
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Pucharu Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów w Sumo 

pod honorowym patronatem  

Starosty Powiatu Dębickiego 

Piotra Chęciek  

oraz  

Burmistrza Miasta Dębica 

Mariusza Szewczyka 

 

 

I. ORGANIZATORZY: 

• Ministerstwo Sportu, 

• Polski Związek Sumo, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego , 

• Starostwo Powiatowe w Dębicy, 

• Urząd Miejski w Dębicy, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, 

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie. 

 

II. CEL ZAWODÓW: 

• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie seniorów, 

seniorek, juniorów, juniorek, 

• popularyzacja sumo, 

• etap kwalifikacji zawodników/zawodniczek do reprezentacji na ME oraz 

MŚ Seniorów i Seniorek 2021, 

• etap kwalifikacji zawodników/zawodniczek do reprezentacji na ME oraz 

MŚ Juniorów i Juniorek 2021, 

• popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

• promocja regionu, powiatu, miasta. 

 



III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:    

I waga: 13 lutego 2021r. – Hala Sportowa MOSiR Dębica, ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica.  

II waga i zawody: 14 lutego 2021 r. – Hala Sportowa MOSiR Dębica, ul. Sportowa 26, 39-200 

Dębica.  

 

IV. OBSADA SĘDZIOWSKA:  

Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem Główne Kolegium 

Sędziów Polskiego Związku Sumo. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Prawo startu w Pucharach 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 2021 rok/ licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez trenera 

posiadającego licencję trenerską PZSUMO na 2021 rok. Zawodnicy i zawodniczki 

zobowiązani są do okazania podczas weryfikacji dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(dokument ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna). Zgłoszeń 

zawodników/zawodniczek należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez system SportZona.pl do 

dnia 10.02.2021 r. Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze 

nie zgłaszanych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres: tarozum@wp.pl. 

Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia należy dostarczyć do weryfikacji przed 

wagą. Ostateczny termin uaktywnienia zawodników/zawodniczek w celu zgłoszenia upływa 

10 lutego 2021 r. o godz. 17:00. Zgłaszać można do północy, 10 lutego br.  

 

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, ale nie 

krótszych niż do połowy uda. 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. 

 

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

- Pucharze Polski Juniorów i Juniorek mają zawodnicy/zawodniczki urodzeni w latach: 2006, 

2005, 2004, 2003, 

http://sportzona.pl/


- Pucharze Polski Seniorów i Seniorek – zawodnicy/zawodniczki urodzeni w roku 2004 i starsi.  

 

Obowiązuje 2 kg tolerancji wagowej w kategoriach seniorów, seniorek oraz 1 kg w kategoriach 

juniorów i juniorek.  

 

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.  

 

W roku 2021, w Pucharze Polski zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w trzech 

kategoriach wagowych: “swojej” (odpowiadającej faktycznej wadze i wyznaczonym w 

PZSumo kategoriom), bezpośrednio wyższej i kategorii open.  

W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie 

informujemy, iż przed wejściem do hali sportowej w Dębicy zarówno w dzień wagi jak i 

zawodów należy założyć maskę, przyłbicę lub w inny - skuteczny sposób zasłonić usta i nos. 

Osoby bez zachowania tej ochrony nie zostaną wpuszczone do hali. Należy również 

zachowywać min. 2 - metrowy dystans społeczny tak często, jak to tylko możliwe. W trakcie 

trwania zawodów maskę lub przyłbicę zawodnicy ściągają tylko i wyłącznie na czas walki. 

Jeśli ktoś nie może nosić maski, przyłbicy lub w inny sposób zasłaniać ust i nosa ze 

względów przeciwskazań medycznych proszony jest o zabranie ze sobą zaświadczenia 

lekarskiego. Przypominamy jednocześnie o konieczności wypełnienia, podpisania i 

przywiezienia na Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Sumo do Dębicy oświadczenia 

dotyczącego zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Jego brak będzie 

skutkował niedopuszczeniem do zawodów.  

 

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Aby wziąć udział w PP należy opłacić licencję klubową, instruktorską/trenerską oraz 

zawodnicze. Koszt licencji na 2021 rok wynosi : klubowa – 380 PLN, wpisowe dla nowych 

klubów 100 PLN + składka klubowa 380 PLN, licencja zawodnicza dla juniorów/juniorek - 

45,00 PLN, seniorów/seniorek - 60,00 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 do dnia 10 lutego 2021 r. do godz. 17:00. NA 



PRZELEWIE NALEŻY OKREŚLIĆ CZEGO DOTYCZY OPŁATA : Nazwa licencji, ilość i suma 

– jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury. 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają 

macierzyste kluby.  

