
 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W JUDO 
KROSNO 06.04.2019r. 

 

ORGANIZATORZY: 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĘTNASTKA 
GMINA KROSNO 
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE 

 

ZADANIE ZORGANIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY KROSNO 

TERMIN I 
MIEJSCE 

KROSNO 06.04.2019r. 
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE ul. Kisielewskiego 18 

KONTAKT 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PIĘTNASTKA”   
38 – 411 Krosno ul. Kisielewskiego 18 
Mirosław Nowicki – tel. +48 504 120 984 mirnowicki@poczta.onet.pl 

BIURO 
ZAWODÓW 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PIĘTNASTKA”   
38 – 411 Krosno ul. Kisielewskiego 18 

ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do dnia 04.04.2019r. na adres mirnowicki@poczta.onet.pl do godziny 23,00 
OPŁATA 
STARTOWA 

35,00zł od uczestnika 

NAGRODY  Medale i dyplomy za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wagowych. 
SĘDZIOWIE Zawody będą prowadzić sędziowie posiadający licencje PZJudo 

PROGRAM 
ZAWODÓW 

KAT. ROCZNIK WAGA KATEGORIE 
CZAS 

WALKI 
U 10 CHŁ 2010-2011 

9,00-10,00 

20/22/24/26/28/30/32/34/36/+36 

2min 
goldenscore 1 
min/ 
wskazanie 

U 10 DZ 2010-2011 18/20/22/24/26/28/30/32/34/+34 
U12 CHŁ 2008-2009 24/26/28/30/33/36/39/42/45/+45 
U12 DZ 2008-2009 22/24/26/28/30/33/36/39/42/+42 
U14 CHŁ 2006-2007 

10,00-11,00 
32,35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 

U14 DZ 2006-2007 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 
U16 CHŁ 2004-2005 

10,00-11,00 
42/46/50/55/60/66/73/81/90/+90 3min golden 

score bezlimitu U16 DZ 2004-2005 36/40/44/48/52/57/63/70/+70 

Organizator zastrzega możliwość utworzenia dodatkowych lub zmiany kategorii 
wagowych w U10 i U12 w ilości nie przekraczającej podanej w komunikacie. 

INFORMACJE 

 Podczas ważenia obowiązuje strój zgodny z regulaminem sportowym, zaświadczenie lekarskie 
(w kat. U10; U12 oświadczenie rodziców lub trenera), dokument tożsamości. 

 Zawodnicy bez dokumentu tożsamości nie będą ważeni!!! 
 W kategoriach U10; U12 obowiązkowa zgoda rodziców na udział w zawodach lub 

oświadczenie trenera o posiadaniu w/w dokumentów. 
 W kategoriach U16; U14 obowiązkowe aktualne badania lekarskie 
 Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia 
 Nie dopuszcza się udziału w judogi niebieskiej zawodnika, który jest wyczytany jako drugi. 
 W kategoriach U10; U12; U14 obowiązuje zakaz stosowania rzutów poświęcenia, rzutów z 

uchwytem za głowę, rzutów z kolan, shime waza, kansetsu waza oraz osaekomi waza 
połączonego z duszeniem (np. kata gatame) 

 We wszystkich kategoriach wagowych jest 100g tolerancji. 
SYSTEM 
ROZGRYWANIA 

Wg. Regulaminu sportowego PZJudo 
Przy dwóch zawodnikach w kategorii wagowej – do dwóch wygranych walk 

KLAUZULA 
INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej 
prawa związane z przetwarzaniem przez organizatorów Mistrzostw Województwa (dalej „Organizator”), danych osobowych 
dzieci startujących w zawodach. 
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 Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych  jest Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”.  

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres i telefon kontaktowy dostępny na stronie www.judokrosno.pl oraz 
komunikacie dotyczącym turnieju. 
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Organizator turnieju przetwarza dane osobowe w następujących celach:  

a) umieszczenia danych Uczestników zawodów w systemie rejestracji i systemie  

    prowadzenia zawodów  

 b) przygotowania list zarejestrowanych Uczestników zawodów i umieszczenia w  

systemie rejestracji i systemie prowadzenia zawodów;  

 c) umieszczenia danych w systemie prowadzenia zawodów;  

 d) przygotowania i wydrukowania list startowych;  

 e) rozwieszenia list startowych w Miejscu Zawodów;  

 f) udostępnienia list walk na ekranach dostępnych w miejscu organizowania turnieju;  
 g) udostępnienia list walk na stronie internetowej www.judokrosno.pl;https://pozjudo.org.pl/;  

 facebooku  lub na innej stronie promującej judo oraz turniej.  
 h) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych kategorii wagowych i  

 wiekowych i wywieszenia list w Miejscu  Zawodów;  

 i) udostępnienia list z wynikami poszczególnych kategorii wagowych i wiekowych na  
 stronie www.judokrosno.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook;  

 j) umieszczenia danych  na listach osób do dekoracji medalowej;  

 k) przygotowania rankingu drużynowego i indywidualnego;  

 l) udostępnienia rankingu drużynowego i indywidualnego na stronie internetowej  
 Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook;  
 ł) sprawozdawczych i reklamowych. 
  
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników zawodów jest prawnie uzasadniony  
 interes realizowany przez Organizatora zawodów, przez który rozumieć należy organizację  
 wydarzenia wynikającego z realizacji celów  statutowych UKS Piętnastka.  
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe  
 Uczestników zawodów mogą być udostępnione innym odbiorcom  lub kategoriom odbiorców  
 danych osobowych.  
 
 6. Odbiorcami danych osobowych uczestników zawodów mogą być:  
 a) organizatorzy i współorganizatorzy poszczególnych zawodów;  
 b) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;  

 c) osoby znajdujące się na terenie organizowanych  zawodów;  

 d) użytkownicy strony internetowej Organizatora zawodów, użytkownicy systemu  rejestracji  
 Uczestników zawodów, użytkownicy strony internetowej www.judokrosno.pl,  
 użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook;  
  
 7. Dane osobowe Uczestników zawodów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  
 wskazanych w pkt. 3 celów lub do czasu wniesienia przez rodzica lub trenera Uczestnika  
 zawodów sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora zawodów danych osobowych Uczestników  
 zawodów, rodzicom lub trenerom Uczestników zawodów przysługuje:  
 a) prawo dostępu do treści danych;  
 b) prawo do sprostowania danych;  

 c) prawo do usunięcia danych;  
 d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
  
 9. Podanie przez trenera danych osobowych Uczestników zawodów jest dobrowolne, jednak  
 konieczne do udziału w organizowanych zawodach.  
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora zawodów danych osobowych  
 Uczestników zawodów narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do  
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 11. Organizator zawodów  nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników zawodów do  
 państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do  
 organizacji międzynarodowych.  
 12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora  
     zawodów prosimy o kontakt poprzez adres e-mail uks15@interia.pl 
                                                                                                        

 

ZAPRASZAMY ZARZĄD UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „PIĘTNASTKA” 
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