
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów w Sumo  

 

Bielawa, 14 – 15.06.2019 r. 

 

I. ORGANIZATORZY: 

 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

• Polski Związek Sumo, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

• Dolnośląski Związek Zapaśniczy, 

• Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 

• Urząd Miasta w Bielawie, 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, 

• UKS IRON BULLS BIELAWA.  

 

II. CEL ZAWODÓW: 

• wyłonienie najlepszych zawodników w kraju w grupie kadetek i kadetów, 

• etap kwalifikacji do Mistrzostw Europy kadetek i kadetów 2019,  

• popularyzacja sumo oraz zdrowego trybu życia, 

• krzewienie kultury fizycznej, 

• promocja województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego i Bielawy.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

waga 14.06.2019 r. (piątek) - Hala Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi oraz 

Gimnazjum w Bielawie ul. Grota - Roweckiego 6.  

zawody: 15.06.2019 (sobota) - Hala Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi oraz 

Gimnazjum w Bielawie ul. Grota - Roweckiego 6. Początek zawodów godzina 9:00.  



IV.OBSADA SĘDZIOWSKA:   

Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem Główne Kolegium Sędziów Polskiego 

Związku Sumo. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

W zawodach mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki posiadający/ce numer PESEL zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1382), posiadający dokument tożsamości ze zdjęciem, aktualne badania lekarskie i ważną (tzn. 

opłaconą na 2019 rok) licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez instruktora sumo posiadającego 

ważną (tzn. opłaconą) licencję instruktorską PZSUMO na 2019 rok.  

Walki przeprowadzane są zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo. Prawo startu w zawodach 

mają zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004. 

 
UWAGA !!! Zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym na 2019 r. w MP oficjalna waga 
przeprowadzana jest tylko 1 raz, w dniu poprzedzającym walki.  
 

Kategorie wagowe, które będą rozgrywane na Mistrzostwach Polski Kadetów i Kadetek (brak tolerancji 

wagowej):  

Kadeci: -55 kg, -65 kg, -75 kg, -85 kg, -95 kg, +95 kg, open 

 

Kadetki: -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg, open.  

 

W MP kadetek i Kadetów zawodnik/ zawodniczka może startować w swojej kategorii wagowej oraz w 

kategorii open.  

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

do dnia 12.06.2019 r.  Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze nie 

zgłaszanych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres: tarozum@wp.pl lub 

sumo@sumo.org.pl. Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia należy dostarczyć do 

weryfikacji przed wagą. 

Ostateczny termin UAKTYWNIENIA zawodników w celu zgłoszenia upływa 12.06.2019 o godz. 

17:00. 

Podczas  Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetek zawodnicy startują w pasie mawashi (NIE dopuszcza 

się możliwości startu w pasie na rzepy), jednak mogą stosować pod pasem czarne, obcisłe spodenki – 

typu leginsy, o długości nieprzekraczającej poziomu kolan. Nie dopuszcza się do startu zawodników 

w kostiumach zapaśniczych. Zawodniczki startują w kostiumie i pasie mawashi. Decyzję o 

ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących stroju zawodników podejmuje 

sędzia główny zawodów. Niezastosowanie regulaminowego stroju może skutkować dyskwalifikacją z 

zawodów.  

Koszt licencji na 2019 rok wynosi : klubowa – 300 PLN, wpisowe dla nowych klubów 300 PLN + 

składka klubowa 300 PLN, licencja zawodnicza dla kadetów - 30,00 PLN. Opłaty należy dokonać 
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przelewem na konto PZSUMO - SANTANDER BANK POLSKA 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 lub sumo@sumo.org.pl  do dnia 12.06.2019 r. do 

godz. 17:00.  

NA PRZELEWIE NALEŻY OKREŚLIĆ CZEGO DOTYCZY OPŁATA : Nazwa licencji, ilość i suma 

– jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.  

VI. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji: ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów, tel. +48 74 645 05, 

Willa MANHATTAN: ul. Wysoka 6b 58-260 Bielawa, tel. +48 74 64 64 820, kom. +48 609 773 220,  

Gościniec Sudecki: Wysoka 6c, 58-260 Bielawa, tel. 693 422 000, 

Pałac Bielawa: Piastowska 23, 58-260 Bielawa, tel. 74 645 59 51, 

Dama Pik: ul. Kilińskiego 10, 58-200 Dzierżoniów, tel.  074 832 46 72, 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Cicha Woda" Szymon Balak: Lasocin 1, 58-250 Pieszyce. tel. (074) 

836 97 84.  

 

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA:  

 

Opłata startowa w Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetek wynosi 20 zł za zawodnika/zawodniczkę, 

płatne u organizatora. Koszty ubezpieczenia zawodników, transportu i zakwaterowania pokrywają 

macierzyste kluby.  

 

VIII.  NAGRODY: 

Medaliści każdej kategorii wagowej otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kluby, 

który zajmą I, II i III miejsce w klasyfikacji ogólnej otrzymają puchary.  

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW:  

Piątek 14.06.2019  - Hala Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi oraz Gimnazjum 

w Bielawie ul. Grota - Roweckiego 6 

do godz. 17:00 – przyjazd ekip, 

od godz. 17:00 do  19:00  - kontrola badan lekarskich i waga kadetek i kadetów, 

godz. 19:30  – elektroniczne losowanie walk kadetek i kadetów. 

 

Sobota 15.06.2019 - Hala Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi oraz Gimnazjum 

w Bielawie ul. Grota - Roweckiego 6 

godz. 9:00-9:30 – Konferencja techniczna sędziów i trenerów, 

godz. 9: 30 - rozpoczęcie walk  Mistrzostw Polski kadetek i kadetów,  

godz. 10:00 - uroczyste otwarcie zawodów,  

godz. 10:30 – ciąg dalszy walk, finały zostaną rozegrane na końcu.  

 

UWAGA: 

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym tj. w pasach mawashi. Zawodnicy nie 

spełniający tego warunku nie otrzymają medali.  
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Organizator: Stanisław Warchoł tel. 667675 626, Norbert Warchoł tel. 693981359  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


