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W najbliższy weekend w Elblągu o medale mistrzostw Polski walczyć będą najlepsi judocy w
Polsce. Wszystko za sprawą XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych,
która w tym roku rozgrywana jest na Warmii i Mazurach. Elbląski turniej zapowiadali dziś Witold
Wróblewski prezydent Elbląga, Andrzej Budzelewski kierownik Referatu Sportu UM oraz Leszek
Wilk trener klubu Judo Olimpia Elbląg i jednocześnie członek komitetu organizacyjnego.

- Od 30 kwietnia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęła się Olimpiada
Młodzieży. Miasto Elbląg uczestniczy w tym wydarzeniu organizując turniej judo od 14 do 15
maja. To dyscyplina, która jest mocna w naszym mieście. Dla Elbląga będzie to jednocześnie
dobra promocja, przyjadą do nas uczestnicy z całego kraju. Wszystkim zawodnikom życzę jak
najlepszych wyników - mówił prezydent Wróblewski
- W województwie warmińsko-mazurskim Elbląg jest najsilniejszym ośrodkiem judo. Przyjedzie
do nas 16 ekip ze wszystkich województw, 320 najzdolniejszych młodych sportowców.
Największa ekipa przyjedzie ze Śląska, ok. 50 zawodników, najmniejsza ekipa przybędzie z
województwa świętokrzyskiego - 4 osoby. Elbląg reprezentować będą trzy kluby MKS Truso,
UKS Tomita oraz Judo Olimpia Elbląg. Wraz z działaczami, trenerami, sędziami w Elblągu
gościć będzie 470 osób. Zawody odbywać się będą na hali sportowej przy Alei Grunwaldzkiej.
Startujący zawodnicy będą mieli 15-17 lat, nasz turniej będzie jednocześnie Mistrzostwami
Polski Juniorów - wyliczał Andrzej Budzelewski kierownik Referatu Sportu UM
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- Cieszę się, że mogłem zasiąść w komitecie organizacyjnym tego turnieju. Na początku tego
roku do Elbląga zjechało około 1.000 zawodników z całej Europy na obóz szkoleniowy, teraz
organizujemy kolejną dużą imprezę, na którą zapraszam elbląskich kibiców. Pod adresem
judo.tv.pl zrealizujemy również transmisję internetową, dla tych którzy nie będą mogli kibicować
z trybun - mówił Leszek Wilk trener Judo Olimpia Elbląg i członek komitetu organizacyjnego
XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych WARMIA – MAZURY 2016
JUDO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Program zawodów:
Piątek 13.05.2016 r.
do 19.00 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, akredytacja
18.30 – 19.30 - Waga oficjalna kategorii wagowych:
Mężczyźni: 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg
Kobiety: 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg
19.30 – 20.00 - Weryfikacja ostateczna
20.00 - Odprawa techniczna i losowanie wszystkich kategorii wagowych
Sobota 14.05.2016 r.
10.00 – 14.30 - Walki eliminacyjne:
Mężczyźni: 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg
Kobiety: 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg
15.00 - Ceremonia otwarcia XXII OOM w Judo Warmia – Mazury 2016
15.30 – 19.30 - Walki finałowe i dekoracja medalistów
18.30 – 19.30 - Waga oficjalna kategorii wagowych:
Mężczyźni: 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg
Kobiety: 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg
Niedziela 15.05.2016 r.
10.00 – 14.30 - Walki eliminacyjne:
Mężczyźni: 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg
Kobiety: 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg
ok.15.00 – 16.30 - Walki finałowe i dekoracja medalistów
ok.16.30 - Ceremonia zamknięcia XXII OOM w Judo Warmia – Mazury 2016
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