
  KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 MŁODZIKÓW I DZIECI W ZAPASACH W STYLU WOLNYM 

Zgierz 18.03.2017r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Urząd Miasta Zgierza 

Zgierskie Towarzystwo Atletyczne 

Łódzki Związek Zapaśniczy 

II. TERMIN I MIEJSCE  ZAWODÓW 

Zawody odbędą się 18 marca 2017r.  w hali MOSiR w Zgierzu ul. Wschodnia 2 

III. CEL IMPREZY 

Popularyzacja sportu zapaśniczego 

Promocja regionu zgierskiego 

Integracja młodzieży 

Podniesienie poziomu wyszkolenia 

Wyłonienie najlepszych zawodników województwa łódzkiego 

IV. UCZESTNICTWO 

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych i wagowych: 

- Dzieci (zawodnicy urodzeni w latach 2006 i młodsi) 

kat. wagowe  do 23 kg, 26,29,33,37,41,45,+45 

- Młodzicy  (zawodnicy urodzeni w latach 2003-2005) 

kat. wagowe  35,38,42,47,53,59,66,73,85,100 

- Młodziczki  ( zawodniczki urodzone w latach 2003-2005) 

kat. wagowa 48kg 

Wszystkie grupy bez tolerancji wagowej. 

V. FINANSE 

Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów. 

Koszty podróży, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia pokrywają delegujące kluby. 

Startowe – od zawodników i zawodniczek 10 zł od osoby. 

Możliwość rezerwacji noclegu w hotelu 60 zł ze śniadaniem za osobę 

 



VI. NAGRODY 

Zawodnicy i zawodniczki za miejsca I-III otrzymują dyplomy i medale 

Kluby w klasyfikacji drużynowej za miejsca I-III otrzymują dyplomy i puchary 

VII. ZGŁOSZENIA 

Imienne zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej i wiekowej proszę przesyłać do dnia 

15.03.2017r. na adres mpikierski@wp.pl 

VIII. SPRAWY RÓŻNE 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ 

Walki odbędą się na 2 lub 3 matach w systemie z grupą A i B (do dwóch przegranych) 

Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia czy zagubienia rzeczy, odzieży 

wierzchniej i sprzętu sportowego 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 

18 marca 2017 roku – sobota 

godz. 8.30-9.00 przyjazd ekip 

godz. 9.00-10.00 waga i kontrola lekarska 

godz. 11.15 uroczyste otwarcie zawodów 

godz. 11.30-15.00 walki eliminacyjne 

godz. 15.00- 15.45 walki finałowe o miejsca I-III 

godz. 16.00 dekoracja medalistów i uroczyste zakończenie zawodów 

 Uwaga: Wszelkich informacji na temat noclegów i wyżywienia udziela  

Pan Jarosław Majka tel. 605 990 588 

 

 

 

 

 

 

 