Przed udaniem się na procedurę ważenia zachodzi obowiązek uiszczenia opłaty 

startowej. W 2021 roku opłatę tę pobierał będzie wyznaczony przedstawiciel Polskiego 

Związku Sumo. Organizator - klub sportowy otrzyma do 70% sumy zebranych opłat, po 

przedstawieniu sprawozdania i ocenie przeprowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

wcześniej delegata Polskiego Związku Sumo. Celem jest uzyskanie jak najwyższego poziomu 

organizacji turniejów. Opłata startowa w grupie juniora wynosi 30,00 zł, a w grupie seniora 

50,00 zł. Kiedy zawodnik w Pucharze Polski startuje w dwóch kategoriach wagowych (nie 

wlicza się w to kat. open) w jednej grupie wiekowej uiszcza się pojedynczą opłatę startową 

obowiązującą w danej grupie. Jeśli zaś zawodnik/zawodniczka będzie startował/a również  

w wyższej grupie wiekowej podczas tej samej imprezy sportowej trzeba uiścić opłatę za start 

również w tej grupie. Dla przykładu: zawodnik startuje w kat. – 55 kg oraz – 60 kg w grupie 

juniorów na Pucharze Polski Juniorów i Seniorów, wówczas opłata startowa wynosi 30,00 

złotych. Jeśli będzie startował w kategorii open juniorów dodatkowo należało będzie zapłacić 

kolejne 30,00 złotych. Jeśli wystartuje w kat. – 55 kg oraz open także trzeba będzie uiścić 2 x 

30,00 złotych. Kiedy junior będzie startował również w grupie seniorów należy zapłacić 

jeszcze 50,00 złotych i w przypadku kat. open kolejne 50,00 złotych.  

 

 

VII. PRZYKŁADOWE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIE: 

Hotel GOLD – ul. Sportowa 22 (obok hali), tel. 146814244 (w hotelu znajdują się piętra dla 

sportowców, gdzie noclegi są tańsze – powołać się na zawody sumo, wynegocjowane 

niższe stawki, ilość miejsc ograniczona). 

Hotel POLONEZ, Dębica, ul. Metalowców 25, tel. 14 6814242 (5 min. drogi samochodem  

do hali). 

Dworek Dębicki ul. Kościuszki 36, tel. 146816944, (blisko hali) 

Noclegi u Jana, ul. Budzisz 30K, tel. 146925709, 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w  Pustyni k/Dębicy, tel. 146704827 

lub inne miejsca noclegowe ogólnodostępne w Dębicy i okolicy. 

Kluby dokonują rezerwacji bezpośrednio w miejscu zakwaterowania. Organizator nie 

pośredniczy w bookowaniu miejsc.  

Istnieje możliwość po wcześniejszej rezerwacji wykupienia tanich i bardzo smacznych 

obiadów na hali sportowej podczas trwania zawodów (wystawiają faktury) – Kawiarnia 

ENIGMA – tel. 14 677 68 66, kom. 606 536 064.  

 

VIII. NAGRODY: 



Zawodnicy/zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymają medale. Zwycięzcy 

kategorii otrzymają drobne nagrody rzeczowe.  

IX.  PROGRAM ZAWODÓW: 

Sobota: 13 lutego 2021 r.  

do godz. 18:00 - przyjazd ekip i zakwaterowanie  

od godz. 18:00 do 19:00  - I waga i kontrola badań lekarskich (hala sportowa MOSiR Dębica, 

ul. Sportowa 26                           

godz. 19: 00  - konferencja techniczna. 

Niedziela:  14 lutego 2021 r. 

godz. 9:00 do 9:45 - II waga (hala sportowa MOSiR Dębica, ul. Sportowa 26) 

godz. 10:30 - walki eliminacyjne juniorzy/juniorki a następnie seniorzy/seniorki, 

godz. 14:00 - uroczyste otwarcie zawodów, 

godz. 14:30 - walki finałowe seniorzy,  

godz. 15: 00 - dekoracja medalistów/medalistek (medaliści/medalistki obligatoryjnie do 

dekoracji wychodzą w stroju startowym tj. w mawashi), 

godz. 16:30 - zakończenie imprezy. 

 

Współorganizator :                                                                                

LUKS Lubzina - Andrzej Jedynak, tel.601 854 536                                                                            

 

 

 

 

 

 


