
        

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Puchar Polski Seniorów w Grapplingu 

Mińsk Mazowiecki 9-10 października 2021 

 

1. Organizatorzy 

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

- Polski Związek Zapaśniczy 

- Miński Klub Sportowy MMA TEAM  

- Klub Walki Grappler 

- Miasto Mińsk Mazowiecki  

2. Cel imprezy 

- Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski 

- Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników 

- Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce 

3. Termin i miejsce zawodów 

- 9-10 października 2021 

- Hala Sportowa SP nr 1 ul Kopernika 9 05-300 Mińsk Mazowiecki  

4. Warunki uczestnictwa dla zawodników: 

- są obywatelami Polski 

- mają wykupioną licencję zawodniczą PZZ 

- reprezentują klub zrzeszony w PZZ i posiadający ważną licencję klubową w PZZ 

- posiadają ważne badania lekarskie 

- dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7 

UWAGA! 

Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!! 

5. Kategorie wiekowe i wagowe 

Seniorzy (roczniki 2003 i starsi) 

-62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -91kg, -100kg, +100kg 

Seniorki (roczniki 2003 i starsze)  

-53kg, -58kg, -64kg, -71kg, +71kg 

 



        

 

 

6. Zgłoszenia 

Zgłoszeń dla Seniorów należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie 

https://sportzona.pl/ po wcześniejszym wykupieniu licencji zawodniczej i klubowej. 

Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to czwartek 7 października 2021r.godz.23:59.  

7. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu 

- Opłata startowa: Grappling NoGi – 30zł, Grappling Gi – 30zł 

- Koszt licencji klubowej (jednorazowa opłata roczna) – 300zł 

- Koszt licencji zawodniczej: Senior (jednorazowa opłata roczna) – 70zł 

Każdy zawodnik posiadający licencję zawodniczą PZZ objęty jest ubezpieczeniem NNW 

pokrywającym koszty leczenia do 1000zł.  

Dane do przelewu: 

Polski Związek Zapaśniczy  

ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa 

Santander Bank Polska S.A. 

95 1090 1056 0000 0001 4313 3184 

Uwaga! PZZ nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w 

zawodach.  

8. Nagrody 

- Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy 

9. Postanowienia końcowe 

- Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na 

Facebooku:  https://www.facebook.com/grapplingpl 

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu  

https://drive.google.com/open?id=1mx19qxxsPzmd2Q1is_0Oh4mske_bXRkp 

- Zawodnicy startują 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 mienia w trakcie zawodów. 

- Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 2 matach, a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu w 

PZZ.  

 

 

https://sportzona.pl/
https://www.facebook.com/grapplingpl
https://drive.google.com/open?id=1mx19qxxsPzmd2Q1is_0Oh4mske_bXRkp


        

 

 

PROGRAM ZAWODÓW ( w zależności od obowiązujących przepisów program może ulec 

zmianie, aktualny program zostanie podany po zakończeniu rejestracji): 

Sobota, 9.10.2021 

18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów 

19:00 – 20:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska 

Niedziela, 10.10.2021 

Przyjazd ekip do godz. 8.00 - Hala Sportowa SP nr 1, ul Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

 

08:00 - 09:00 - Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi), 

Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie opłaty startowej !!! 

Podczas zawodów Pucharu Polski obowiązuje 2 kg tolerancji 

09:00 - 09:30 - Odprawa techniczna 

09:30 - Rozpoczęcie walk 

16:00 - Dekoracja, zakończenie zawodów. 



 
Oświadczenie uczestników 

 

biorących udział w zawodach sportowych 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 sportowych, 

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 sportowych w roku 2021 oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 

obowiązującym w czasie trwania zawodów, 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 sportowych, 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 sportowych:  

 

▪ 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.  


