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Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w sumo  

oraz  

Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci w mini sumo 
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I.  ORGANIZATOR: 

▪ Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

▪ Polski Związek Sumo, 

▪ Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe Sokół Lublin , 

▪ Gmina Lublin, 

▪ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, 

▪ Rada Dzielnicy „Za Cukrownią”, 

▪ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.  

 

II.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w grupie młodziczek  

i młodzików, 

▪ etap kwalifikacji do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U-14, 

▪ popularyzacja sumo wśród dzieci i młodzieży, 

▪ popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

▪ promocja województwa lubelskiego i miasta Lublin, 

▪ integracja dzieci i młodzieży uprawiających sumo na terenie Polski, 

▪ wdrażanie zasad fair-play wśród dzieci i młodzieży.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

1.06.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, al. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin 

(weryfikacja zawodników i ważenie).  

2.06.2019r.  –  Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin. 

 

IV.OBSADA SĘDZIOWSKA:   

Zawody zostaną rozegrane na 2 dohyo. Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem 

Główne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Sumo. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

A. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek 

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 2005-2007.  

Kategorie wagowe, które będą rozgrywane na Mistrzostwach Polski: 

Młodzicy: - 35 kg, - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg.  

 

Młodziczki: - 35 kg, - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg.   

 

Przypominamy, że w MP Młodzików i Młodziczek zawodnik może startować tylko w jednej kategorii 

wagowej. Proszę więc pamiętać o tym już na etapie zgłaszania zawodników przez system 

sportzona.pl.  

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

do dnia 29.05.2019 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 29.05.2019 o godz. 

17:00. 

Podczas  Mistrzostw Polski Młodzików dopuszczono możliwość walki w pasach treningowych na 

rzepy z zachowaniem wymogu czarnych leginsów pod pasem zakrywających połowę uda. Nie 

dopuszcza się do startu zawodników w kostiumach zapaśniczych. Zawodniczki startują w 

kostiumie i pasie. Decyzję o ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących 

stroju zawodników podejmuje sędzia główny zawodów. 

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

składka klubowa 300 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików  20,00 PLN. Opłaty należy dokonać 

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 

29.05.2019 r. do godz. 17:00. 

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

suma – jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.  

B. Ogólnopolski Turniej Dzieci w mini-sumo: 

W turnieju prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2008-2015 posiadający 

pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach mini sumo. Podział na kategorie wagowe 

uwzględniający wiek, masę ciała oraz płeć  zostanie dokonany po zważeniu uczestników zawodów. 

Sugerowany jest podział na kategorie wagowe po 4 zawodników w każdej. W zawodach mini-sumo 

zabrania się wykonywania rzutów.  
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Zgłoszenia do zawodów dzieci do dnia 30.05.2019 r. z podaniem imienia i nazwiska, roku urodzenia 

oraz aktualnej masy ciała zawodników na adres mailowy: zts.sokol.lublin@wp.pl . Weryfikacja wagi 

w dniu 1.06.2019r. przed zawodami. 
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VI. MIEJSCE ZAMIESZKANIA i WYŻYWIENIA: 

Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia w restauracji MAXI-PIZZA, al. Zygmuntowskie 4, tel. 

81/5252733 (restauracja znajduje się w hali, gdzie rozgrywane będą zawody, 200m od Szkoły 

Podstawowej nr 20, gdzie odbędzie się ważenie). 

 

Zakwaterowanie: 

• Arche Hotel Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin (200m od hali), tel. 506634265 

• Hotels Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin (2,5km od hali), tel. 81/7474407, 601799386 

• Hotel Logos, ul. Akademicka 4 (2,5km od hali), tel. 81/5330366, 669582148 

Tańsze noclegi: 

• Hotel IRYS, ul. Rąblowska 20, 20-509 Lublin, tel. 732778877, 601751048,  

• Hotel POD KASZTANAMI – ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin, tel. 81/ 7500390,  

• Zajazd Pod Gwiazdami – ul. Lipska 37, 20-510 Lublin, tel. 81/7500196, 506146787,  

• Hotel LubHotel, ul. Krańcowa 107, 20-338 Lublin (2,5km od hali), tel. 81/4779500,  

• Waksman Sport Hotel, ul. Krochmalna 13c, 20-401 Lublin (2km od hali) , tel. 81/4480774 

• Hostel ORLA, ul. Orla 6, 20-022 Lublin (ok. 3 km od hali), tel. 883 993 999, 

• Hostel Królewska, ul. Królewska 6, 20-109 Lublin (ok. 3 km od hali), tel. 885 383 885, 

• Villa Tymotka, ul. Niezapominajki 1, 20-516 Lublin (ok. 8 km od hali), tel. 518 151 521, 

• Kujawska Rooms, ul. Kujawska 26, 20 – 721 Lublin, tel. 531 991 047.  

 

lub inne noclegi ogólnodostępne.  

 

W niektórych hotelach istnieje możliwość wykupienia śniadania. Zainteresowane kluby dokonują 

rezerwacji noclegów i wyżywienia osobiście. 

 

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA:  

 

Startowe w Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek – 15zł od zawodnika/zawodniczki płatne 

u organizatora w dniu zawodów. 

Udział w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci w mini-sumo jest bezpłatny. 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników oraz opłatę startową 

pokrywają macierzyste kluby. Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu ponoszą delegujące kluby lub 

WISSy/WFS. 

 

VIII.  NAGRODY: 

W grupie dzieci zawodnicy za miejsca 1-3 (dwa trzecie) otrzymują medal i dyplom  

oraz okolicznościową  koszulkę. 



W Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek zawodnicy i zawodniczki za miejsca 1-3 (dwa 

trzecie) otrzymują medal, dyplom i nagrodę rzeczową. Trener złotego medalisty również otrzymuje 

medal. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych w Mistrzostwach Polski otrzymują statuetki. 

Kluby w punktacji drużynowej za miejsca 1-3 otrzymują puchary, a za miejsca 1-6 dyplomy. 



IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

Sobota:1.06.2019 r. : 

do godz. 16:00 - przyjazd ekip – sugerowane miejsce zaparkowania aut   

   - parkingu przy al. Zygmuntowskich (koło stacji Orlen i stadionu żużlowego) 

od  godz. 16.30 do godz. 19:00 -  weryfikacja zawodników i zawodniczek, kontrola badań lekarskich, 

waga młodziczek i młodzików, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, al. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin 

 

Niedziela: 2.06.2019 r. – Hala MOSiR, al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin 

godz. 9:00 – 10:00  – walki dzieci na 2 dohyo 

godz.10:00 – 11:00 – walki dzieci na 1 dohyo, walki młodzików i młodziczek  

   (najniższe kategorie wagowe) na 1 dohyo 

godz. 11:00 – 11:30  – uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

godz. 11:30 – 14:00 – c.d. walk dzieci i młodzików 

godz. 14:00 – 14:30 - dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów 

 

UWAGA!  

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym, czyli w pasie. Zawodnicy nie spełniający tego 

warunku nie otrzymają medali. 

Organizator:   Krzysztof Boryc, tel. 509858925 e-mail: zts.sokol.lublin@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


