
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH 

MISTRZOSTW  POLSKI MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW W SUMO 

Brzeg Dolny, 9 - 10.10.2020 r. 

I.  ORGANIZATOR: 

▪ Ministerstwo Sportu, 

▪ Polski Związek Sumo, 

▪ Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny, 

▪ KS ROKITA Brzeg Dolny.  

 

II.  CEL ZAWODÓW: 

▪ wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w grupie młodziczek i młodzików, 

▪ etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na ME 2021, 

▪ popularyzacja sumo wśród dzieci i młodzieży, 

▪ popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia  

▪ promocja regionu i miasta. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

 

waga: 9.10.2020 r. (piątek) – ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny.  

 

zawody: 10.10.2020 (sobota) –  ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny.  

 

 

IV.OBSADA SĘDZIOWSKA:  

Obsadę odrębnym dokumentem wyznaczy Główne Kolegium Sędziów PZ SUMO.  

 

 

 

 



 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prawo startu w Mistrzostwach Polski organizowanych przez PZSumo mają osoby zgłoszone 

poprzez system SportZona.pl będące zawodniczkami/zawodnikami licencjonowanych klubów 

sportowych Polskiego Związku Sumo, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ważną 

/opłaconą na 2020 rok/ licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez trenera posiadającego licencję 

trenerską PZSumo na rok 2020. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do okazania podczas 

weryfikacji dokumentu potwierdzającego tożsamość (dokument ze zdjęciem: dowód osobisty, 

paszport, legitymacja szkolna). Zawodnicy w grupie młodzika mogą walczyć w pasach 

treningowych na rzepy i stosować pod pasami czarne, obcisłe spodenki. Dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie leginsów o długości nieprzekraczającej poziomu kolan. Nie dopuszcza się do startu 

zawodników w kostiumach zapaśniczych. Zawodniczki startują w kostiumie i pasie. Decyzję o 

ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących stroju zawodników 

podejmuje sędzia główny zawodów. Brak 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 i młodziczek: 30,00 PLN. 

Na przelewie należy określić, czego dotyczy opłata. Skan dowodu wpłaty z wykazem zawodników 
wygenerowanym poprzez system SportZona w PDF (NIE SKAN) należy przesłać elektronicznie na 
adres: tarozum@wp.pl lub sumo@sumo.org.pl,  do dnia 7.10.2020 do godz. 17:00. Termin 
aktywowania zawodników w celu zgłoszenia upływa 7.10.2020 r.(środa) o godz. 17.00. Oryginały 
wniosków licencyjnych należy dostarczyć do weryfikacji przed wagą. 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia 
7.10.2020 r.  Zgłoszenia do turnieju drużynowego będą przyjmowane w dniu oficjalnej wagi.  

 

Walki przeprowadzane są zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo zawartym  

w Regulaminie Sportowym i Organizacyjnym na rok 2020.  

W Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 

2008 - 2006 (wiek: 12, 13 oraz 14 lat). Zawodniczki i zawodnicy mogą walczyć tylko w swojej 

kategorii wagowej oraz turnieju drużynowym.  

Kategorie wagowe zgodnie z regulaminem PZSUMO – bez tolerancji wagowej: 

 

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

 

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

                                                                    

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste 

kluby. Obowiązują opłaty startowe - w przypadku grupy młodzików jest to kwota 15,00/zł za start 

– płatne u organizatora. W turnieju drużynowym zaś opłata startowa (pobierana przez Polski 

Związek Sumo) wynosi 100 zł/drużynę. Opłat dokonuje się w dniu oficjalnej wagi danych zawodów. 

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


 

VII. NOCLEGI, WYŻYWIENIE: 

 

Zamawiać noclegi (Kompleks Hotelowo – Sportowy ROKITA, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny)  

w cenie 50 zł/osobę można pod numerem telefonu: 506 647 622 lub 664 429 213. Wyżywienie – 

restauracja „Bartek” w cenie 48 zł (kolacja, śniadanie, obiad) lub osobno poszczególne posiłki: 

śniadanie – 14 zł, obiad – 19 zł, kolacja – 15 zł – zamówienia pod numerem tel. 502 386 959.  

 

VIII.  NAGRODY: 

Zawodnicy zajmujący miejsca I-III (2 trzecie) otrzymują dyplomy i medale.  

IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

Piątek: 9.10.2020 r.  

do godz. 17:00 - przyjazd ekip i zakwaterowanie, 

od godz. 17:00 do godz. 19:00 -  kontrola badań lekarskich i waga, 

godz. 20:00 - elektroniczne losowanie walk.  

 

Sobota: 10.10.2020 r.  

godz. 9:30 - Odprawa techniczna,  

od godz. 10:00 – Walki eliminacyjne do wyłonienia finalistów poszczególnych kategorii 

wagowych, 

godz. 11:00 - uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

godz. 11:30 - ciąg dalszy walk eliminacyjnych, półfinały, finały, turniej drużynowy, dekoracja 

medalistów.  

UWAGA!  

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym. Zawodnicy niespełniający tego warunku 

nie otrzymają medali. 

Organizator: Józef Szabowski, tel. 506 647 622.  

 


