
                                                 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH  MISTRZOSTW  MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W SUMO 

 STREFY „ B”, STRZELCE OPOLSKIE 07 - 08.09.2018r. 

Województwa: DOLNOŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE 

I.  ORGANIZATOR: 

▪ Ministerstwo Sportu i Turystyki 

▪ Polski Związek Sumo 

▪ Urząd Miasta Strzelce Opolskie 

▪ Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Strzelcach Opolskich 

▪ UKS  „Siódemka” Strzelce Opolskie 

 

II.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w grupie młodzików, 

▪ popularyzacja sumo wśród dzieci i młodzieży, 

▪ popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia  

▪ promocja regionu, powiatu strzeleckiego, gminy i miasta Strzelce Opolskie. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

07-08.09.2018r., Hala sportowo-widowiskowa PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34.  

IV.  OBSADA SĘDZIOWSKA: 

Sędzia główny:       Waldemar Sobczyk                                                                      

Uwaga:  Każde województwo deleguje po 2 sędziów. Sędziowie muszą mieć opłaconą licencje na 2018 

rok i być wprowadzonymi do systemu SportZona do dnia  05.09.2018r. Dane kandydata (imię nazwisko, 

data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) wraz ze zdjęciem w jpg oraz kopię opłaty 25,00 PLN należy 

przesłać e-mail na adres: tarozum@wp.pl 

V.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach w ramach SSM mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki posiadający/ce obywatelstwo 

polskie, Kartę Polaka lub kiedy jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie, posiadający/ce aktualne  

badania lekarskie i ważną / opłaconą na 2018 rok / licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez instruktora 

sumo posiadającego licencję trenerską PZSUMO na 2018 rok i dokument tożsamości  ze zdjęciem.  

Zgłoszenia zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia 

05.09.2018.r. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze nie zgłaszanych 

zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres tarozum@wp.pl Oryginały wniosków 

licencyjnych i oświadczenia dot. zawodników niepełnoletnich należy dostarczyć do weryfikacji przed wagą. 

Ostateczny termin UAKTYWNIENIA  zawodników w celu zgłoszenia upływa 05.09.2018 do godz. 17.00 

czyli  godz. pracy biura Związku w Krotoszynie.  

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach 2004-2006. 

Podczas  Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików dopuszczono możliwość walki w pasach 

treningowych na rzepy z zachowaniem wymogu czarnych leginsów pod pasem. Nie dopuszcza się do 

startu zawodników w kostiumach zapaśniczych. 

Decyzję o ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących stroju zawodników 

podejmuje sędzia główny zawodów. 
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Koszt licencji na 2018 rok wynosi : klubowa – 250 PLN, wpisowe dla nowych klubów 300 PLN + składka 

klubowa 250 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików - 15,00 PLN. Opłaty należy dokonać przelewem na 

konto PZSUMO KB 30 1500 1517 1215 1004 4268 0000 . Skan dowodu wpłaty z wykazem zawodników 

wygenerowanym poprzez system SportZona należy przesłać elektronicznie na adres tarozum@wp.pl do 

dnia 05.09.2018r. do godz. 16 00. 

 

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA: Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie 

zawodników pokrywają macierzyste kluby. Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu ponoszą 

delegujące kluby lub WISSy/WFS. 

VII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:  

Ewentualne potrzeby związane z noclegiem można zrealizować korzystając z informacji zawartych  

na stronach:  

https://www.eholiday.pl/tanio-strzelce_opolskie-41936.html  - wersje tanie, 

https://www.trivago.pl/strzelce-opolskie-139801/hotel?  - wersje droższe. 

W miejscu zawodów będzie możliwość skorzystania z posiłków sprzedawanych przez bufet szkolny. 
. 
VIII. NAGRODY: Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują  medale i dyplomy. 

