
CHECK LIST MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW W JUDO,  

KRAKÓW, POLSKA 2022 

W niniejszej instrukcji zamieszczamy elementy konieczne do wykonania aby wziąć 

udział w mistrzostwach. Zapoznaj się z nimi i zacznij działać już dziś. 

1. Potrzebujesz kartę ID IJF/Veterans. 

 

Należy zgłosić się do Polskiego Związku Judo z wnioskiem o zarejestrowanie do bazy 

weteranów w IJF. Najlepiej jest wysłać e-mail: pzjudo@pzjudo.pl 

Koszt licencji IJF to 57,00 Euro, opłacasz równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia 
poprzedniego. Licencja dla Weteranów jest ważna bezterminowo. (koniecznie zaznacz, że 
potrzebujesz licencję dla weterana) 

Opłaty za licencje prosimy o dokonywanie na konto PZ Judo, po dokonaniu wpłaty zostanie 

wystawiona faktura. 

Nowa licencja IJF: 
- opłacenie 57 euro, 
- przesłanie potwierdzenia przelewu na pzjudo@pzjudo.pl 

- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do karty IJF na pzjudo@pzjudo.pl 

Formularz do pobrania na stronie PZ Judo: 

http://web.pzjudo.pl/karta-ijf-waznosc-karty-do-31-12-2016-oraz-wykaz-danych-do-uzyskania-licencji-ijf 

Należy podać następujące dane w formularzu: 

1. Imię i Nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. Miejsce urodzenia  

4. Adres zamieszkania  

5. Wzrost  

6. Nazwisko trenera  

7. Posiadany stopień w judo  

8. Ulubiona technika walki  

9. Preferowana strona walki  

10. Zdjęcie w formie elektronicznej – kolorowe o rozdzielczości 350 x 450 pikseli (jak do 

paszportu)  



2. Potrzebujesz judogi: białą oraz niebieską z certyfikatem IJF 

 

Lista aktualnych dostawców judog i pasów, którzy posiadają certyfikatem IJF znajdziesz 

na stronie: https://www.ijf.org/supplier-list. Góra judogi oraz spodnie muszą być tej 

samej marki. Judoga musi być odpowiedniego rozmiaru, czysta i nieporwana. 

3. Potrzebujesz pas: brązowy lub czarny 

 

Pas także musi posiadać certyfikat IJF, dla pasów dobre są naszywki z certyfikatem w 

kolorze niebieskim i czerwonym. Pas nie musi być tej samej marki co judoga. Minimalny 

stopień judo to 1 kyu (brązowy pas). 

4. Potrzebujesz oficjalny backnumber / plastron 

 



Każdy zawodnik jest zobligowany do posiadania backnumberu przyszytego z tyłu na 

judodze. Potrzebujesz zestaw dwóch backnumberów  jeden na białą drugi na niebieską 

judogę. Backnumbery możesz zamówić od  dwóch oficjalnych dostawców. Najlepiej jest 

zrobić to już teraz ponieważ standardowy czas oczekiwania na produkcję to ok 4 tygodni. 

Backnumbery najlepiej jest zamawiać wspólnie w grupach ponieważ zaoszczędzicie 

bardzo dużo na kosztach wysyłki.  Poniżej informacje gdzie zamawiać i jak przyszyć 

backnumber. 

 

         

https://www.officialbacknumber.com    https://www.mybacknumber.com  

 

 

 



5. Zapisz się na zawody w bazie IJF (JUDOBASE) 

Jak już będziesz posiadaczem Karty ID IJF Veterans to poproś Polski Związek Judo aby 

zgłosił Cię na mistrzostwa. Najlepiej jest zrobić to e-mailem na adres: pzjudo@pzjudo.pl 

Po zgłoszeniu twoje nazwisko pojawi się na liście startujących na stronie IJF 

https://www.ijf.org/competition/2160/judoka_athletes 

 

 

6. Dokument tożsamości 

Na akredytacji przed zawodami będziesz musiał okazać dokument ze zdjęciem dla 

potwierdzenia Twojej tożsamości oraz narodowości. Możesz to zrobić na podstawie 

dowodu osobistego lub paszportu. Sprawdź czy Twoje dokumenty będą ważne w dniu 

akredytacji. 

      lub         

 

 

 



7. Wykup obowiązkowy pakiet startowy 

Aby wystartować w zawodach musisz wykupić obowiązkowy pakiet startowy. W skład 

pakietu wchodzą:  

wykupienie 2 nocy w jednym z oficjalnych hoteli mistrzostw 

 

Dokonanie opłaty startowej i opłacenie COVID-19 testu antygenowego wykonywanego przed 

akredytacją 

    
Pakiet startowy zakupisz na stronie  

www.judokrakow2022.com 

 



 

Jak to zrobić krok po kroku wydaliśmy oddzielną instrukcję, która jest do pobrania na: 

https://judokrakow2022.com/ijf-world-veterans-judo-championships/documents/ 

 

8. Zaświadczenie lekarskie 

Będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi brak przeciwskazań dla Twojego 

startu w mistrzostwach. Zaświadczenie powinno być w języku angielskim ale może też być 

przetłumaczone. Zaświadczenie musi być wydane nie dłużej niż 30 dni przed Twoim startem.  

Zaświadczenie wysyłasz e-mailem do pzjudo@pzjudo.pl które to następnie zostanie załadowane 

w Twoim imieniu do my.ijf.org przez PZ Judo. Zabierz oryginał ze sobą na zawody bo możesz być 

poproszony o jego okazanie na miejscu. 

 

 

9. Testy COVID-19 

Prawdopodobnie będzie wykonywany i wymagany tylko jeden test przed akredytacją. Na dzień 

dzisiejszy jest to test antygenowy. Ponieważ sytuacja z COVID-19 jest dynamiczna i nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć co może być za dwa miesiące komisja medyczna IJF zdecydowała podjąć 

odpowiednie decyzje  w dwóch terminach: 1 aktualizacja protokołu medycznego 7 sierpień 2022 

oraz druga aktualizacja 28 sierpień 2022. 



10. Zniesienie odpowiedzialności 

Należy ściągnąć ze strony IJF oraz podpisać indywidualny formularz Liability Release Waiver 

(LRW) Formularz będzie można znaleźć w sekcji dokumentów: 

https://www.ijf.org/competition/2160 

Podpisany formularz należy przesłać do PZ Judo e-mailem pzjudo@pzjudo.pl  . Polski Związek 

Judo załaduje twój formularz do my.ijf.org 

Na dzień dzisiejszy formularz nie jest jeszcze gotowy ponieważ może być dostosowany do 

obecnej sytuacji. Wygląda on tak, i obowiązuje przez cały rok. 

 

Mariusz Winnicki 

WhatsApp lub telefon + 48 600 33 11 44 

WhatsApp lub telefon + 1 732 501 1776  

e-mail: mariusz@judokrakow2022.com 


