
 
 
 

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„RYŚ” KAMPINOS 

05 – 085 Kampinos, ul. Szkolna 5,  tel. (22) 725 00 14      tel./fax (22) 725 00 79    
 
 

K O M U N I K A T  O R G A N I Z A C Y J N Y  
 

 XV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
o Puchar Mazowsza Młodzików  

w zapasach w stylu wolnym 
Memoriał Wiesława Stempnia 
Teresin, 30.04-01.05.2021 r. 

 
I. ORGANIZATOR 

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Starostwo Powiatu Sochaczewskiego 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Urząd Gminy Teresin 
Urząd Gminy Kampinos 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Teresin 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ryś” Kampinos 
Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin 

 
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się w dniach 30.04-01.05.2021 r. w hali Sportowo-Widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie ul. XX-lecia 1. 

 
III. CEL IMPREZY 

Popularyzacja sportu zapaśniczego 
Podniesienie poziomu wyszkolenia 
Promocja regionu 
Profilaktyka uzależnień 
Integracja międzynarodowa sportowców 

 
IV. UCZESTNICTWO 

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wagowych: 
35 kg – zawodnicy urodzeni w latach 2007-2010 (14-11 lat)  
38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 – zawodnicy urodzeni w latach 2006-2008 (15-13 
lat)  
Zawodnicy z polskich klubów zapaśniczych startują na zasadach określonych w regulaminie 
imprez Polskiego Związku Zapaśniczego na 2021 rok. 
Organizator ma prawo do zmian w regulaminie zawodów. 
 
 

artur
Line

artur
Text Box
ZAWODY PRZENIESIONE NA JESIEŃ



 

 2 

 
V. FINANSE 

Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów. 
Koszty podróży, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia pokrywają delegujące Kluby: 
· nocleg w hotelu i wyżywienie – 130 zł doba 
· opłata startowa 10 zł od zawodnika 

 
VI. NAGRODY 

· zawodnicy za I-III miejsca otrzymują medale, dyplomy i nagrody 
· kluby w klasyfikacji drużynowej za miejsca I-III otrzymują dyplomy i puchary, 

punktacja drużynowa: za I m. – 10 pkt, II m. – 8 pkt, III m. – 7 pkt, V m. – 5 pkt, VII m. – 
3 pkt, VIII m. – 2 pkt, IX i dalsze miejsca – 1 pkt 

 
VII. ZGŁOSZENIA 

Imienne zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej i roku urodzenia łącznie z 
rezerwacjami noclegów i wyżywienia przesłać do dnia 27.04.2021 roku na adres:  
LKS „Mazowsze” Teresin, 96-515 Teresin Aleja XX-lecia 32 

   e-mail: klub@mazowszeteresin.com 
604 226 839 Ryszard Niedźwiedzki 

 
VIII. SPRAWY RÓŻNE 

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ, system rozgrywania 
zawodów z podziałem na grupy A i B (do dwóch przegranych). 

- Prosimy o poważne potraktowanie rezerwacji noclegów i wyżywienia, organizatorzy nie 
gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, jeśli zgłoszenie nadesłane zostanie po terminie 
lub w ogóle nie zostanie wysłane. 

- Zawodnicy starują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty 
ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i 
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu w trakcie zawodów. 

- Ze względu na obowiązujące obostrzenia program zawodów może ulec zmianie. Wszyscy 
uczestniczy składają oświadczenie w związku z epidemią koronawirusa oraz zobowiązani 
są do przestrzegania związanych z epidemią zasad sanitarnych. 

 
IX. PROGRAM ZAWODÓW 

30.04.2021 r. (piątek) 
godz. 1600 – 1730  przyjazd ekip 
godz. 1730 – 1800  konferencja techniczna 
godz. 1800 – 1900  waga i kontrola lekarska 
 

01.05.2021 r. (sobota) 
godz. 800 – 830   waga i kontrola lekarska 
godz. 1000 – 1430   walki eliminacyjne 
godz. 1530 – 1600   otwarcie imprezy 
od godz. 1600  dalsze walki, walki finałowe, dekoracja i zakończenie zawodów 

mailto:klub@mazowszeteresin.com
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MAPA DOJAZDU 
https://goo.gl/maps/A2RrebdynAz47tZh8 
 

 
 

https://goo.gl/maps/A2RrebdynAz47tZh8


  I N V I T A T I O N  
 

We have a great pleasure to invite you  for  the 
 XV  International Wrestling Tournament Cup Mazowsza 

30 April – 01 May 2021 
Free Style, schoolboys 

 
I. GENERAL INFORMATION 

Organizer:  The tournament will be organised by the Sports Club Mazowsze Teresin and 
the Sports Club  Ryś Kampinos. 

     Date:   30.04-01.05.2021 
Place:   Sports Hall, St. Aleja XX-lecia 1, Teresin 
 

II. PARTICIPATION 
1. Entries by name:   not later than April 27th 2021 
2. The final entries:  not later than 2 hours before weighting 

 
III. TECHNICAL ORGANISATION 
The competition will be held in the following weight categories: 
11-14 years old:  35 kg 
13-15 years old:  38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 kg 
 
IV. AWARDS 
The Organising Committee will be in charge of individual awards for each weight 
category: diplomas, medals, prize gifts.  
 
