
HARMONOGRAM 
ZAWODÓW

zawsze nosić maseczkę. Wyjątki: zawodnicy na matach podczas zawodów,
zachować dystans 1,5 m przez cały czas pobytu na zawodach, z wyjątkiem zawodników
podczas ich zawodów i rozgrzewki; 
ze wzglądu na aktualnie obowiązujące ograniczenia prosimy o przestrzeganie poleceń
wydawanych przez spikera w trakcie trwania zawodów; 
zawodnicy kończący udział w zawodach muszą bezwzzłocznie opuścić halę sportową, 

do weryfikacji swojej kategorii można przystąpić nie prędzej niż godzinę przed walką
(osoby odpowiadające za weryfikacje będą tego bardzo skrupulatnie przestrzegały,
wyjątkiem są zawodnicy startujący Gi i No Gi- w ich przypadku godziną potwierdzającą
weryfikację jest start w Gi);
aktualne przebieg zawodów można śledzić na bieżąco w www.panel-rejestracyjny.pl

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy - zawodnicy, trenerzy i działacze itp. muszą
stosować się do poniższych zasad: 

      w celu uniknięcia nadmiernej ilości osób przebywających w obiekcie;

Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona  z udziału 
w zawodach (decyduje Kierownik zawodów).



08:30 - 08:36 gi dzieci 7-9 lat dziewczynki -26 kg;1/1
08:36 - 08:42 gi dzieci 7-9 lat dziewczynki -31 kg;1/1
08:42 - 08:44 gi dzieci 7-9 lat chłopcy -40 kg;1/1
08:44 - 08:46 gi dzieci 7-9 lat chłopcy +40 kg;1/1
08:46 - 09:04 gi młodzicy chłopcy +45 kg;1/2
09:04 - 09:22 gi młodzicy chłopcy -35 kg;1/2
09:22 - 09:34 no-gi młodzicy chłopcy +45 kg;4/4
09:34 - 09:43 no-gi młodzicy chłopcy -34 kg;2/4
09:43 - 10:15 gi młodszy junior chłopcy +55 kg;1/2
10:15 - 10:27 no-gi młodszy junior chłopcy -55 kg;1/1
10:27 - 10:59 no-gi młodszy junior chłopcy +55 kg;1/2
10:59 - 11:29 no-gi junior chłopcy -64 kg;1/1
11:29 - 11:49 no-gi adult biały -62 kg;1/1
11:49 - 12:04 no-gi junior chłopcy -82 kg;1/1
12:04 - 12:34 no-gi adult biały -86 kg;1/2
12:34 - 12:59 no-gi adult biały +98 kg;1/2
12:59 - 13:35 gi adult niebieski -82 kg;1/2
13:35 - 14:05 no-gi adult niebieski -86 kg;1/2
14:05 - 14:33 gi adult purpurowy -82 kg;1/2
14:33 - 14:41 gi adult brązowy -88 kg;1/1
14:41 - 15:11 no-gi adult niebieski -92 kg;1/1
15:11 - 15:19 no-gi adult brązowy -68 kg;1/1
15:19 - 15:34 gi master 1 biały -94 kg;1/1
15:34 - 15:52 gi master 1 purpurowy -88 kg;1/1
15:52 - 16:16 no-gi adult brązowy -92 kg;1/1
16:16 - 16:31 gi master 2 biały -100 kg;1/1
16:31 - 16:46 gi master 2 niebieski -100 kg;1/1
16:46 - 16:51 gi master 2 purpurowy -94 kg;1/1
16:51 - 16:56 gi master 2 brązowy +100 kg;1/1
16:56 - 17:01 no-gi master 2 biały -98 kg;1/1
17:01 - 17:19 gi kobiety niebieski -63 kg;1/1
17:19 - 17:24 no-gi master 2 brązowy +98 kg;1/1
17:24 - 17:39 no-gi kobiety biały -67 kg;1/1
17:39 - 17:45 no-gi kobiety niebieski -61 kg;1/1
17:45 - 18:09 no-gi kobiety brązowy -61 kg;1/1