IX. KATEGORIE WAGOWE: Zgodne z załączonym Regulaminem MMM na 2018 r. 

X. PROGRAM ZAWODÓW: 

piątek – 07.09.2018 r.    

   od godz. 1600 do 1700   Przyjazd ekip            

    od godz. 1700 do 1900 - I waga i kontrola badań lekarskich, hala sportowo-widowiskowa przy PSP nr 1 

      w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34 

sobota - 08.09.2018 r. 

  od godz. 0930 do 1100 – II waga i kontrola badań lekarskich, hala sportowo-widowiskowa przy PSP nr 1  

   w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34 

  od godz. 1115 – losowanie przy udziale zainteresowanych trenerów 

  od godz. 1200 – walki eliminacyjne 

  od godz. 1330 - uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

  od godz. 1345 - cd. walk eliminacyjnych, półfinałowych oraz walki  finałowe. 

    Ceremonie dekoracji nastąpi bezpośrednio po zakończeniu walk finałowych.                              

  Uwaga!   Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym (w mawashi).  

      Zawodnicy niespełniający tego warunku nie otrzymają dyplomów i medali. 

     Organizator: Waldemar Sobczyk,    e-mail. waldemar.sobczyk@interia.pl,   tel: 601 490 355 
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REGULAMIN 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek i Młodzików w sumo na 2018r. 

1. ZASADY OGÓLNE 

1.1. Zawody odbywają według przepisów Polskiego Związku Sumo z uproszczonym ceremoniałem  

i zakazem ataku rękoma na twarz i uchwytu dwoma rękoma z góry za głowę przeciwnika. 

1.2. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek/Młodzików sumo w 2018r. prawo startu mają 

zawodnicy i zawodniczki 12- 14 letni z ważnymi badaniami lekarskimi uprawnionego lekarza. W zawodach 

sumo honoruje się badania lekarskie wszystkich dyscyplin sportów walki. 

 2. KATEGORIE WAGOWE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   PRAWO STARTU W ZAWODACH                                                                                         

 3.1. W zawodach SSM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie, Kartę 

Polaka oraz małoletni sportowcy zamieszkujący w Polsce, których przynajmniej jedno z rodziców uzyskało 

obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 53, poz. 53, 532, ze zm.). Każdy zawodnik powinien posiadać opłaconą licencję klubową Polskiego 

L.p. Młodzicy Młodziczki 

1. -35 kg -30 kg 

2. 40 kg 36 kg 

3. 45 kg 40 kg 

4. 50 kg 45 kg 

5. 55 kg 50 kg 

6. 60 kg 55 kg 

7. 65 kg 60 kg 

8. 70 kg 65 kg 

9. 75 kg 70 kg 

10. + 75 kg + 70 kg 

 



Związku Sumo na rok 2018 oraz są szkoleni przez instruktora sumo posiadającego licencję trenerską PZSUMO 

na 2018r. 

Ponadto zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości  ze zdjęciem. 

W SSM mogą uczestniczyć również obywatele państw Unii Europejskiej, mieszkający na terenie Polski i 

posiadający opłaconą licencję klubową Polskiego Związku Sumo na rok 2018 oraz są szkoleni przez 

instruktora sumo posiadającego licencję trenerską PZSUMO na 2018r. Do klasyfikacji końcowej 

współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zalicza się tylko punkty zdobyte przez zawodników 

posiadających obywatelstwo polskie. 

3.2. Licencje zawodnicze i klubowe należy wyrobić  tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl  

do terminu ustalonego w komunikacie danych zawodów. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski 

(bez podpisów) jeszcze nie zgłaszanych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres 

sumo@sumo.org.pl. Zawodnik zostanie uaktywniony po uzyskaniu wymienionych warunków. Oryginały 

wniosków licencyjnych i oświadczenia dot. zawodników niepełnoletnich należy dostarczyć  przed wagą. 

3.3. Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu przez Komisję Weryfikacyjną danych zawodów jest 

zgłoszenie przez kluby w systemie SportZona w danych kategoriach wagowych,  zważenie się 

w wyznaczonych kategoriach oraz przedstawienie do wglądu aktualnych badań lekarskich oraz dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. 

