
Cykl U14 Wrestling Tour’21 został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

VI Gala Zapasów  

Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego  

w ramach cyklu U14 Wrestling Tour’21 

Pelplin, 15-16.10.2021  
  

  
Organizatorzy  

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

- Fundacja Ortu Stella  

- Miasto i Gmina Pelplin  

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego   

- Pomorskie Zrzeszenie LZS  

- Klub Sportowy Bloczek Team  

  

Cel imprezy  

- Wyłonienie najlepszych zawodników  

- Podniesienie poziomu sportowego zawodników  

- Stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu - 

Stworzenie warunków do przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i 

otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej  

- Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności i efektywności działań klubu sportowego  

Bloczek Team Pelplin w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej  

- Integracja środowiska zapaśniczego  

- Popularyzacja sportu zapaśniczego w Pelplinie i okolicach  

- Promocja Pelplina i okolic  

  

Termin i miejsce zawodów  

- 15-16.10.2021, Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, ul. Sambora 5a  

  

  

Uczestnictwo  

a) młodzicy (12-14 lat) - 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg (10 kategorii wagowych) – 

zgodnie z Regulaminem PZZ  

b) młodziczki (12-14 lat) - 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (10 kategorii wagowych) – 

zgodnie z Regulaminem PZZ  

c) mini-zapasy chłopców (9-11 lat) - 32, 36, 40, 44, 48,kg (5 kategorii wagowych)  

d) mini-zapasy dziewcząt (9-11 lat) - 30, 34, 38, 42, 46, 58 kg (6 kategorii wagowych)  

Roczniki 2010-2012 muszą posiadać przy wadze zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział 

w zawodach i dokument ze zdjęciem  

  

Obsada sędziowska  

- Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na 3 maty wyznacza organizator  
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Zgłoszenia  

- Młodzicy i Młodziczki (2007-2009), mini-zapasy chłopców i dziewcząt (2010-2012) – 

obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń do 12.10.2021  

- Zgłoszenia z rezerwacją zakwaterowania i wyżywienia należy wysłać do 04.10.2021 

na adres bloczekteam@wp.pl lub telefonicznie 504 311 783  

- Organizator nie gwarantuje zakwaterowania i wyżywienia w przypadku zgłoszenia po 

terminie  

  

Koszty uczestnictwa  

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

- Koszty przejazdu, startowego, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają delegujące 

kluby:  

- startowe – 20 zł płatne na miejscu  

- koszt zakwaterowania z pełnym wyżywieniem – 80,00 zł płatne na miejscu  

  

Nagrody  

- I-III indywidualnie – medale, dyplomy , nagrody rzeczowe,  - Puchary dla 

najlepszej zawodniczki i zawodnika turnieju.  

- I-III drużynowo – puchary   

  

Postanowienia końcowe  

- Kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW 

zawodników i osób towarzyszących  

  

Program zawodów  

  

15.10.2021 (piątek)  

  

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, ul. Sambora 5a   

  

- do 17:30    -  przyjazd ekip i sędziów (biuro zawodów czynne od godz. 15:00)  

- 16:00-19:00   -  

  

weryfikacja, waga i kontrola medyczna zawodników  

16.10.2021  (sobota)   

  

  

- 7:00-8:00    -   weryfikacja, waga i kontrola medyczna zawodników  

- 8:00-8:30    -  konferencja techniczna i sędziowska  

- 9:00-15:00   -   walki eliminacyjne  

- 16:00-19:00   -    otwarcie zawodów, walki finałowe, dekoracja  
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Regulamin cyklu  

U14 Wrestling Tour’21  
  

  

1. Na cykl U14 Wrestling Tour’21 składają się następujące turnieje zapaśnicze w zapasach w 

stylu wolnym i zapasach kobiet:  

a) 15-16.10.2021 – turniej w Pelplinie (woj. pomorskie)  

b) 12-13.11.2021 – turniej w Osielsku (woj. kujawsko-pomorskie)  

c) 3-4.12.2021 – turniej w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie)  