MATA I



08:30 - 08:44 gi dzieci 7-9 lat chłopcy -35 kg;1/1
08:44 - 08:47 gi młodzicy dziewczynki -31 kg;1/1
08:47 - 09:05 gi młodzicy chłopcy +45 kg;2/2
09:05 - 09:20 gi młodzicy chłopcy -35 kg;2/2
09:20 - 09:29 no-gi młodzicy chłopcy +45 kg;3/4
09:29 - 09:41 no-gi młodzicy dziewczynki -35 kg;1/1
09:41 - 09:50 no-gi młodzicy chłopcy -34 kg;1/4
09:50 - 10:18 gi młodszy junior chłopcy +55 kg;2/2
10:18 - 10:42 no-gi młodszy junior chłopcy -50 kg;1/1
10:42 - 11:10 no-gi młodszy junior chłopcy +55 kg;2/2
11:10 - 11:40 gi adult biały +100 kg;1/1
11:40 - 12:04 gi adult niebieski -76 kg;1/2
12:04 - 12:34 no-gi adult biały -86 kg;2/2
12:34 - 13:10 no-gi adult niebieski -68 kg;1/1
13:10 - 13:40 gi adult niebieski -100 kg;1/1
13:40 - 13:47 gi adult purpurowy +100 kg;1/1
13:47 - 14:11 gi adult brązowy -70 kg;1/1
14:11 - 14:35 no-gi adult niebieski -98 kg;1/1
14:35 - 14:40 gi master 1 niebieski -82 kg;1/1
14:40 - 14:55 gi master 1 niebieski -88 kg;1/1
14:55 - 15:00 gi master 2 biały -76 kg;1/1
15:00 - 15:15 gi master 2 biały -94 kg;1/1
15:15 - 15:57 no-gi adult purpurowy -80 kg;1/1
15:57 - 16:12 gi master 2 niebieski +100 kg;1/1
16:12 - 16:32 no-gi master 1 biały -92 kg;1/1
16:32 - 16:47 gi kobiety biały -52 kg;1/1
16:47 - 17:11 gi kobiety brązowy -63 kg;1/1
17:11 - 17:26 no-gi master 2 purpurowy -74 kg;1/1
17:26 - 17:41 no-gi kobiety biały -50 kg;1/1
17:41 - 17:46 no-gi kobiety biały -61 kg;1/1

MATA II



08:30 - 08:56 gi dzieci 7-9 lat chłopcy -30 kg;1/1
08:56 - 09:16 gi młodszy junior dziewczynki -51 kg;1/1
09:16 - 09:24 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy -34 kg;1/2
09:24 - 09:27 no-gi młodzicy dziewczynki -30 kg;1/1
09:27 - 09:47 gi junior chłopcy -72 kg;1/1
09:47 - 09:52 gi junior dziewczynki -64 kg;1/1
09:52 - 10:10 no-gi młodzicy chłopcy -44 kg;1/1
10:10 - 10:14 no-gi młodszy junior dziewczynki -41 kg;1/1
10:14 - 10:39 no-gi junior chłopcy -70 kg;1/1
10:39 - 10:59 no-gi junior chłopcy +82 kg;1/1
10:59 - 11:29 gi adult biały -94 kg;1/1
11:29 - 11:59 gi adult niebieski -70 kg;1/1
11:59 - 12:34 no-gi adult biały -74 kg;1/2
12:34 - 12:58 gi adult niebieski -88 kg;1/2
12:58 - 13:46 no-gi adult niebieski -74 kg;1/1
13:46 - 14:14 gi adult purpurowy -88 kg;1/1
14:14 - 14:35 no-gi adult purpurowy -92 kg;1/1
14:35 - 14:50 gi master 1 biały -100 kg;1/1
14:50 - 15:11 no-gi adult purpurowy -86 kg;1/1
15:11 - 15:29 gi master 1 brązowy -94 kg;1/1
15:29 - 15:34 gi master 2 biały +100 kg;1/1
15:34 - 15:39 gi master 2 niebieski -70 kg;1/1
15:39 - 15:59 gi master 2 niebieski -88 kg;1/1
15:59 - 16:04 gi master 2 czarny -94 kg;1/1
16:04 - 16:22 no-gi master 1 brązowy -92 kg;1/1
16:22 - 16:40 no-gi master 1 czarny -92 kg;1/1
16:40 - 16:45 no-gi master 2 niebieski -86 kg;1/1
16:45 - 17:00 gi kobiety biały +69 kg;1/1
17:00 - 17:18 gi kobiety niebieski -69 kg;1/1
17:18 - 17:33 no-gi master 2 czarny -92 kg;1/1
17:33 - 17:38 no-gi master 2 czarny +98 kg;1/1