3.4. Zawodnik nie spełniający jednego z wyżej wymienionych punków (od 3.1 do 3.2) nie będzie dopuszczony 

do startu. 

3.5. W zawodach organizowanych przez PZSUMO nie mają prawa startu zawodnicy niezrzeszeni  w klubach 

sportowych (zawodnicy niestowarzyszeni). 

3.6. Zawodnik zweryfikowany, zważony i dopuszczony przez Komisję Weryfikacyjną jest umieszczony na 

liście startowej zgodnie z wynikiem losowania.  

W przypadku wycofania zawodnika, o którym mowa, przez trenera lub lekarza,  w trakcie zawodów po 

odbyciu co najmniej 1 walki, nie ma przesunięcia zawodników na liście startowej. W takim przypadku 

przeciwnicy otrzymują punkty walkowerem. W przypadku wycofania zawodnika przed walkami 

następuje skreślenie zawodnika z listy startowej. 

4. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I FINANSE. 

4.1. Zgłoszenia zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia podanym 

w komunikacie organizacyjnym zawodów. Po tym terminie nie ma możliwości zgłaszania zawodników. 

Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia dot. zawodników niepełnoletnich należy dostarczyć do 

weryfikacji przed wagą. 
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Ostateczny termin AKTYWOWANIA  zawodników w celu zgłoszenia, upływa w terminie ogłoszonym 

w komunikacie zawodów o godz. 17:00 czyli  godz. zakończenia pracy biura Związku w Krotoszynie.  

Jeżeli zgłoszenie związane jest z rezerwacją miejsc noclegowych musi być podpisane przez kierownika klubu 

i głównego księgowego lub skarbnika. Za miejsca zarezerwowane, a nie wykorzystane, organizator może 

obciążyć kosztami zamawiającego. 

4.2. Koszty organizacji imprezy ponosi właściwa Wojewódzka Federacja Sportu i organizator, koszty udziału 

zawodników ponosi zgłaszający. 

4.3. Koszt licencji  dla zawodników/czek 12-14 letnich wynosi 15,00 PLN (rejestracja przez system 

SportZona). 

5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY. 

Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia imprezy zgodnie z Regulaminem Sportowo-

Organizacyjnym PZSUMO na 2018 rok.  

5.1. Przygotowanie w wersji Microsoft Word i zatwierdzeniu w PZSUMO  komunikatu organizacyjnego 

imprezy na co najmniej 1 miesiąc przed zawodami. Zabezpieczenie prowadzenia zestawienia walk 

„krzyżówek”.  Komunikaty organizacyjne, wyznaczony sędzia główny i koordynator, wyniki końcowe 

zawodów będą przedstawiane na stronie internetowej PZSUMO – www.sumo.org.pl oraz SportZona.pl 

5.2. Zabezpieczenie obiektu sportowego wyposażonego w odpowiedni sprzęt sportowy, szatnie, urządzenia 

sanitarne, ciepłą wodę do kąpieli itp. 

5.3. Odpowiednia propaganda imprezy, m. in. afisze, uroczyste otwarcie, zabezpieczenie i rozdanie nagród dla 

zwycięzców. 

5.4. Zapewnienie opieki lekarskiej, porządku i bezpieczeństwa. 

5.5. Umożliwienie korzystania z wagi w miejscu zakwaterowania zawodów. 

5..6. Podanie wyników zawodów w lokalnej i centralnej prasie, PAP, radiu i TV. 

5.7. Wydanie komunikatu z wynikami i dostarczenie go kierownikom ekipy. Przekazanie pełnej dokumentacji 

w ciągu 3 dni do PZSUMO. 

5.8. Rezygnację z zatwierdzonej imprezy należy zgłosić nie później niż 2 miesiące przed planowanym 

terminem.. 

