
Warszawa, 26.03.2019 r.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIoW DO KLAS PIERWSZYCH ODDZIAToW ISZK6ISPORTOWYCH

ORAZ ODDZIAI6W I SZK6T MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

PolskiZwiqzek Judo, od roku szkolnego 2019/2020 wprowadza jednolite, obowiqzujqce na

terenie catego kraju zasady ustalania maksymalnej liczby punkt6w decydujqcych o przyjqciu do klas

pierwszych nastqpujqcych szk6t:

- szkoty podstawowej sportowej, szkoly podstawowej mistrzostwa sportowego i oddzialu sportowego

w szkole podstawowej o96lnodostqpnej;

- szkoty ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, szkoly ponadpodstawowej sportowej, oddziatu

sportowego w szkole ponadpodstawowej o96lnodostqpnej.

W postqpowaniu rekrutacyjnym do ww. jednostek, przeliczai siq bqdzie na punkty kryteria, w tym:

L. Wyniki pr6b sprawno6ci fizycznej o96lnej - pr6by z Miqdzynarodowego Testu Sprawno(ci

Fizycznej (MTSF).

2. Umiejqtno5ci techniczne (stopied szkoleniowy) i specjalne (klasa sportowa).

TEST SPRAWNOSCT FTZYCZNEJ OG6LNEJ I UMTEJETNOSCT SprORlruH

Kryteria punktowe sprawno6ci o96lnej i umiejqtno6ci, jako warunki przyjqcia do szk6l

Warunek zaliczenia - lqczna liczba punkt6w, pomiqdzy 50 -100

Kryteria punktowe sprawnofci o96lnej - pr6by z Miqdzynarodowego Testy Sprawnofci Fizycznej

Szkola Podstawowa
Szkola

Ponadpodstawowa

SprawnoSi 096lna
SprawnoSi fizyczna -

og6lna
100 pkt.

50 pkt.

UmiejqtnoSci

UmiejqtnoSci

techniczne - stopief
szkoleniowy

25 pkt.

UmiejqtnoSci

Specjalne -
klasa sportowa

25 pkt

Razem pkt. 100 pkt. 100 pkt.

Sprawno5i o96lna (MTSF) -
suma pkt. W skali T z 3 pr6b

Szkota Podstawowa Szkota Ponadpodstawowa

225 iwiqcej 100 pkt. 50 pkt.

150 -225 50 pkt. 25 pkt.

Pr6by sprawno6ciowe z MTSF



Siady z le2enia tylem, w ciqgu 30 sekund (liczba)

Skok w dal z miejsca (cm)

Bieg wahadlowy, na dystansie 4x10m (s)

Opis p16b, sprzqt, pomoce ispos6b wykonania, sq o96lnie dostqpne. BezpoSrednie wyniki w liczbie

powt6rze6, cm, sekundach przeliczamy na punkty w skali T. Tabele z wynikami i skalq T znajdujq siq w

,,Sprawno6i fizyczna i jej testowanie u mlodzie2y szkolnej" , J6zef Drabik, AWF Gdarisk 1992.

Stopier{ szkoleniowy udokumentowany za6wiadczeniem wystawionym przez Polski Zwiqzek Judo.

Klasa sportowa udokumentowana za6wiadczeniem wystawionym przez Polski Zwiqzek Judo.

Dodatkowe wymagania:

1. Kandydat powinien byd czfonkiem klubu sportowego zarejestrowanego w Polskim Zwiqzku

Judo (szkoly ponadpodstawowe).

2. Kandydat powinien miei licencjq zawodnika wydanq przez Polski Zwi4zek Judo (szkoly

ponadpodstawowe).

3. Wyniki egzaminu wstqpnego, zostajq przesfane drogq elektronicznq do Polskiego Zwiqzku

Judo, bezpoSrednio po zakoficzeniu rekrutacji.
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Dyrektor Sportowy

Polskiego Zwiqzku Judo

Adam Maj

Kryteria pu n ktowe, u miejqtnoSci tech nicznych i specjalnych

Umiejqtno5ci Szkofa Podstawowa Szkola Ponad podstawowa

Stopief szkoleniowy

(udokumentowany

za6wiadczen iem wystawio nym

przez PZ Judo)

Minimum lV kyu - 25 pkt

Klasa sportowa
(udokumentowana

ZaSwiadczeniem wystawionym

przez PZ Judo)

Minimum ll klasa sportowa - 25 pkt.


