ul. Campi 15 (Komora Ważyn  248 m. pod ziemią)

 

Program  zawodów :
· 16.06.2018 r. (sobota)
  830  -   1100  -  zjazd do kopalni 
1000  -   1200  _  waga kontrolna
             1300  -  Uroczyste rozpoczęcie zawodów, walki w następujących kategoriach :

zawody drużynowe (drużyna może być mieszana, musi liczyć przynajmniej 3 zawodników):   
                                       :rocznik   03/04 waga:  46kg,50kg,55kg,60kg,66kg
zawody indywidualne:
chłopcy    : rocznik 03/04   waga:   38kg,42kg,46kg,50kg,55kg,60kg,66kg,73kg,81kg,+81kg 
dziewczęta                : rocznik 03/04   waga:   36kg,40kg,44kg,48kg,52kg,57kg,63kg,70kg,+70kg 
chłopcy                  : rocznik 05/06   waga:  27kg,30kg,34kg,38kg,42kg,46kg,50kg,55kg, 60kg, +60kg 

Po zakończeniu zawodów kolacja, bankiet, dyskoteka, nocleg w Kopalni Soli.
W  programie zwiedzanie Kopalni, przejazd podziemną kolejką.

· 17.06.2018r. (niedziela) 
          800  -  śniadanie
900  -1000  -   waga dla  przyjeżdżających w niedzielę
         1100 -  walki w kategoriach :

dziewczęta : rocznik 05/06        waga:  27kg,30kg,33kg,36kg,40kg,44kg,48kg,52kg, 57kg, +57kg
chłopcy           : rocznik 2007 i młodsi   waga:  Kategorie wagowe ustalone zostaną w dniu zawodów w oparciu

o zgłoszenia 
dziewczęta     : rocznik 2007 i młodsi  waga:  Kategorie wagowe ustalone zostaną w dniu zawodów w oparciu

o zgłoszenia  
                                          
Nagrody: dyplomy, medale, puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Losowanie cennych 
nagród wśród wszystkich zawodników. 

Uczestnictwo zgodnie z Regulaminem P.Z.J.
Zaproszone zostały ekipy: Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Węgier,  Słowenii, Ukrainy, Chorwacji,

Białorusi, Kazachstanu oraz całej Polski. 
   Pierwszym zgłoszonym 250 osobom gwarantujemy nocleg w kopalni, kolejni  - nocleg w internacie lub 
hotelu . Na zawody możemy przyjąć tylko 500 zawodników -ze względu na możliwości organizacyjne w 
kopalni. Zawody będą rozegrane na 4 matach.   Istnieje możliwość przyjazdu w piątek  . Zapraszamy. 

 
  Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia -piątek 08.06.2018r. 

(klub, liczba  i nazwiska oraz rocznik zawodników na formularzu ZGŁOSZENIOWYM)
Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia.

Organizator: MOSiR Bochnia, TS MOSIR Bochnia, Kopalnia Soli Bochnia.
Osoba odpowiedzialna za organizację : Sabina Bajda          tel. komórkowy: 0048  604 435 977
                                                        Wszołek Beata         tel. komórkowy: 0048  662 512 649
tel/fax. biuro: 0048 14 6122540, e-mail : judobochnia@gmail.com

     
  CENNIK ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
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