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UczNlowsKl KLUB sPoRToWY JEAM suPERsrAR,
Ewirlencja Uczniowskiń Klubów spońowyó prowadzona przez starostrvo Powiatu Wrocławskiego:
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Osoba odpowiedzialna do skladania wyjaśnień:
Maciej Zamęcki, Tel. 695 595 548, maciej.zamecki@gmail.com

(rp.irsĘ i tmisko,

aennor*czrci)

rzeł.zayv zadania puHicznego

l.

Tytul

Ł

Termin redĘaqfrzadanb

3.

Syletyczny opłs &ńa

płlHiczrregp

SUPER LIGA JUDO
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Głównym celem realizacji

rów Śląski, Powiatu Wrocławskiąo i obszaru woj*lództwa Dolnośląskiego,
na terenie GminyJordanół Śląski w dniu 10 marca 2019 r.

wśród mieszkańców regionu oraz promocja gmin1

w$zez

zorganizowanie otwarcia lV edycji SUPCR U6l

t PER UGA rtXX) jest pańnerskim programem rozwoju środowiska JUDO i stanowi uporządkowany system rozgryrłek Judo dla dzieci
nlodzieźy na terenie Dolnego Śląska połączony z wielobtnim programem trmingowym, opartym na interdysryplinamym podejściu dc
'ozwoiu zawodników. Jest to impreza zapoczątkowana w 2O16 roku przez 6rupę osob zawodowo związanyó z JUDO obejmująca swoim
:asięgiem całe województwo dolnośląskie. Można pokusić sĘ o stwierdzenĘ że iest to impreza o randze krajowej a nawet międrynarodowej
A/ pierwvej edycii udziat wzĘo 39 klubów z 6 wo|ewództrł oraz Czech, Niemi c i Białorusi.
V edycii, Sl,rPER UGll llllX), poprzez zwiększenie liczĘ kategorii wiekouryó zgromadzi ok. 3tX)0 zawodnikór, a co za tym idzie wzrośnie
,ółnieź ilośćodbiorców pośrednich. W rozgrywkach udział wezmą zawodnicy w povczególnych kategoriach wiekowych: dzieci mlodsze,
lzieci starszą młodzĘ, juniorzy młodsi, masters w podziale na roczniki i wagi. W każdej kategorii startuie od 3 - 5 dzieci. Zawod}

ą na sześciu matań w systemie grupowym lub eliminacyjnym- Na zakończenie walk g[upolłych każĄ z uczestników otrzymuje
xmiątkovy dyplom oraz medal za uczestnictwo. Rozgryrvki sędziowane Ę przez Sędziów Polskiego Związku Judo prry wsŃlpracy i pomoc1
uolontariusry - tarszyń kolegów klubowyó zawodnikór. Stowarryszen'le rłyytorzystuje wlasne oraz zapoż"!rczone zasoby sprzętowe u
nstaci kostek / siedzisk reklamowych, flotków zapororłych le[*ió, masztów flagow,ró, mat treningorłrych, naglośnienia, hali spońowej, itp
ednocześnie prowadzona jest veroka kampania promuiąca mistrzostwa w mediań lokalnyó, dostępnych stronach internetowych orai
rortalań społecznościorrrych. Dzięki podjętym działaniom reklamowym licryrny na szeroką rzeszę odbimcół pośrednió (ok, 8{m osób)
mpreza ta została obięta patronatem medialnym Telewizji Echo oraz .Slowa Spońowego". Oprócz zadań uiązanych z zawodam
lnewidz'leliśmy także działania edukacyjne na temat żWrienia w sporcią psychologii sportu, biomd|aniki sportu itp. W działaniach Ęcl
rspieraią nas zaprryiaźnione firmy zajmu|ące się diete\Ąą oraz fizjoterapĘ spońowcór.
ozgrywane

ramach realizowanąo zadania prowadzony jest ranking klubów, na bazie lrtórego najlepsry klub otrrymuje Puchar Super Ligii, a każdy
wodników otrzymuje swoja

własą tablicę informująą o zdobytych pnez niąo medalach.

W ramach działań naszego Stowarzyszenia ldadziemy duży nacisk na rozwói wolontariatu. Wolontariusze wyłvodzący się zarów
młodzieży, jak i osób dorosłych dzielnie wspomagaią nasze dzialania zwiąane z organlzacja turniejór, podczas udzialu w

w

b'leż,ącei pfacy naszego

§tffrar.yszmia. Nadmienić tu musimy, iż orcĘ wdxldzące w sklad zarrądu Stowarzyszenia oraz

jmujące sĘ obszarem finansowym, prowadzeniem biura, proładzeniem obslugi prawnej oraz koordynacĘ realizowarrych pr.ez nas działa
ież świadczą usfugi w

ramaó wolontariatu. Odnotowac możemy także maczny wzrost zaintere§owania Ę formą zdoĘpvania

miejętności oraz doświadczeń wśród młodzieł.