V. FINANCIAL CONDITIONS 

1. Accommodation during competitions from  30 April 2021 (dinner) to 02 May (breakfast) 
70 €/person (35 EURO/day). 

2. Leaders of the delegations must fulfil their financial obligations just after arrival. 
3. All delegations must make transport arrangements from their country to Teresin and 

back at their cost.  
 
VII. PROGRAMME 

Friday 30th April 2021 till 17.30  Arrival of delegations: Sports Hall,  
St. AlejaXX-lecia 1, Teresin 

17.30-18.00    Technical conference 
18.00-19.00   Weighting and medical control 

Saturday 1th May 2021 8.00-8.30   Weighting and medical control 
    10.00-14.30  Elimination matches 

15.30-16.00 Opening Ceremony 
16.00   Elimination matches, Final rounds 

Sunday 2th May 2021          After breakfast departure of delegations 
 

The correspondence relating to the tournament must be sent to: 

LKS „MAZOWSZE” TERESIN     St. Aleja XX-lecia 1  96-515 Teresin 

E-MAIL: klub@mazowszeteresin.com 

    Mobile : 0048 604 226 839 (Ryszard Niedźwiedzki) 

mailto:klub@mazowszeteresin.com


 
Oświadczenie uczestników 

 
biorących udział w zawodach zapaśniczych w czasie trwania epidemii 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika:  ……………………………………………...…………………………… 
 
Data urodzenia:  ……………………..……  Telefon kontaktowy: ……………………………………   
 
Adres zamieszkania: ……………………………………………...……………………………………. 
 
Nazwa zawodów:  ………………………………..……………………………………………………. 
 
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób biorących udział w zawodach zapaśniczych, 
świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa 
SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zarazem 
wyrażając chęć uczestniczenia w zawodach zapaśniczych w roku 2021 oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 
obowiązującym w czasie trwania zawodów zapaśniczych, mającym na celu zapobieżenie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

2. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów wynikających  z 
regulaminów  organizatora zawodów. 

3. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatora zawodów 
mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko 
to nadal istnieje. 

4. Na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w toku zawodów, dojazdu na zawody lub 
powrotu z zawodów,  nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora zawodów, 
Polskiego Związku Zapaśniczego i macierzystego klubu sportowego. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów 
określonych w pkt 1 i 2 może być niedopuszczane mnie do udziału w zawodach zapaśniczych. 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób biorących udział w zawodach zapaśniczych, w 
załączeniu przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:  
 
1.  Czy ma masz jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?  

□ NIE  

□ TAK  
 
Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy:  
 
……………………………………………………………………………………………….………  
 



2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś/są kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany 
jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?  

□ NIE  

□ TAK  
 
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy byłeś/a poddany testowi na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik/i: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….….…………………..  
 
3. Czy zdiagnozowano u Ciebie przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?  

□ NIE  

□ TAK  
 
4. Czy przebywałeś/aś w obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)?  

□ NIE  

□ TAK  
Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wpisać datę zakończenia kwarantanny: ……….…………... 
 
 
 
…………………………………….             ……………………………………………….     
     ( podpis uczestnika zawodów )                          ( podpis rodzica – opiekuna prawnego 
                                                                                       zawodnika niepełnoletniego ) 
 
 
…………………………………….  
    ( data złożenia oświadczenia )  
 
 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby podczas 
udziału w zawodach zapaśniczych:  
 
§ unikać podawania rąk na powitanie,  
§ nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),  
§ zachować bezpieczną odległość (1,5m) od innych osób w przestrzeniach ogólnodostępnych, 
§ jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,  
§ regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,  
§ stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz 
nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 
kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 
wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub 
przenieść wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby,  
§ unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób.  



NOMINATIVE ENTRY FORM 
 

XV  International Wrestling Tournament Cup Mazowsza 
30 April – 01 May 2021 

   Free Style, schoolboys 
 
 
DEAD LINE: 27 April 2021 
 
 
SPORT CLUB                      ………………………………………………………………... 

TOTAL NUMBER    ………………………………………………………………... 

COACH     ………………………………………………………………... 

REFEREE     …………………………………………………………….….. 

OFFICIALS     ……………………………………………………….……….. 
 

WRESTLERS (given surnames and names and year of birth – example: Kowal Jan 2006) 
 
 

 

35 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

38 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
\ 

41 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

44 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

48 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

52 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

57 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

62 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

68 kg  ……….………………………………………………………………………………………………. 
 

75 kg  ……….………………………………………………………………………………………………. 
 

85 kg ………………………………………………………………………………………………………. 
 

100 kg ………………………………………………………………………………………………………. 

 

ARRIVAL   ……………………………………………………………………… 

DEPARTURE   ……………………………………………………………………… 

MEAN OF TRANSPORT ……………………………………………………………………… 

               
DATE                                                               SIGNATURE                                                                   . 
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