
OLE BISCHOF to niemiecki judoka, mistrz olimpijski z Pekinu, brązowy medalista 

mistrzostw świata, mistrz i wicemistrz Europy. Walczył w kategorii do 81 kilogramów. Oprócz 
olimpijskiego złota z Pekinu (w finale pokonał przez yuko Koreańczyka Kima Jae-Buma) oraz 
srebrnego medalu z Londynu, gdzie walczył dobrze znany już uczestnikom Olympic Camp-u 
Stevens Travis.  Ole ma na swoim koncie także złoty (2005) i srebrny (2004) medal 
mistrzostw Europy oraz brązowy medal mistrzostw świata (2009). Jego trenerem jest mistrz 
olimpijski z Los Angeles, Frank Wieneke.  
  

PROGRAM: 
  
ŚRODA 31/03/2021: 
  
16:00 - 18:30 biuro Olympic Camp – Gwiazdy Igrzysk - PLEK, 
19:00 ceremonia otwarcia Olympic Camp – Gwiazdy Igrzysk z udziałem OLE BISCHOF - 
PLEK, 
19:20 - 21:00 trening techniczny OLE BISCHOF (dzieci 2011 r. – senior, trenerzy) - PLEK, 
21:00 – 22:00 autografy, zdjęcia z OLE BISCHOF (dzieci 2011 r. – senior, trenerzy) - PLEK.  
  
CZWARTEK 01/04/2021: 
  
09:00 - 10:00 biuro Olympic Camp – Gwiazdy Igrzysk - PLEK, 
10:00 - 11:30 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori dzieci 2012 - 2008 r.) - PLEK, 
11: 45 - 13:45 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori młodzik – senior, trenerzy) - PLEK, 
14:30  mecz drużynowy Polska vs Reszta Świata oraz Wielkopolska vs Polska o Puchar 
Olimpijski z OLE BISCHOF,  
16:00 - 17:15 trening techniczny z OLE BISCHOF (dzieci 2012 - 2008 r.) - PLEK, 
17:30 - 19:30 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori młodzik – senior, trenerzy) - PLEK, 
20:30 - 21:30 spotkanie – wykład z OLE BISCHOF (trenerzy) - hotel, 
21:30 - 00:00 spotkanie trenerów – bankiet - hotel 
  
PIĄTEK 02/04/2021:  
   
09:00 - 10:30 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori dzieci 2012 - 2008 r.) - PLEK, 
10:45 - 12:45 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori młodzik – senior, trenerzy) - PLEK, 
14:00 - 15:15 trening techniczny z OLE BISCHOF (dzieci 2012 -2008 r.) - PLEK, 
15:30 - 17:30 trening techniczny z OLE BISCHOF (+ randori młodzik – senior, trenerzy) - PLEK. 
 *godziny treningów mogą ulec zmianie ze względu na ilość zawodników. 
  

WYŻYWIENIE:  
  

Śniadania, obiady i kolacje będą dostępne na hali PLEK  bezpośrednio po skończonym 
treningu (po wcześniejszym zamówienia u organizatora). 

Cena:  
 śniadanie 11 zł, 
 obiad 20 zł,  
 kolacja 11 zł, 



KOSZT UCZESTNICTWA: 
  
Udział w Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk to 135 zł od uczestnika (zawodnik, zawodniczka, 
trener): 
od 10 zawodników - 1 trener gratis, 
od 15 zawodników - 2 trenerów gratis, 
od 20 zawodników - 3 trenerów gratis, 
od 25 zawodników -  4 trenerów gratis itd.  
Pojedynczy trening - 50 zł. 
Wejście na trybuny dla osób, które chcą obserwować treningi – 50zł za camp  
       

NOCLEGI: 
 

 Noclegi na Sali Judo, 10 zł/doba/osoba - 9km/15min – 100 miejsc (na sali brak mat 
tatami).  

 Hotel Moxy Poznań Airport, ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań (140 miejsc),  
cena: 80zł doba/osoba, pokoje 2 osobowe + śniadanie w hotelu - 25zł 
(nieobowiązkowe). 

  
Zgłoszenia i rezerwacje noclegów: 
Do 24.03.2021 na stronie www.judo-olympic-camp.pl, zakładka zgłoszenia. 
  
Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić na:  
Klub Sportowy Power Duck Akademia Judo  
ul. Taborowa 1-4, 60-790, Poznań  
Nr konta: 36 1020 4027 0000 1302 1639 4478 
  
Informacje:  
Biuro 881 575 676  
zawody@akademiajudo.pl  
  

 
 


