
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Pucharu Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów w Sumo 

pod honorowym patronatem  

Starosty Powiatu Siedleckiego 

Pana Karola Tchórzewskiego 

oraz  

Wójta Gminy Siedlce 

Pana dr Henryka Brodowskiego 

 

 

I.  ORGANIZATORZY: 

▪ Polski Związek Sumo,  

▪ Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce - Nowe Iganie.  

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

▪ Ministerstwo Sportu, 

▪ Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

▪ Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 

▪ Gmina Siedlce, 

▪ Zespół Oświatowy w Stoku Lackim, 

▪ Fundacja Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży „Szansa dla Młodzieży”. 

 

III.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodników w grupie seniorów i juniorów, 

▪ popularyzacja sumo wśród młodzieży i dorosłych, 

▪ etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME w roku 2020, 

▪ popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

▪ promocja Mazowsza, powiatu i gminy. 

 



IV. TERMIN:  17-18.07.2020 r. 

 

V. MIEJSCE ZAWODÓW – Hala Sportowa Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim, 

ul. Siedlecka 135, 08-110 Stok Lacki. 

 

VI.  OBSADA SĘDZIOWSKA: 

Obsadę odrębnym dokumentem wyznaczy Główne Kolegium Sędziów PZ SUMO.  

 

VII.  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 PZ Sumo na rok 2020. Zawodnicy 

i zawodniczki zobowiązani są do okazania podczas weryfikacji dokumentu potwierdzającego 

tożsamość (dokument ze zdjęciem) oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnych 

badań lekarskich.  

 

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

w zawodach mają zawodnicy: w grupie juniorek i juniorów urodzeni w latach 2005-2002, 

w grupie seniorek i seniorów – od rocznika 2003. Obowiązuje 2 kg tolerancji wagowej 

w kategoriach seniorów oraz 1 kg w kategoriach juniorów.  

 

Kategorie wagowe:  

 

Seniorki: - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 73 kg, - 80 kg, + 80 kg, open.  

Seniorzy: -70 kg, - 77 kg, - 85 kg, - 92 kg, - 100 kg, - 115 kg, + 115 kg, open.  

Juniorki: - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, + 75 kg, open.  

Juniorzy: - 55 kg, - 60 kg, - 70 kg, - 80 kg, - 90 kg, - 100 kg, + 100 kg, open.  

 

Seniorki oraz seniorzy mogą wystartować w swojej kategorii wagowej oraz kategorii 

wagowej bezpośrednio wyższej lub w kategorii open. Natomiast juniorki i juniorzy mogą 

startować w swojej kategorii wagowej oraz kategorii wagowej bezpośrednio wyższej lub 

w kategorii open, jeśli zechcą wystartować w grupie seniorów w swojej kategorii wagowej 

wówczas nie mogą wystartować w kategorii open, a także nie mogą wystartować 

w dodatkowej kategorii wagowej w swojej grupie wiekowej. Reasumując każdy zawodnik 

może wystartować dwukrotnie.  

Zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez system 

SportZona.pl do dnia 14 lipca 2020 r. (Wtorek). 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 14 lipca 2020 

r. o godz. 1700. Podczas Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 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 2020 rok wynosi : klubowa – 350 PLN, wpisowe dla nowych klubów 100 

PLN + składka klubowa 350 PLN, licencja zawodnicza dla juniorów - 40,00 PLN, seniorów - 

50,00 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 14 lipca 2020 r. do godz. 1700. 

NA PRZELEWIE NALEŻY OKREŚLIĆ CZEGO DOTYCZY OPŁATA: Nazwa licencji, 

ilość i suma – jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury. 

 

VIII.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają 

macierzyste kluby. Opłata startowa w grupie seniorów wynosi 30 zł, a w grupie juniorów 

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. 

IX. ZAKWATEROWANIE:  

Kluby dokonują rezerwacji osobiście.  

❖ Hotel Arche ul. Brzeska 134, tel. 25 644 04 33 

❖ Hotel Hetman ul. Warszawska 133, tel. 25 644 30 00 

❖ Hotel Villa Park ul. Nauczycielska 12, róg ul. Prusa, tel. 25 632 30 03 

❖ Hotel Janusz ul. Pusta 15, tel. 25 633 06 66 /67 

❖ Hotel Ibis Style ul. Jana Pawła II 10, tel. 25 308 10 00 

UWAGA:  ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 Domy 

Studenta i Internaty są nieczynne. 

 

X. NAGRODY: 

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują medale, zwycięzcy kategorii - 

nagrody rzeczowe lub pieniężne. 

 

XI. PROGRAM ZAWODÓW: 

Piątek: 17.07.2020 r.  

 1400 – 1800 - Kurs instruktorski (szczegóły zostaną przekazane w odrębnej informacji), 



 do godz. 1800 - przyjazd ekip i zakwaterowanie – biuro zawodów Siedlce, 

ul. Kazimierzowska 23, 

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

Siedlce ul. Kazimierzowska 23).  

 

 Sobota:  18.07.2020 r. 

godz. 900 do 945 - II waga (hala sportowa Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim 

ul. Siedlecka 135), 

godz. 945 do 1030 – spotkanie trenerów i sędziów z Prezesem Zarządu, 

 godz. 1030 - 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. 

 

XII. REGULAMIN SANITARNY – stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.  

  



 

 


