Śląski Związek Ju-Jitsu
organizuje wyjazd
na Otwarty Turniej Ju-Jitsu,
który odbędzie się 29.09.2018
w Breżice (Słowenia)
Zawody odbywają się w konkurencjach
FIGHTING SYSTEM,
NE-WAZA (GI AND NO-GI)
DUO CLASSIC
W kategoriach wiekowych
U15 2004/2005/2006
U18 2001/2002/2003
U21 1998/1999/2000
Senior 1997 i starsi
W kategoriach wagowych
U15
Women -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Men
-34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg
U18
Women -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Men
-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
U21
Women -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
Men
-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
Senior
Women -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
Men
-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
DUO CLASSIC
Women, Men, Mix
Opłaty rocznika U-15 startujących w konkurencjach
- Fighting
- Ne-waza
- Ne-waza no gi
Koszt uczestnictwa dla zawodnika gdy zawodnik staruje w jednej konkurencji
270 zł
Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach koszt wzrasta o 50 zł
i wynosi 320 zł
Zawodnik może startować w trzech konkurencjach koszt wzrasta o 100 zł
i wynosi 370 zł

Opłaty rocznika U-18 U-21 Senior startujących w konkurencjach
- Fighting
- Ne-waza
- Ne-waza no gi
Koszt uczestnictwa dla zawodnika gdy zawodnik staruje w jednej konkurencji
320 zł
Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach koszt wzrasta o 100 zł
i wynosi 420 zł
Zawodnik może startować w trzech konkurencjach koszt wzrasta o 200 zł
i wynosi 520 zł
Koszt uczestnictwa dla trenera 220 zł
Koszt uczestnictwa zawiera
- Transport
- Nocleg
- Obiadokolacja
- Śniadanie
- Opłata Startowa
- Koszty ubezpieczenia

Termin zgłoszenia 10.09.2018
Zawodnicy zgłaszają się przez dokonanie opłaty na konto ŚZJJ poprzez swoje
kluby
(WPŁATY INDYWIDUALNE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO ADRESATA)
oraz przesłanie skanów niezbędnych dokumentów na e-mail info@szjj.pl
-

Zgoda rodziców
Dowód lub paszport
Karta EKUZ
Ważne badania lekarskie

Jedyną formą rezerwacji jest dokonanie opłaty do dnia 10.09.2018
Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji wyjazdu
w przypadku małej liczby zgłoszeń .
Informacje organizacyjne
Zieliński Roman 501-218-842
Informacje finansowe (wpłaty ,faktury)
Piechota Mirosława 668-984-476

