
                                                              

 

 

                                                

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Puchar Polski młodziczek i młodzików oraz kadetek i kadetów  w sumo 

Gorzów Wlkp., 06-07.09.2019 r. 

I.  ORGANIZATOR: 

▪ Ministerstwo Sportu i Turystyki  RP w Warszawie 

▪ Polski Związek Sumo, 

▪ Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

▪ I Liceum Ogólnokształcące  w Gorzowie Wlkp. 

▪ Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II 

▪ Uczniowski Klub Sportowy „Mieszko”  w Gorzowie Wlkp. 

 

II.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodników w grupie młodzików i kadetów 

▪ etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME w 2019r., 

▪ popularyzacja sumo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

▪ przeciwdziałanie patologiom społecznym przez udział w alternatywnych formach      

aktywności fizycznej, 

▪ promocja Miasta Gorzowa Wlkp. i województwa lubuskiego. 

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW – 06-07.09.2019 r. - hala sportowa I LO w Gorzowie 

Wlkp. ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.    

IV.  OBSADA SĘDZIOWSKA  

Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem Główne Kolegium Sędziów Polskiego 

Związku Sumo. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA    

 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowanych klubów sportowych 

Polskiego Związku Sumo, którzy posiadają 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 – zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu 

Sportowego i Organizacyjnego PZSumo na rok 2019. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do 

okazania się podczas weryfikacji dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze 

zdjęciem).  

 

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

w zawodach mają zawodnicy urodzeni  w latach 2005-2007 (młodzik)  2003-2004 (kadet). 

 

Kategorie wagowe, które będą rozgrywane podczas Pucharu Polski Młodziczek i Młodzików 

Kadetów i Kadetek (brak tolerancji wagowej):  

 

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



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

 

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.  

 

Zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis 

SportZona.pl do dnia 04.09.2019 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 04.09.2019 o godz. 

17:00. Podczas  Pucharu 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 młodzików -20,00 PLN, kadetów - 30,00 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 04.09.2019 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.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste 

kluby. Od 1 stycznia 2019 obowiązują opłaty startowe na rzecz organizatorów wszystkich imprez 

centralnych: w grupie młodzików 15 zł.*, w grupie kadetów 20 zł. Opłaty dokonuje się przed 

oficjalną wagą danych zawodów.  

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

VII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

Hotel Azyl, ul. Chopina 45, tel. 95 722 72 76  

 

Hostel Przed Świtem, ul. Krótka 4, tel. 693439801 

 

Rezerwacja noclegów przez zainteresowane kluby. 

Zamówienia na obiady (drugie danie, napój) w kwocie 15 zł, z podaniem liczby i danych do 

faktury, w terminie do 04.09.2019r. proszę przesyłać na adres: kitowskamalgorzata@wp.pl. Po 

tym terminie zamówienia nie będą realizowane. Koszty zamówienia ponoszą zainteresowane 

kluby. 

VIII.  NAGRODY: 

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy i  medale i puchary. 

IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

piątek: 06.09.2019r. 

 do godz. 1700 - przyjazd ekip i zakwaterowanie, 

mailto:kitowskamalgorzata@wp.pl


 od godz. 1730 do 1830 - I waga i kontrola badań lekarskich - Hotel Azyl ul Chopina 45 

sobota: 07.09.2019r. 

od godz. 815 do 900 - II waga i kontrola badań lekarskich, Hala sportowa 

od godz. 1030  - losowanie 

od godz. 11.00 - Puchar Polski młodziczek i młodzików, kadetek i kadetów  

UWAGA!  

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

spełniający tego warunku nie otrzymają nagród i medali 

 

Organizator: Małgorzata Kitowska, tel. 509 957 118, email: 

kitowskamalgorzata@wp.pl 

 


