
        
Komunikat Organizacyjny  

 Puchar  Polski  Kobiet i  Mężczyzn   
w zapasach w grupie juniorów i młodzieżowców 

Memoriał Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego 
Piotrków Trybunalski 08-09.10.2021 

 
I .ORGANIZATOR 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
Polski Związek Zapaśniczy 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
Atletyczny Klub Sportowy 
 

Sponsor tytularny PZZ: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 
 

II. CEL IMPREZY 
 Popularyzacja sportu zapaśniczego  
Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport 
Promocja Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Województwa Łódzkiego 
Uczczenie pamięci trenerów  Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego 
 
 
III. . TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody odbędą się w terminie 8-9.10.2021r na Hali Sportowej OSIR w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Batorego 8  
 
 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Prawo startu mają: 
ZAWODNICZKI I ZAWODNICY w rocznikach 1998-2003 

· Zapasy Kobiet: : 50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg. 
· Zapasy Mężczyzn w Stylu Klasycznym: 55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg, 130kg. 
· Tolerancja wagowa 2kg. 
· Zawodniczki i Zawodnicy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie, licencje PZZ . 
· Zawody odbędą się na trzech matach, zgodnie z regulaminem imprez PZZ na 2021 rok. 

 
V. . OBSADA SĘDZIOW 
Sędziów wyznacza PZZ 
 
 
 



VI. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia ilościowe uczestników każdej drużyny z osobami towarzyszącymi (w celu zapewnienia posiłków i 
noclegu) prosimy przesyłać na e-mail: aks@om.pl   lub 
tel/fax: 44 732 70 17  w nieprzekraczalnym terminie do 04.10.2021r. 
Po upływie w/w terminu organizator nie gwarantuje rezerwacji miejsc noclegowych. 
Obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodników do zawodów przez panel PZZ. 
 
VII. NAGRODY 
Zawodnicy za miejsca I-III otrzymują medale . 
Kluby i województwa za miejsca I-III otrzymują puchary 
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 
 
VIII. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Bezpośredni organizator tzn. Atletyczny Klub Sportowy zobowiązuje się do zabezpieczenia wyżywienia i 
zakwaterowania uczestników po otrzymaniu zamówienia (załącznik nr 1) zgodnie z poniższymi zasadami: 
Koszt zakwaterowania i  całodziennego wyżywienia 130 zł/doba. 
Startowe – 60 zł płatne do PZZ 
Zamawiający zakwaterowanie i wyżywienie będą obciążeni pełnymi kosztami zgodnie ze złożonym 
zamówieniem. 
 
IX. SPRAWY RÓŻNE 
1. Za szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc noclegowych obciążony zostanie klub w nim 
zakwaterowany. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzeń czy 
zagubienia sprzętu w trakcie zawodów. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem. 
 
X. PROGRAM ZAWODÓW 

 
08.10.2021 (piątek) 

· do godz. 16.00 – przyjazd ekip (hala OSiR w Piotrków Trybunalskim ul. Batorego 8)  
· 17.00-17.30 – weryfikacja zawodników - Piotrków Trybunalski ul Batorego 8 pok.210 
· 17.30 – konferencja techniczna – Piotrków Tryb. ul Batorego 8 
· 18.00-19.00 – waga zawodników oraz przegląd lekarski  

 
09.10.2021 (sobota) 

· 9.00-13.00 – walki eliminacyjne 
· 13.00-14.30 – przerwa obiadowa 
· 14.30-15.00 – uroczyste otwarcie zawodów 
· 15.00-18.00 – dalszy ciąg walk  
· 18.00  walki finałowe 
· 19 30-dekoracja medalistów 

 
 

Atletyczny Klub Sportowy 
Komunikat zatwierdzono w PZZ dnia 30.08.2021 r.  

  

mailto:aks@om.pl


Załącznik nr 1  

ZAMÓWIENIE 

                                                            Puchar  Polski  Kobiet i  Mężczyzn   
w zapasach w grupie juniorów i młodzieżowców 

Memoriał Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego 
Piotrków Trybunalski 08-09.10.2021 

 

Nazwa klubu / zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane do faktury: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

REZERWACJA NOCLEGÓW I WYŻYWIENIE 
 

 

 
Imię i Nazwisko osoby zamawiającej 

NOCLEGI 

 
Liczba osób z podziałem kobiety 
/mężczyźni 

K M 

piątek/sobota  08/09.10.2021   

Sobota/niedziela 09/10.10.2021   

WYŻYWIENIE 

Kolacja – piątek, 08.10.2021  

Śniadanie – sobota, 09,10.2021  

Obiad – sobota,09.10.2021  

  



 
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.  
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