MATA III



08:30 - 08:42 no-gi młodzicy dziewczynki -40 kg;1/1
08:42 - 08:51 gi młodzicy dziewczynki -46 kg;1/1
08:51 - 09:00 gi młodzicy dziewczynki +46 kg;1/1
09:00 - 09:21 gi młodzicy chłopcy -45 kg;1/1
09:21 - 09:23 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy -39 kg;1/1
09:23 - 09:39 gi młodszy junior chłopcy -50 kg;1/1
09:39 - 09:45 no-gi dzieci 4-6 lat -22 kg;1/1
09:45 - 09:55 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy -29 kg;2/2
09:55 - 10:16 no-gi młodzicy chłopcy -39 kg;1/1
10:16 - 10:22 no-gi młodzicy chłopcy -34 kg;4/4
10:22 - 10:27 gi junior chłopcy -84 kg;1/1
10:27 - 10:32 no-gi junior dziewczynki -62 kg;1/1
10:32 - 11:17 gi adult biały -70 kg;1/1
11:17 - 11:47 gi adult biały -82 kg;2/2
11:47 - 12:11 gi adult niebieski -88 kg;2/2
12:11 - 12:32 gi adult purpurowy -76 kg;1/1
12:32 - 13:02 no-gi adult biały -80 kg;2/2
13:02 - 13:23 gi adult purpurowy -94 kg;1/1
13:23 - 13:43 gi master 1 biały -82 kg;1/1
13:43 - 14:19 no-gi adult niebieski -80 kg;1/2
14:19 - 14:34 no-gi adult biały -98 kg;1/1
14:34 - 14:42 no-gi adult brązowy -74 kg;1/1
14:42 - 14:57 no-gi master 1 biały -80 kg;1/1
14:57 - 15:15 gi master 1 czarny -88 kg;1/1
15:15 - 15:35 gi master 2 niebieski -82 kg;1/1
15:35 - 15:50 gi master 2 purpurowy -76 kg;1/1
15:50 - 15:58 no-gi adult brązowy -86 kg;1/1
15:58 - 16:13 no-gi master 2 biały -92 kg;1/1
16:13 - 16:28 no-gi master 2 niebieski -80 kg;1/1
16:28 - 16:46 gi kobiety niebieski -57 kg;1/1
16:46 - 16:53 gi kobiety purpurowy -69 kg;1/1
16:53 - 17:08 no-gi master 1 biały +98 kg;1/1
17:08 - 17:23 no-gi master 2 niebieski -74 kg;1/1
17:23 - 17:29 no-gi kobiety niebieski -55 kg;1/1
17:29 - 17:36 no-gi kobiety purpurowy -67 kg;1/1
17:36 - 17:56 no-gi kobiety biały +67 kg;1/1

