
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików w Sumo 

Kielce/ Nowiny 10-11.05.2019r. 

pod patronatem Sebastiana Nowaczkiewicza  

Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny 
 

I. ORGANIZATOR: 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

• Polski Związek Sumo, 

• Gmina Sitkówka – Nowiny, www.nowiny.com.pl, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Sitkówka – Nowiny, 

• Szkoła Podstawowa Nr 20 w Kielcach, 

• ULKS Guliwer Kielce. 

 

II. CEL ZAWODÓW: 

• wyłonienie najlepszych zawodników w grupie młodzików i kadetów, 

• popularyzacja sumo, 

• kwalifikacja zawodników do reprezentacji na ME w 2019 r., 

• popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

• promocja Gminy Sitkówka – Nowiny,  

 

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

10-11.05.2019r.  

Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Nowiny, ul. Gimnazjalna 1. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

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

Zgłoszenia zawodników należy dokonywać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia 08 
maja 2019 r. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze nie 
zgłaszanych zawodników należy przesłać na adres tarozum@wp.pl Oryginały wniosków licencyjnych 
i oświadczenia dot. zawodników niepełnoletnich należy dostarczyć do weryfikacji przed wagą. 

 

 

http://www.nowiny.com.pl/
http://sportzona.pl/
mailto:tarozum@wp.pl


 

 

 

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

PLN + składka klubowa 300 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików 20 PLN, kadetów 30 PLN, 

juniorów 35,00 PLN, młodzieżowców i 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  tarozum@wp.pl lub sumo@sumo.org.pl  do dnia 08.05.2019 do godz. 

17:00, do której pracuje biuro Związku. Numer telefonu do Dyrektor Biura – 516 893 094.  

 

 

Walki przeprowadzane są zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo.  

W Pucharze Polski kadetów i młodzików mogą wziąć udział zawodnicy: 

- kadeci/kadetki: urodzeni w latach 2003 – 2004 oraz najstarszy rocznik młodzika – czyli 2005.   

- młodzicy/młodziczki: urodzeni w latach 2005 – 2007.  

 

Kategorie wagowe rozgrywane na Pucharze Polski kadetów, kadetek, młodzików i młodziczek 

zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym Polskiego Związku Sumo na rok 2019: 

 

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. 

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.   

 

V. OBSADA SĘDZIOWSKA: 

 

Obsada sędziowska zostanie wyznaczona odrębnym dokumentem przez Główne Kolegium Sędziów 

PZSumo.    

 

BRAK TOLERANCJI WAGOWEJ W OBU GRUPACH WIEKOWYCH – TZN. KADET  

I MŁODZIK.  

 

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.  

 

Od 1 stycznia 2018 obowiązują opłaty startowe na rzecz organizatorów wszystkich imprez 

centralnych: w grupie kadetów jest to kwota 20 zł, w grupie młodzików 15 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 dwóch grupach wiekowych opłatę uiszcza się za każdą grupę wiekową.  

 

*opłata startowa nie jest pobierana od grupy młodzików w rozgrywkach MMM.  

 

VII. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: 

Nowiny i/lub Kielce 

Koszt noclegu z wyżywieniem (kolacja, śniadanie, obiad) 88 zł od osoby. 

Istnieje możliwość zamówienia wyłącznie obiadów w kwocie 20 zł. 

Za zamówione, a niewykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie zostaną obciążone 

zamawiające Kluby. 

 

 – rezerwacji dokonują zainteresowane kluby:  

 guliwer-zapasy@wp.pl   tel. 691 023 130  Karol Kucharczyk 

mailto:sumo@sumo.org.pl


 

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r. 

 

VIII.  NAGRODY: 

Zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 3 (2 trzecie) otrzymują medale oraz puchary w punktacji 

drużynowej. 

 

 

IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

Piątek: 10.05.2019r. 

godz. 1700 przyjazd ekip: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 22 A,                                                                                                                                                                                                                                        

godz. 1800 do 1900 – I waga zawodników/czek + kontrola ważności badań: Szkoła Podstawowa  

                                   Nr 20 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 22 A   

 

Sobota: 11.05.2019r. 

godz. 0815- 0845 – II waga zawodników/czek + kontrola ważności badań: Zespół Szkół  

                                   Ponadpodstawowych Nowiny, ul. Gimnazjalna 1, 

godz. 1000 – Losowanie walk,  

godz. 1030 – Zawody PP młodziczek/ów, kadetek/ów, 

godz. 1200 – Uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

godz. 1215 – c.d. zawodów. 

 

 

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym, tj. w mawashi. Zawodnicy nie spełniający tego 

warunku nie otrzymają medali.  

 

UWAGA! 

 

W sobotę, 11 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nowiny, ul. Gimnazjalna 1, zostanie 

również rozegrany ogólnopolski turniej dla dzieci w sumo. Mogą wziąć w nim udział uczestnicy  

w wieku od 4 do 12 roku życia. Kategorie wagowe i wiekowe zostaną ustalone po zweryfikowaniu i 

zważeniu zawodników. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: guliwer-zapasy@wp.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Karol Kucharczyk – tel. 691 023 130.  

 

Organizator:  

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer” Kielce – Karol Kucharczyk: guliwer-

zapasy@wp.pl, tel. 691 023 130.  
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