
PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK JUDO 

W RZESZOWIE 

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO  

Obowiązujący od stycznia 2006 

ze zmianami od 01.01.2017r. 

 

§ 1 

ETAPY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 
1. Powiatowy 
1.1.  Zawody powiatowe organizuje się w kategoriach dzieci,  młodzików,     

   juniorów młodszych, juniorów –  dziewcząt i chłopców). 
1.2.  Ilość turniejów szczebla  powiatowego jest ustalana na początku   

 każdego roku kalendarzowego przez Zarząd POZJudo. 
1.3. Zawody powiatowe, dające kwalifikacje do zawodów rejonowych rozgrywane są zgodnie z 

kalendarzem imprez Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo. 
UWAGA: W zawodach powiatowych dopuszcza się – ze względów na korzyści szkoleniowe – 

organizowanie zawodów otwartych. 

 

 
 

 



2. Rejonowy 
2.1.  Zawody rejonowe organizuje się w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów –  dziewcząt i chłopców. Ilość zawodów rejonowych. 

2.2. Każdy zawodnik, aby uzyskać prawo startu w zawodach rejonowych musi zająć punktowane 
miejsce ( I – III ) przynajmniej w jednym turnieju szczebla niższego. 

2.3. Zawodnicy, którzy zdobyli  kwalifikacje do zawodów rejonowych i zmienili kategorię 

wagową, zachowują prawo startu w zawodach rejonowych. 
Rejon I  Rejon II  Rejon III  
tarnobrzeski grodzki 

tarnobrzeski 

stalowowolski 

niżański 

mielecki  

dębicki 

kolbuszowski 

ropczycko - sędziszowski 

krośnieński grodzki 
krośnieński 
jasielski 

strzyżowski 
Rejon IV Rejon V  Rejon VI  
sanocki 

brzozowski 

bieszczadzki 

leski 

rzeszowski grodzki 

rzeszowski 

leżajski 
łańcucki 

przemyski grodzki 

przemyski 

lubaczowski 

jarosławski 
przeworski 

UWAGA: W zawodach rejonowych dopuszcza się – ze względów na korzyści szkoleniowe – 

udział zawodników i klubów spoza rejonu, jak również organizowanie turniejów otwartych. 
 

3. Półfinał wojewódzki 
3.1. Półfinały wojewódzkie organizuje się w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów – dziewcząt i chłopców. 

3.2. Każdy zawodnik, aby uzyskać prawo startu w półfinałach wojewódzkich musi zająć 
punktowane miejsce ( I – III ) przynajmniej w jednym turnieju szczebla niższego. 

3.3. Zawodnicy, którzy zdobyli  kwalifikacje do półfinałów wojewódzkich i zmienili kategorię 
wagową, zachowują prawo startu w półfinałach wojewódzkich. 

UWAGA: W półfinałach wojewódzkich dopuszcza się – ze względów na korzyści 
szkoleniowe – udział zawodników i klubów spoza rejonu półfinału, jak również organizowanie 
turniejów otwartych. 

Półfinał I Półfinał II Półfinał III 
tarnobrzeski grodzki 

tarnobrzeski 

stalowowolski 

niżański 
mielecki  

dębicki 
kolbuszowski 

ropczycko - sędziszowski 

krośnieński grodzki 
krośnieński 
jasielski 

strzyżowski 
sanocki 

brzozowski 

bieszczadzki 

leski 

rzeszowski grodzki 

rzeszowski 

leżajski 
łańcucki 
przemyski grodzki 

przemyski 

lubaczowski 

jarosławski 
przeworski 

 

4. Finał wojewódzki 
4.1. Finały wojewódzkie organizuje się w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów – dziewcząt i chłopców. 
4.2. Każdy zawodnik, aby uzyskać prawo startu w finałach wojewódzkich musi zająć punktowane 

miejsce ( I – III ) przynajmniej w jednym turnieju szczebla niższego. 
4.3. Zawodnicy, którzy zdobyli  kwalifikacje do finałów wojewódzkich i zmienili kategorię 

wagową, zachowują prawo startu w finałach wojewódzkich. 
UWAGA: Dopuszcza się organizowanie Otwartych Mistrzostw Województwa 
Podkarpackiego, w tym Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 



5. Regionalny 
5.1. Zawody regionalne organizowane się w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów – dziewcząt i chłopców. 
5.2. Każdy zawodnik, aby uzyskać prawo startu w zawodach Regionalnych musi zająć 

punktowane miejsce ( I – V) w Mistrzostwach Województwa  Podkarpackiego lub miejsca I - 

III  przynajmniej w jednym turnieju szczebla niższego 

5.3. Zawodnicy, którzy zdobyli  kwalifikacje do zawodów regionalnych i zmienili kategorię 
wagową, zachowują prawo startu w zawodach regionalnych. 

W ramach zawodów regionalnych rozgrywane są: 
5.4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek 

5.5. Eliminacje Regionalne do Pucharu Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (juniorki 
młodsze i juniorzy młodsi) 

5.6. Inne zawody wynikające z regulaminu i kalendarza Polskiego Związku Judo lub określone 
przez Podkarpacki Okręgowy Związku Judo. 

 
REGION   I 
OZ Judo wiodący – Gdańsk 

1. ZACHODNIOPOMORSKIE 

2. POMORSKIE 

3. KUJAWSKO - POMORSKIE 

4. WARMIŃSKO – MAZURSKIE 

REGION   II 
OZ Judo wiodący – Warszawa 

1. MAZOWIECKIE 

2. ŁÓDZKIE 

3. PODLASKIE 

4. LUBELSKIE 

REGION   III 
OZ Judo wiodący – Wrocław 

1. DOLNOŚLĄSKIE 

2. OPOLSKIE 

3. WIELKOPOLSKIE 

4. LUBUSKIE 

REGION   IV 
OZ Judo wiodący – Katowice 

1. ŚLĄSKIE 

2. ŚWIĘTOKRZYSKIE 

3. MAŁOPOLSKIE 

4. PODKARPACKIE 



6. Krajowy 
6.1. Zawody krajowe organizowane się w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów, 

młodzieży, seniorów/ek – dziewcząt i chłopców. 
W ramach zawodów krajowych rozgrywane są: 
6.2. Mistrzostwa Polski (ogólnokrajowe). 

6.3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży juniorek młodszych i juniorów młodszych. 
6.4. Akademickie Mistrzostwa Polski 

6.5. Puchary Polski  

6.6. Mistrzostwa Polski Pionów Sportowych 

6.7. Resortowe Mistrzostwa Polski 

6.8. Mistrzostwa Polski Kata 

6.9. Drużynowe Mistrzostwa Polski  
6.10. Każdy zawodnik, aby uzyskać prawo startu w zawodach krajowych musi spełnić kryteria 

kwalifikacyjne wg Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo. 
7. Międzynarodowy 
7.1. Zawody międzynarodowe odbywają się w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów, młodzieży, seniorów/ek – dziewcząt i chłopców. 
7.2. Kryteria uzyskiwania kwalifikacji do startów w imprezach międzynarodowych określa 

PZJudo, EUJ oraz IJF 

8. Mistrzostwa Europy 

9. Mistrzostwa Świata 

10. Igrzyska Olimpijskie 

 

GRUPY WIEKOWE 

 
 

 

Pozostałe przepisy regulują  

1. IJF – Światowa Federacja Judo 

2. EUJ – Europejska Unia Judo 

3. PZJ – Polski Związek Judo – Regulamin Sportowy Polskiego Związku Judo 

 

Prezes  

Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo.
  

 ARTUR SZYMCZAK 


