
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Pucharu Polski Kadetów i Kadetek 

Młodzików i Młodziczek w Sumo 

oraz Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci w Mini Sumo 

Suwałki, 7- 8 marca 2020 r. 

 

I. ORGANIZATORZY: 

• Polski Związek Sumo, 

• Ministerstwo Sportu, 

• Urząd Miejski w Suwałkach, 

• Urząd Marszałkowski w Białymstoku, 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 

• Klub Sportowy LMUKS "Olimpik".  

 

II. CEL ZAWODÓW: 

• wyłonienie najlepszych zawodników w grupie kadetów, kadetek, młodzików                      

i młodziczek 

• popularyzacja sumo, 

• promocja miasta i okolic Suwalszczyzny. 

• promocja woj. podlaskiego, 

• etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME Kadetów i Kadetek oraz 

Młodzików i Młodziczek 2020  (Bukareszt/Rumunia), 

• popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia. 

 

 

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:    

I waga: 7 marca 2020 r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2. 

II waga i zawody: 8 marca 2020r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska 

Polskiego 2.  

 

 



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 

2020 rok) licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez instruktora sumo posiadającego ważną (tzn. 

opłaconą) licencję instruktorską PZSUMO na 2020 rok – zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu 

Sportowego i Organizacyjnego PZSumo na rok 2020. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do 

okazania się podczas weryfikacji dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem) 

oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie aktualnych badań lekarskich.  

 

 

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

w zawodach mają zawodnicy: kadeci i kadetki urodzeni w latach 2004 - 2005, młodzicy i młodziczki 

– od rocznika 2006 – 2008*.  

*możliwość startu w grupie młodzików/młodziczek mają także zawodnicy 11 – letni (rocznik 2009) 

za zgodą rodziców oraz lekarza (sportowego/rodzinnego), których klub macierzysty zgłosi do 

udziału we współzawodnictwie do Biura PZS minimum miesiąc przed datą planowanych zawodów. 

W tym celu zainteresowany klub składa wniosek do Prezesa Zarządu PZS, odpowiednio 

umotywowany (np. wysokimi umiejętnościami czy długim stażem) załączając jednocześnie zgodę 

rodziców i lekarza. Prezes Zarządu PZS rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku. Wniosek może zostać także złożony drogą elektroniczną na adres mailowy tarozum@wp.pl 

lub sumo@sumo.org.pl.  

 

W obu grupach wiekowych jest brak tolerancji wagowej.  

 

Kategorie wagowe:  

 

Kadeci:  -50 kg, - 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: - 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. 

 

Każdy zawodnik może wystartować dwukrotnie, to jest kadet/kadetka może wystartować w swojej 

kategorii wagowej i w kategorii bezpośrednio wyższej lub w swojej kategorii i kategorii open. 

Młodzik/młodziczka może wystartować w swojej kategorii wagowej i w kategorii bezpośrednio 

wyższej, a najstarszy rocznik młodzika/młodziczki (to jest 2006) może wystartować w swojej 

kategorii wagowej i w kategorii bezpośrednio wyższej lub w swojej kategorii wagowej w grupie 

młodzika oraz w jednej kategorii w grupie kadetów/kadetek.  

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

do dnia 4 marca 2020 r.  Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze 

nie zgłaszanych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres: tarozum@wp.pl lub 
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sumo@sumo.org.pl. Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia należy dostarczyć do 

weryfikacji przed wagą. 

 

Ostateczny termin UAKTYWNIENIA zawodników w celu zgłoszenia upływa 4 marca 2020 r.  

o godz. 17:00. Podczas Pucharu Polski Kadetów i Kadetek oraz Młodzików i Młodziczek 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. 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 2020 rok wynosi : klubowa – 350 PLN, wpisowe dla nowych klubów 100 PLN + 

składka klubowa 350 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików - 30,00 PLN, kadetów - 35,00 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 4 marca 2020 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. Opłata startowa w grupie Kadetów i Kadetek 20 zł, a w grupie Młodzików i Młodziczek 15 zł. 

Opłaty dokonuje się przed wagą. W przypadku gdy zawodnik w danej imprezie startuje w dwóch 

grupach wiekowych, uiszcza się opłatę tylko za jeden start. 

VII.  PROPOZYCJE MIEJSC NOCLEGOWYCH: 

Hotel Hańcza, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 66 33, email: 

hotel@hotelhancza.com 

Hotel LOFT 1898, ul. K. Pułaskiego 24K, 16-400 Suwałki, tel. 87 739 59 20, email: 

marketing@hotelloft.pl 

Hostel Wigry ul. Zarzecze 26 ,16-400 Suwałki, e-mail: hostelwigry@osir.suwalki.pl, 

www.hostelwigry.pl, tel. kontaktowy 87 566 72 20 - Aneta Orłowska. 

Dom Studenta, ul. Szkolna 2, 16-400 Suwałki, tel. 87 517 25 00 

Hotel Zajazd Private, ul. Polna 9, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 53 62 

 

VIII. NAGRODY: 

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

 

IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

Sobota: 7 marca 2020 r. 

do godz. 1700 – przyjazd ekip, 

godz. 1700 – 1800  - waga, weryfikacja uczestników i kontrola badań lekarskich, 

godz. 2000 -  spotkanie władz miasta z zarządem Polskiego Związku Sumo i trenerami. 
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Niedziela: 8 marca 2020 r. 

godz. 900 do 945 - II waga, weryfikacja i kontrola badań lekarskich, 

godz. 1030 - walki eliminacyjne, 

godz. 1200 - uroczyste otwarcie zawodów,  

godz. 1430 – ciąg dalszy walk eliminacyjnych, półfinały, finały (dekoracje w trakcie trwania 

zawodów), 

godz. 1630   - zakończenie imprezy. 

 

UWAGA: 

 Medaliści obligatoryjnie do dekoracji wychodzą w stroju startowym tj. w mawashi. W celu 

przyśpieszenia zakończenia zawodów medale zostaną wręczanie w trakcie trwania zawodów. 

 

 Kontakt ze współorganizatorem: Andrzej Koncewicz, tel. 508 069 092, e-mail: 

olimpik.suwalki@op.pl. 

  

Uwaga: 

Mini sumo dzieci - chłopcy i dziewczęta rocznik 2009 i młodsi - zgłoszenie mailowe z podaniem 

imienia i nazwiska, wagi zawodnika oraz wieku do dn. 04.03.2020 r. na adres 

olimpik.suwalki@op.pl.  
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