Aby zadanie mogło zostać zrea]izowane z pełnym profesjonalizmem wymagane Ę naHał kosztowe zwĘzane z szeroko rozumia
ocją wydarzenia, azatazem prornocją Dolnego ŚĘska: plakaty, zaprovenia ulotki, śrjankaPOP UP. Bezpośrednio do przeprowadzeni
ów niezĘdne stają się medale i dyplomy, którymi uhonorowani zo§taĘ wsz}scy uore§tnĘ zawodów (bez włlędu na zaięte miejsce)
ieka medyczna, podium, wynajęcte Hali Sportowej oraz zasoĘ kadrorre w postaci wolontańusry, którry pornogą przy organizacj
przed, w trakcie i po zakończeniu impreży. Duży nacisk położony zo§tanie także na upublicznienie zdarzenia na ogó|nie

internetou4yń, profilach spotecznościołrych oraz regionalnych mediach.
Zadanie realizowane będzie na terenie wojałództwa dolnośląskiego w rozbiciu na 4 edycie: Jordanól ŚĘski, Świdnica, Sobótka
na obiektach urynajęĘń od poszczególnych zanficow Gminnycłt. Planowany t fmin realizacji - mar.ec, maj, *rrzesień i

019 rok. Mi trzostwa gromadą uczestników w kilku kategoriaó wiekowyń: dzieci młodsze (2(X)8 i nŃodsi) i dzieci starsze (2fi)S2fi)7)
(2OOł - 2fi)5), iuniorry młodsi (2il)3 - 2Ń2|, ma ters, w podziale na roczniki i wagi. W każdei katąorii startuje od 3 -

ą na sześciu matach w systemie gupowym tub eliminacyjnym. Na zakończenie walk każĄ z uczestni
oraz
meda] za uczestnictwo. Rozgryrvki sędziourane Ę przez Ędziór Polskiąo ZwĘzku Judo przy wsŃlpracy
frplom
wolontariuszy - starszych koĘów klubowych zawodnikór. Stowarzyszenie wykorzystuje wtasrre oraz zapożyczone zasoĘ
postaci kostek / siedzisk reklamowyń, plfików zaporowYó lekkich, mavtów fląorrłydt, mat treningowyń, nagłoinienia itp.
.

Zawody rozgrywane

uje pamiątkowy

ie skierowane iest do wszystkió grup społecznych, którry amatorsko lub bardziej zawodowo uprawiają spoĘ kórry
sprawnośćfizyczną oraz óę mieć wpłyrr na swój stan zdrowia.

chą

popra

ane przez nas środkifinansołe wspomagaĘ podnovenie poziomu realizowanego przer nas zadania.

związku z powyżsrym Stowarzyszenie TEAM SUPER STAR nmioskuje o wsparcie w postaci dotacji na organizację otwarcia SUPER Llcll JU
terenie Gminy JordaŃw ŚĘski,

') Rodzaj zadania zawiera sĘ w zakresb zadań d<leślonyó w ań. 4 ustawy z dnia z4l<wietnia 2fi)3 r. o dziablności pożytku
publicznego i o rclontariacb (łz. U. z 2O18 r. wz.450, z późn. an.).
2)
Termin realizacji zadanh nie moźe być dłuższy nż 90 dni.
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lX' je t partneskim programem rozwoju środowiska JUDO i stanowi uporządkowany system rozgryweł Judo dla dzieci
ieży na terenie Dolnego Śąska połączony z wieloletnim programem treningowym, opartym na irrterdyscyplinarnym podejściu
iu zawodników. Jest to impreza zapoczątkorana w 2016 roku przez 8rupę osob zawo&wo związanyth z JUDO obejmująca sroi
sięgiem całe wojał,ództwo dolnośląskie. Można pokusić sĘ o stwierdzenią że je t to impreza o randze krajowej a
Sł|PER UGA Jt

iędzynarodowej. W pierwszej edycji udział wzięło 39 klubów z 6 województw oraz Czech, Niemiec i Białorusi.

