
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Pucharu Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów w Sumo 

pod honorowym patronatem  

Starosty Powiatu Dębickiego 

Piotra Chęciek  

oraz  

Burmistrza Miasta Dębica 

Mariusza Szewczyka 

 

 

I.  ORGANIZATOR: 

▪ Polski Związek Sumo, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

▪ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

▪ Starostwo Powiatowe w Dębicy, 

▪ Urząd Miejski w Dębicy, 

▪ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, 

▪ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie. 

 

II.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodników w grupie seniorów i juniorów, 

▪ popularyzacja sumo wśród  młodzieży i dorosłych, 

▪  etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME i MŚ  w roku 2019, 

▪ popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

▪ promocja regionu, powiatu, miasta. 

 

III. TERMIN:  09 - 10.02.2019r. 

 

IV. MIEJSCE ZAWODÓW – Hala Sportowa MOSiR Dębica ,ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica. 

Ze względu na remont holu hali sportowej – wejście z tyłu budynku. 



 

IV.  OBSADA SĘDZIOWSKA: 

Obsadę odrębnym dokumentem wyznaczy Główne Kolegium Sędziów PZ SUMO.  

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prawo startu w zawodach organizowanych przez PZ Sumo mają zawodnicy i zawodniczki 
licencjonowanych klubów sportowych, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ważną / 
opłaconą na 2019 rok / licencją zawodniczą oraz są szkoleni przez trenera posiadającego licencję 
trenerską PZSUMO na 2019 rok i zgłoszeni poprzez system SportZona 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia 
06.02.2019. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze nie 
zgłaszanych zawodników należy przesłać na adres sumo@sumo.org.pl. Oryginały wniosków 
licencyjnych i oświadczenia dot. zawodników niepełnoletnich należy dostarczyć do weryfikacji przed 
wagą. 
Koszt licencji na 2019 rok wynosi: klubowa – 300 PLN, wpisowe dla nowych klubów 300 PLN + 
składka klubowa 300 PLN, licencja zawodnicza dla juniorów 35,00 PLN, seniorów 50,00 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 sumo@sumo.org.pl do dnia 06.02.2019 do godz. 17:00. 

Ostateczny termin UAKTYWNIENIA zawodników przez dyrektor biura upływa 06.02.2019r. o godz. 
17:00. Zgłaszać aktywnych zawodników do zawodów poprzez panel klubowy na Sportzona.pl 
można do północy dnia 06.02.2019r.  

 

Walki przeprowadzane są zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo. 

 
juniorki i juniorzy urodzeni w latach 2001-2002, 

seniorki i seniorzy – 17 lat i starsi, 

- obowiązuje 2 kg tolerancji wagowej w kat seniorów oraz 1 kg w kat. Juniorów. 

Od 1 stycznia 2019 obowiązują opłaty wpisowe na rzecz organizatorów wszystkich imprez 
centralnych w grupie seniorów  w wysokości 35 zł, juniorów 25 zł. Opłaty dokonuje się przed oficjalną 
wagą danych zawodów. W przypadku gdy zawodnik w danej imprezie startuje w dwóch kategoriach 
wagowych uiszcza się opłatę tylko za jeden start. W przypadku startu w więcej niż jednej grupie 
wiekowej, zawodnik uiszcza opłatę za każdą z grup wiekowych osobno. 

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby. 

 

VII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Hotel GOLD – ul. Sportowa 22 (obok hali), tel. 146814244 (w hotelu znajdują się piętra dla 
sportowców, gdzie noclegi są tańsze – powołać się na zawody sumo, wynegocjowane niższe stawki, 
ilość miejsc ograniczona). 

Hotel POLONEZ, Dębica, ul. Metalowców 25, tel. 14 6814242 (5 min. drogi samochodem                        
do hali). 

http://sportzona.pl/
mailto:sumo@sumo.org.pl
mailto:sumo@sumo.org.pl


Dworek Dębicki ul. Kościuszki 36, tel. 146816944, (blisko hali) 

Noclegi u Jana, ul. Budzisz 30K, tel. 146925709, 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w  Pustyni k/Dębicy, tel. 146704827 

lub inne miejsca noclegowe ogólnodostępne w Dębicy i okolicy. 

Zainteresowane kluby dokonują rezerwacji osobiście. 

 

VIII. WYŻYWIENIE 

Istnieje możliwość po wcześniejszej rezerwacji wykupienia tanich i bardzo smacznych obiadów                        
na hali sportowej podczas trwania zawodów (wystawiają faktury) – Kawiarnia ENIGMA –                             
tel. 146776866, kom.606536064 

 

IX. NAGRODY: 

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują medale, i drobne nagrody rzeczowe, 

w punktacji drużynowej, kluby – puchary za miejsca 1-3. 

 

X. KATEGORIE WAGOWE  

seniorki: 55, 60, 65, 73, 80, 95, +95, open 

seniorzy: 70, 77, 85, 92, 100, 115,+115, open 

juniorki: 50, 55, 60, 65, 70, 75, +75, open 

juniorzy: 60, 70, 80, 90, 100, +100, open 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

Sobota: 09.02.2019 r.  

 do godz. 1800 - przyjazd ekip i zakwaterowanie  

 od godz. 1800 do 1900  - I waga i kontrola badań lekarskich (hala sportowa MOSiR Dębica,   

                                                        ul. Sportowa 26                           

 godz. 1900  - konferencja techniczna. 

Niedziela:  10.02.2019 r. 

godz. 830 do 915 - II waga (hala sportowa MOSiR Dębica, ul. Sportowa 26), 

godz. 0930 – spotkanie prezesa i dyrektor biura z trenerami i działaczami, w celu omówienia 
współpracy w 2019 r. i przedstawienia możliwości ubiegania się o środki z programu „Klub”, 

godz. 1000 – szkolenie sędziowskie, 

              godz. 1100 - walki eliminacyjne juniorzy a następnie seniorzy, 

godz. 1400 - uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

godz. 1430 - walki finałowe juniorzy, seniorzy,  

godz. 1530   - dekoracja medalistów, 

godz. 1630   - zakończenie imprezy. 



 

Współorganizator :                                                                                

LUKS Lubzina-Andrzej Jedynak   tel.601854536                                                                            

 

 

 


