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REGULAMIN SEKCJI JUDO  
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „GIMNAZJON” 

 
 
Zatwierdzony uchwałą nr 07/2020 
Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” z dnia 10.09.2020 r. 
 
Niniejszy Regulamin ustala: 

I. cele i zasady działania sekcji judo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” 
(dalej także: „Klub”). 

II. zasady uczestnictwa w treningach,  
III. zasady udziału w zawodach,  
IV. zasady wykonywania badań sportowo-lekarskich,  
V. zasady używania sprzętu klubowego,  
VI. zasady uiszczania opłat na rzecz klubu,  
VII. zasady przyznawania nagród i stypendiów, 
VIII. zasady zmiany barw klubowych, 
IX. zasady stosunku do Klubu i do osób trzecich w sprawach wynikających ze swojej 

przynależności do klubu, 
X. zawieszenie lub skreślenie w prawach członka Klubu. 

 
I. Cele i zasady działania Klubu: 

1. Klub prowadzi zajęcia zgodnie z planem rozwoju Klubu. 
2. Klub zapewnia opiekę pedagogiczno-instruktorską w trakcie trwania zajęć, obozów, 

zawodów oraz wyjazdów klubowych. 
3. Klub uczestniczy w zawodach judo obywających się na terenie kraju i zagranicą 

zgodnie z kalendarzem PZ Judo i WZ Judo, OZ Judo jak i EJU oraz IJF. 
4. Klub czyni starania w kierunku rozwijania technicznych umiejętności w zakresie judo 

sportowego, sprawności fizycznej oraz motorycznej swoich członków. 
5. Klub wychowuje członków w duchu japońskiej kultury sztuki walki Judo. 
6. Klub zobowiązuje się do opłacenia licencji zawodniczej i ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW dla zawodników startujących w zawodach z 
kalendarza polskiego związku sportowego. 

7. Klub dba o wszechstronny rozwój zawodników w tym zdolności intelektualne i 
monitoruje wyniki w nauce członka Klubu. 

8. Klub czyni starania w kierunku: 
a) zapewnienia zawodnikom warunki do szkolenia w tym bazy treningowej, 
b) pozyskania dofinansowania na realizację programu szkolenia w szczególności dla 

wybitnie uzdolnionych zawodników (treningi, obozy, zawody, campy), 
c) zapewnienia opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla licencjonowanych zawodników, 
d) zapewnienia sprzętu sportowego dla zawodników (judogi, dresy, obuwie, koszulki, 

torby i inne), 
e) pozyskiwania stypendium dla najlepszych zawodników, 
f) organizowania egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU i DAN przynajmniej raz w roku, 
g) pozyskiwania sponsorów. 
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II. Uczestnictwo w treningach: 
1. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Trenera, lub osób przez niego 

wyznaczonych w zakresie realizacji planu treningowego, przestrzegania BHP i ogólnie 
przyjętych zasad dobrego wychowania. 

2. Trenerzy odpowiadają za zawodników wyłącznie podczas trwania zajęć. 
3. Na treningi zawodnicy są zobowiązani przychodzić punktualnie. W momencie rozpoczęcia 

treningu zawodnicy mają być na sali, przebrani i gotowi pod każdym względem do 
treningu, 

4. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania schludności i czystości judogi lub stroju 
sportowego, oraz higieny osobistej (czystość całego ciała, w szczególnie dłoni i stóp, 
odpowiednia długość paznokci, wchodzenie w klapkach na salę lub w obuwiu zmiennym), 

5. Podczas treningów zabronione jest noszenie biżuterii i kolczyków, oraz przedmiotów np. 
spinek we włosach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo osób ćwiczących. Osoby 
mające długie włosy mają obowiązek mieć je związane. 

6. Zabrania się spożywania posiłków lub żucia gumy podczas treningu. 
7. Bez usprawiedliwionej przyczyny wobec osób spóźniających się będą nałożone 

następujące kary: 
a. do 5 minut spóźnienia - karne pompki w ilości zadanej przez trenera, 
b. powyżej 5 minut spóźnienia - trener może nie dopuścić do uczestniczenia w 

treningu. 
8. Złe zachowanie, używanie przekleństw, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest 

podstawą do wykluczenia z treningu, a w skrajnych przypadkach nawet z Klubu. Może 
być nałożona również karencja uczestniczenia w treningach. O wykluczeniu lub wysokości 
karnacji decyduje Trener. 

9. O wszelkich problemach, kontuzjach, wypadkach, wyjściach, itp. informować należy 
osobę prowadzącą zajęcia. 

10. Na treningach obowiązuje kodeks zasad judo i wzajemnego szacunku wobec uczestników 
treningu. 

11. Osoby uprawiające judo powinny być świadome, że jest to sport walki, może on prowadzić 
min. do kontuzji i urazów. 

12. Klub ubezpiecza tych zawodników od NWW, którzy: 
a. stratują w zawodach z kalendarza PZ Judo i mają wykupioną aktualną licencje 

zawodniczą, 
b. startują w zawodach WZ Judo, OZ Judo i innych zawodach towarzyskich. 

13. Niedostosowanie się do powyższego regulaminu, grozi: upomnieniem, naganą, 
zawieszeniem w prawach członka a w ostateczności wydaleniem z Klubu. 

14. Zawodnik ma obowiązek regularnie i punktualnie, oraz z zaangażowaniem uczestniczyć 
w realizacji programu szkoleniowego grupy lub programu indywidualnego. 