ie wy*orzystuie wtasne oraz zapożlrczone zasoby spr.ęto,^,e w postaci kostek / siedzisk rekhmogyó, ptotkór zapor
masztów flagonyń, mat treningowyń, naglośnienia, hali spońou,ej, Ę. Jednocześnie prowadzona jest szeroka kampani
ująca mistrzostwa w mediań lokalnyń, dostępnych stronach internetowych oraz portahó społecznościourych. Dzięki podj
iałaniom reklamourym liczymy na szeroĘ neszę odbiorców pośrednich (ok. 8000 osób). lmpreza ta zostata obĘta patronatem medi
ebwizii Ecłp oraz -Slowa Sportowego'. Oprócz zadań związanyó z zawodami pnwidzieliśmy także dziabńa edukacyjne na tema,
h w sporcą psyńobgii sportu, biorneóaniki sportu Ę. w działaniach tyd, wąlierają na zaprżyiaźnionefirmy zaimujące

ió,

ieteĘĘ oraz

fizjoterapią sportowców.

Sędziowie Polskiego Związku Judo (Najuryższa klasa szkoleń
. Wolontariusze - glównie starsi zawodnicy sekcji judo.
.

)

stowarryszenia - praca społeczna.
ra przewirlziana do realizacji zadania posiada stosowne doświadczenie zrviązane z prowa&eniem zajęc szkoleniowych JUDO (trenerzy,

. Czfronkowie

łcy zaięć dla doroslyń) oraz organizacją imprez sporlołlych (doświadeenie biurołą administracyjne pra*micze, ksĘgowe).

posMa stosowne doświadczenie przy rgankacji imprez wykorrystuĘcyó dotacje.
- członkowie Ut .TEAM SUPERSTAR":
rlackl Zamęcri - medalista Mistrrostw Polski, trener 2 klasy iudą czionek Zanądu Dolnośląskiego Związku Judo, trener

nocześnie każda z osob
łówni organizatorzy

1.

2.

Gwardii Wrocław - grupy juniorów i seniorów w latach 2OL7 - ZOLi, trener sekcji Goril]a Judą pomysłodawcy i organizatorzy
największych zawodów Judo na Dolnym ŚĘsku i jednych z wĘkszycłl zawodów w Polsce, sędzia PolskĘo Związku Judo
w latach 2ffi7-2o73, wychowawca medalistów Mi trzostw Polski, współorpnizator Mistrzo tw Europy i Pucharu Europy we
Wroclawiu. Organizator w'lelu imprez o zasĘgu lokalnym, regionalnym i krajowym, wspó,tfinansowanyó prry rrrykozystaniu
pozyskanyń dotacji.

Mińat Zamęcłi - medalista Mistrzostw Polski, trener

2 klasy judo, członek Zanądu Dolnośląskiego Związku Judą trener klubu
dla dzieci, wyciowawca medalistów Mistr.o tw Polski, współorganizator Mistrzostw
Europy i Puńaru Europy we Wroc}awiu. Duże doświadczenie w poryskiwaniu środkór finansowyó na organizację imprez

TIGERS Oleśnica, największego klubu judo

3.

4.

portowych.

Marcin lrse&ffii - WYbitnie uzdolniony spońowiec, pasionat sztuk walki i rozwoiu fizycznego, entuzjasta wszelkió form
ruchowyń, uznany ekspert i wyrnagający nauczyciel Judo. Naukę Judo rozpoczął już w wieku 7 lat w klubie AZS w Gliwicach.
Podczas swojej kariery był wielokrotnie nagradzarrym zawodnikiem kadry narodowej. Zdobył czterokotnie mistrzo two Polski
w różnyó kategoriach wiekowlrch oraz mi trzostwo Niemiec i Francji. Swoje umiejętności szlifowal w Stanaó Ęednoczonych,
gdzie pod okiem znanych trenerów zdobyrłał wiedzę o różnych formań treningu ciała oraz zgtębiał tajniki sztuk walki. Obecnie
jest tfenerem ll klasy z drugim stopniem mistrzowskim ll Dan, trenerem Crossfrt, menadżerem sportu
Bartlomiej Zamę*i - Absolwerrt Akademii Wychowania FĘcznego we Wroclawiu, trener |udo (2 Dan), instruktor Ju-Jitsu (1
Dan). Były zawodnik klubów MKS "Juvenia", KS "Gwardia", AZS-AWF Wroclaw. Wieloletni trener koordynator kadry żeńskiej

województwa dolnośląskiego spońu mlodzieżowego. Nauczyciel wyóowania fizycznego

w

Gimnazjum Gminnym w

Sobótce.Trener sekcji judo w Sobótce i Świdnicy. Osiągnięcia trenerskie: medaliściPucharu Polski Mtodzików, Ogólnopolskiej
olimpiady Młodzieży, Mistno tw Polski Juniorów, reprezentanci Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów Mlodszych.
Koordynator

i

organizator imprez sportowyń.
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