5.9. Zabezpieczenie sekretariatu zawodów w kserokopiarkę, komputer, drukarkę papier. 

5.10. Umieszczenie reklam stałych sponsorów Związku. 

6. RÓŻNE 

http://www.sumo.org.pl/


6.1. Sędziów  głównych i koordynatora na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików/Młodziczek 

wyznacza Komisja Sędziowska PZSUMO. 

6.2. Zobowiązuje się zawodników do udziału w ceremonii otwarcia i zakończenia (dekoracji) do 

występowania w pasach mawashi. 

6.3. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z imprezy w ciągu 3-ch dni od daty 

jej zakończenia. 

6.4. Punktacja: 

  I m. - 3 pkt., II m.- 2 pkt.,  2 x  III m.- po 1 pkt., 2 x  V m. – po 1 pkt.,  2 x VII- po 1 pkt. 

7. GRUPY WOJEWÓDZTW– STREFY, ORGANIZATORZY i TERMINY ZAWODÓW W  2018R. 

Strefa A:  25-26.05.2018r., organizator : UKS Korona Kaława, miejsce: Międzyrzecz, koordynator strefy 

2018,woj. -LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE, , POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE 

Strefa B : 07-8.09.2018r. organizator :UKS Siódemka, miejsce: Strzelce Opolskie; koordynator strefy 2018 

woj.–  OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,  DOLNOŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE 

Strefa C: 08-9.06.2018r. organizator: UKS Guliwer Kielce, miejsce: Kielce; koordynator strefy w 2018 

woj.- ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE, LUBELSKIE, ŁÓDZKIE 

Strefa D – 09-10.06.2018r. organizator: UAKS Podlasie, miejsce: Białystok, koordynator strefy w 2018 

woj. –  PODLASKIE,WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE 

8. ZASADY ROZGRYWANIA WALK 

8.1. Zawody odbywają się ZGODNIE Z Regulaminem Sportowo-Organizacyjnym PZSUMO na 2018 rok t.j.:  

- do 5 zawodników: system każdy z każdym                                                                                             

- od 6 do 10 zawodników: system z podziałem na 2 pule zawodników, którzy w swoich grupach toczą walki 

systemem każdy z każdym. Po wyłonieniu dwóch  najlepszych z każdej puli odbywają się walki półfinałowe: 

1A z 2B oraz 1B z 2A. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o miejsca I i II, a pokonani zajmują dwa III miejsca 

- powyżej 10 zawodników: system walk (ISF) z podwójnym repasażem. 

8.2. Zawodnik staruje tylko w jednej kategorii wagowej, zgłoszonej przez serwis SportZona. 

8.3. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek i Młodzików (12-14 lat) waga zawodniczek i 

zawodników odbywa się dwukrotnie: w przeddzień zawodów oraz rano w dniu zawodów. 

 Zawodnik na wagę stawia się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz badaniem lekarskim. 

Losowanie walk  wszystkich typów zawodów odbywa się przy udziale zainteresowanych trenerów. 



8.4. Warunkiem zaliczenia punktów jest nadesłanie komunikatu końcowego z imprezy. Komunikaty z imprez 

powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do przeprowadzenia analizy startujących w 

sporcie zawodników, a w szczególności: 

- ostateczną kolejność, 

- nazwiska i imiona zawodników, 

- rok urodzenia, 

- nazwy  klubów  (pełna  nazwa  zgodna  z  wpisem  do  rejestru  lub  ewidencji stowarzyszeń), 

- podpis sędziego głównego (nazwisko i nr licencji w przypadku wersji elektronicznej) lub kierownika 

zawodów. 

Komunikaty nie zawierające wyżej wymienionych danych nie zostaną uwzględnione do klasyfikacji 

współzawodnictwa. 

Klasyfikację generalną prowadzi dział analiz wyników sportowych. 

9. INNE. 

9.1. We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do Prezydium lub Zarządu 

PZSUMO 

9.2   Sędzia główny upoważniony jest do podejmowania decyzji i postanowień niezbędnych do sprawnego 

przeprowadzenia zawodów. 

 