15. Zawodnik dba o higienę uprawiania sportu (systematyczność, higiena osobista, 
odżywianie, wypoczynek). 

16. Zawodnik w zajęciach uczestniczy w czystym i zadbanym stroju sportowym - judogi, dres. 
17. Zawodnik zna i przestrzega Regulaminu Dojo. 
18. Klub i trenerzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni. 
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III. Udział w zawodach: 
1. Zawodnik ma obowiązek godnego reprezentowania Klubu podczas zawodów zarówno w 

kraju jak i za granicą. 
2. Zawodnik ma obowiązek do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak 

najlepszych wyników sportowych. 
3. Udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem. 
4. Przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji -Fair-Play. 
5. Koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi, miejsca zawodów oraz dostępnych środków 

finansowych Klubu. 

IV. Badania sportowo- lekarskie: 
1. Każdy zawodnik uczestniczący w treningach jest zobowiązany posiadać ważne badania 

sportowo-lekarskie, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w treningach, 

obozach, zawodach, campach. 
3. W ciągu każdego roku Klub ustala dwa terminy badań grupowych dla Zawodników w 

Wielkopolskiej Przychodni Sportowo Lekarskiej położonej przy ul. Reymonta 35 w 
Poznaniu.  

4. Zawodnik nie uczestniczący w badaniach organizowanych przez Klub ma obowiązek we 
własnym zakresie uzyskać ważne badania sportowo-lekarskie.  

 
V. Sprzęt klubowy: 
1. Zawodnik biorący udział w treningach, zawodach, obozach lub campach ma obowiązek 

posiadać na odzieży sportowej naszywki klubowe lub sponsora wyznaczone przez Klub.  
2. Zawodnik biorący udział w zawodach i obozach oraz campach ma obowiązek używać 

odzieży sportowej z logotypem Klubu. 
 
VI. Opłaty: 
1. Zawodnik jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich na zasadach 

przewidzianych „Regulaminem Składek Członkowskich”. 
2. W przypadku nie terminowego opłacenia składek członkowskich lub innych opłat 

zawodnik/opiekun prawny zostanie wezwany do jej zapłaty przez skarbnika klubu. 
3. Zawodnik, który nie ma  opłaconych na bieżąco składek nie może uczestniczyć w 

zajęciach Judo. 
4. Zawodnik nie wywiązujący się z  opłat wynikających z „Regulaminu Składek 

Członkowskich” nie może korzystać z przywilejów członka klubu (Zawodnika), czyli 
uczestniczyć oraz otrzymywać dofinansowania do treningów zawodów, wyjazdów, 
obozów, innych imprez i sprzętu sportowego. 

5. Opłaty i tryb uzyskiwania stopni KYU i DAN reguluje  „Regulamin Uzyskiwania Stopni 
Judo”  PZ Judo. 

6. Opłaty za obozy. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest brak zaległości w uiszczeniu 
składek członkowskich. Zawodnik może być częściowo lub całkowicie zwolniony z opłaty 
za obóz. Warunkiem jest realizacja przez zawodnika programu szkolenia, frekwencja na 
treningach, realizacja planu treningowego ustalonego przez trenera, udział w zawodach 
oraz osiągnięcia sportowe na zawodach rangi mistrzowskiej. 

VII. Stypendia i nagrody: 
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1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawanymi  
w Uczniowskim Klubie Sportowym „Gimnazjon” są:  

a) stypendium,  
b) nagroda. 

2. Stypendia i nagrody w sekcji judo przyznawane są zawodniczkom i zawodnikom za 
szczególne osiągnięcia sportowe. 

3. Uchwałę o przyznaniu stypendium/nagrody podejmuje Zarząd Klubu na wniosek trenera 
koordynatora. 

4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów i nagród określa: „Regulamin 
przyznawania stypendiów i nagród sekcji Judo”. 

 
VIII. Zmiana barw klubowych: 
1. W przypadku zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do uprzedniego 

dokonania zwrotu kosztów wyszkolenia za okres szkolenia w Klubie, które zostaną 
wskazane w „Zestawieniu Wyszkolenia Zawodnika”. 

2. W „Zestawieniu Wyszkolenia Zawodnika” znajdą się następujące koszty finansowane lub 
dofinansowane przez Klub: 

- koszty udziału w zawodach, 
- koszty udziału w obozach, 
- koszty sprzętu sportowego, 
- koszty szkolenia. 

 
IX. Stosunek do klubu oraz osób trzecich: 
1. W przypadku uczestnictwa w zawodach w charakterze zawodnika Klubu (tak w czasie 

trwania zawodów, jak i po ich zakończeniu) zawodnik godzi się na medialne (w radiu, 
prasie, telewizji, Internecie czy w jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub 
reklamowe czy promocyjne (w dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów 
Klubu) wykorzystanie jego wizerunku (także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, 
wyrażenia czy cytatu) przez Klub i zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń  
z tego tytułu.  

2. Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu 
sportowego oraz środowiska judo. 

3. Członek Klubu godnie reprezentuje/promuje Klub w swoim otoczeniu: wśród przyjaciół,  
w szkole, na zawodach, wyjazdach, itp. 

 
X. Zawieszenie lub skreślenie w prawach członka Klubu: 
1. Zawodnik w przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu może zostać skreślony 

lub zawieszony w prawach zawodnika na wniosek trenera na czas i warunkach określonych 
przez uchwałę zarząd klubu. 

2. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji zarządu w ciągu 30 dni. 
3. Zawodnik po skreśleniu może być przyjęty do klubu po spełnieniu warunków jak dla nowo 

wstępującego członka klubu (deklaracja członkowska, opłata wpisowa, przyjęcie do klubu). 


