
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w Sumo 

Koronowo, 4 – 5 czerwca 2021 r.   

 

I. ORGANIZATORZY:  

• Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

• Polski Związek Sumo, 

• Województwo Kujawsko – Pomorskie, 

• Gmina Koronowo 

• Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, 

• Klub Sportowy Koronowo. 

 

II. CEL ZAWODÓW: 

• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie młodziczek  

i młodzików, 

• popularyzacja sumo, 

• etap kwalifikacji zawodników/zawodniczek do reprezentacji na ME 2021, 

• popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,  

• promocja regionu, powiatu, miasta.   

 

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:    

4 – 5 czerwca 2021 r. – Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. 

Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo. 

 

IV. OBSADA SĘDZIOWSKA:  

Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem Główne Kolegium Sędziów 

Polskiego Związku 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 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 2.06.2021 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 

2 czerwca 2021 r. o godz. 17:00. Zgłaszać można do północy, 2 czerwca br.   

Podczas Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików dopuszcza się możliwości startu 

w pasie quasi – mawashi (tzw. na rzepy), zawodnicy 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 Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików mają zawodnicy urodzeni w latach: 2007, 

2008, 2009.  

Obowiązuje brak tolerancji wagowej.  

Zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym Polskiego Związku Sumo możliwość 

startu w zawodach młodzików organizowanych przez Polski Związek Sumo mają także 

zawodnicy 11-letni, za zgodą rodziców oraz lekarza (sportowego/rodzinnego). W tym celu 

zainteresowany klub składa wniosek do Prezesa Zarządu PZSumo, odpowiednio 

umotywowany, załączając jednocześnie zgodę rodziców i lekarza. Dopiero pozytywnie 

rozpatrzony wniosek uprawnia zawodnika do startu w zawodach.  

 

Kategorie wagowe:  

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.  

http://sportzona.pl/


 

Zostanie rozegrany również turniej drużynowy młodziczek i młodzików. Zgłoszeń 

dokonywać należy w dniu zawodów, na drukach dostarczonych przez PZSumo.  

W roku 2021, w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików zawodnik/zawodniczka ma 

prawo startu tylko w jednej, tzw. “swojej” (odpowiadającej faktycznej wadze i wyznaczonym 

w PZSumo kategoriom) kategorii wagowej.  

 

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA: 

Aby wziąć udział w MP 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 młodziczek/młodzików 

- 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 do dnia 2 czerwca 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 młodzika wynosi 20,00 zł. Opłata startowa w turnieju 

drużynowym wynosi 100,00 zł/ drużynę.  

  

VII. PRZYKŁADOWE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA: 

 

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Polonez”, ul. Okoniowa 3 (Pieczyska), 86-010 

Koronowo. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 130,00 PLN, koszt noclegu 

z kolacją i śniadaniem 110,00 PLN. Rezerwacja noclegów i wyżywienia e-mail: 

kskoronowo@gmail.com, mikolajjarocki@wp.pl, tel. 502 250 522 - Mikołaj 

Jarocki.  

 

VIII. NAGRODY: 

Zawodnicy/zawodniczki zajmujący miejsca I-III (2 trzecie) otrzymają medale, dyplomy 

oraz upominki. W klasyfikacji klubowej puchary za I-III miejsce. Trener złotego medalisty 

otrzyma złoty medal. 

mailto:kskoronowo@gmail.com
mailto:mikolajjarocki@wp.pl


 

PROGRAM ZAWODÓW: 

 

Piątek: 4 czerwca 2021 r.  

do godz. 17:00 - przyjazd ekip i zakwaterowanie (Ośrodek Wypoczynkowy „Polonez”, ul. 

Okoniowa 3, Pieczyska, 86-010 Koronowo), 

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

„Polonez”, ul. Okoniowa 3 (Pieczyska), 86-010 Koronowo, 

godz. 19:45 - konferencja techniczna, losowanie walk.  

Sobota: 5 czerwca 2021 r. 

godz. 10:00 – uroczyste otwarcie zawodów,  

godz. 10:15 – walki eliminacyjne, półfinały, finały, 

godz. 14:00 – turniej drużynowy, 

godz. 15:00 – dekoracje medalistów.  

 

Medaliści wychodzą do dekoracji w stroju startowym tj. w pasie mawashi lub quasi-mawashi 

(tzw. na rzepy).  

 

 

 

 

 

 

 