  

2. W każdym z w/w turniejów rywalizacja toczyć się będzie w następujących grupach 

wiekowych i kategoriach wagowych:  

a) młodzicy (12-14 lat) - 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg (10 kategorii wagowych)  

b) młodziczki (12-14 lat) - 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (10 kategorii wagowych)  

c) mini-zapasy chłopców (9-11 lat) - 32, 36, 40, 44, 48 kg (5 kategorii wagowych)  

d) mini-zapasy dziewcząt (9-11 lat) - 30, 34, 38, 42, 46 kg (5 kategorii wagowych)  

  

3. W każdym z w/w turniejów rywalizacja toczyć się może także w innych 

grupach wiekowych i kategoriach wagowych, ale na cykl U14 Wrestling Tour’21 

składają się tylko i wyłącznie grupy i kategorie określone w pkt. 2 i tylko dla tych 

będą utworzone podsumowujące cykl klasyfikacje indywidualne oraz klubowe.  

  

4. Na koniec każdego turnieju zawodnicy otrzymują punkty za zajęte miejsce: I 

miejsce – 8 pkt.  

II miejsce – 6 pkt.  

III miejsce – 4 pkt.  

V miejsce – 2 pkt.  

VII miejsce – 1 pkt.  

VIII miejsce – 1 pkt.  

  

5. Po zakończeniu wszystkich turniejów utworzona zostanie indywidualna klasyfikacja 

końcowa cyklu odrębnie dla każdej spośród 30 kategorii wagowych.  
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6. Warunkiem uwzględniania w klasyfikacji indywidualnej jest:  

a) start zawodnika przynajmniej w dwóch turniejach w tej samej kategorii wagowej  

b) posiadanie obywatelstwa polskiego lub numeru PESEL  

  

7. Klasyfikację w danej kategorii wagowej ustala się na podstawie sumy punktów 

uzyskanych przez zawodnika zgodnie z pkt. 4.  

  

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyskało tyle samo punktów, 

kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:  

1. suma punktów z zapisu walk uzyskanych w całym cyklu  

2. suma punktów technicznych zdobytych w całym cyklu 3. zawodnik z mniejszą liczbą 

stoczonych walk w całym cyklu  

4. bilans walk pomiędzy tymi zawodnikami w całym cyklu.  

  

9. Zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach wagowych zdobędą największą 

liczbę punktów, otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe. Łączna wartość 

nagród rzeczowych wyniesie minimum 12000 zł.  

  

10. Po zakończeniu wszystkich turniejów utworzona zostanie klubowa klasyfikacja 

końcowa odrębnie dla zapasów w stylu wolnym i zapasów kobiet wspólna dla obu grup 

wiekowych.  

  

11. Klasyfikację klubową ustala się na podstawie sumy punktów określonych w pkt. 4 

regulaminu zdobytych przez zawodników we wszystkich w/w turniejach.  

  

12. W przypadku, jeśli kluby uzyskały taką samą liczbę punktów, kolejność ustala się na 

podstawie następujących kryteriów:  

1. liczba zdobytych I miejsc w klasyfikacji indywidualnej cyklu  

2. liczba zdobytych II miejsc w klasyfikacji indywidualnej cyklu  

3. liczba zdobytych III miejsc w klasyfikacji indywidualnej cyklu  

4. mniejsza liczba sklasyfikowanych zawodników  

  

13. Kluby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej cyklu, odrębnie dla 

zapasów w stylu wolnym i zapasów kobiet, otrzymają okolicznościowe puchary i sprzęt 

sportowy. Łączna wartość sprzętu sportowego wyniesie minimum 3000 zł.  

  

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczna decyzja należy 

do organizatora cyklu U14 Wrestling Tour’21 – Fundacji Ortu Stella.  

  