MATA VI



08:30 - 08:48 gi młodzicy dziewczynki -41 kg;1/1
08:48 - 09:00 gi młodzicy chłopcy -40 kg;1/1
09:00 - 09:16 gi młodszy junior chłopcy -55 kg;1/1
09:16 - 09:24 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy -34 kg;2/2
09:24 - 09:36 no-gi młodzicy chłopcy +45 kg;2/4
09:36 - 09:48 no-gi młodzicy dziewczynki +40 kg;1/1
09:48 - 09:53 gi junior dziewczynki -46 kg;1/1
09:53 - 09:58 gi junior chłopcy -60 kg;1/1
09:58 - 10:10 no-gi młodszy junior dziewczynki -51 kg;1/1
10:10 - 10:22 no-gi młodszy junior chłopcy -45 kg;1/1
10:22 - 10:27 gi junior chłopcy -66 kg;1/1
10:27 - 10:52 gi adult biały -64 kg;1/1
10:52 - 11:27 gi adult biały -88 kg;1/1
11:27 - 11:32 gi adult biały -100 kg;1/1
11:32 - 11:56 gi adult niebieski -76 kg;2/2
11:56 - 12:02 gi adult niebieski -64 kg;1/1
12:02 - 12:32 no-gi adult biały -92 kg;1/1
12:32 - 13:02 no-gi adult biały -68 kg;2/2
13:02 - 13:32 no-gi adult biały -80 kg;1/2
13:32 - 14:20 gi adult niebieski -94 kg;1/1
14:20 - 14:50 no-gi adult niebieski -80 kg;2/2
14:50 - 15:22 gi adult brązowy -94 kg;1/1
15:22 - 15:37 gi master 1 niebieski -100 kg;1/1
15:37 - 15:42 gi master 2 biały -70 kg;1/1
15:42 - 15:57 no-gi master 1 biały -98 kg;1/1
15:57 - 16:02 no-gi master 1 niebieski -86 kg;1/1
16:02 - 16:17 gi master 2 biały -82 kg;1/1
16:17 - 16:32 no-gi master 1 niebieski -98 kg;1/1
16:32 - 16:52 gi master 2 niebieski -94 kg;1/1
16:52 - 17:07 no-gi master 2 biały -80 kg;1/1
17:07 - 17:27 gi kobiety biały -63 kg;1/1
17:27 - 17:32 no-gi master 1 biały -86 kg;1/1
17:32 - 17:47 no-gi master 2 niebieski -92 kg;1/1
17:47 - 17:52 no-gi master 2 purpurowy +98 kg;1/1
17:52 - 18:10 no-gi kobiety niebieski -67 kg;1/1

MATA V



08:30 - 08:50 gi młodszy junior dziewczynki +51 kg;1/1
08:50 - 09:11 gi młodzicy dziewczynki -36 kg;1/1
09:11 - 09:23 gi młodszy junior chłopcy -45 kg;1/1
09:23 - 09:35 no-gi dzieci 7-9 lat chłopcy -29 kg;1/2
09:35 - 09:50 no-gi młodzicy chłopcy +45 kg;1/4
09:50 - 09:56 no-gi młodzicy chłopcy -34 kg;3/4
09:56 - 10:01 gi junior chłopcy -78 kg;1/1
10:01 - 10:16 gi junior chłopcy +84 kg;1/1
10:16 - 10:32 no-gi młodszy junior dziewczynki +51 kg;1/1
10:32 - 10:37 no-gi junior chłopcy -76 kg;1/1
10:37 - 11:17 gi adult biały -76 kg;1/1
11:17 - 11:47 gi adult biały -82 kg;1/2
11:47 - 12:17 no-gi adult biały -68 kg;1/2
12:17 - 12:47 no-gi adult biały -74 kg;2/2
12:47 - 13:12 no-gi adult biały +98 kg;2/2
13:12 - 13:48 gi adult niebieski -82 kg;2/2
13:48 - 13:55 no-gi adult purpurowy -74 kg;1/1
13:55 - 14:25 no-gi adult niebieski -86 kg;2/2
14:25 - 14:53 gi adult purpurowy -82 kg;2/2
14:53 - 15:00 gi adult purpurowy -100 kg;1/1
15:00 - 15:15 gi master 1 biały -76 kg;1/1
15:15 - 15:30 gi master 1 niebieski -76 kg;1/1
15:30 - 15:36 gi master 1 brązowy -70 kg;1/1
15:36 - 15:42 gi master 1 czarny -94 kg;1/1
15:42 - 16:02 gi master 2 biały -88 kg;1/1
16:02 - 16:07 no-gi master 1 biały -74 kg;1/1
16:07 - 16:22 no-gi master 1 niebieski -74 kg;1/1
16:22 - 16:27 no-gi master 2 biały -68 kg;1/1
16:27 - 16:42 no-gi master 2 biały +98 kg;1/1
16:42 - 17:02 gi kobiety biały -69 kg;1/1
17:02 - 17:17 gi master 2 purpurowy +100 kg;1/1
17:17 - 17:32 no-gi master 2 biały -86 kg;1/1
17:32 - 17:37 no-gi master 2 niebieski +98 kg;1/1

MATA VI


