KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzywojewódzka Liga Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu
klasycznym GORZÓW WRESTLING CUP II
Organizatorzy:
v
v
v
v

Fundacja Sporty Walki Gorzów
Wydział Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Okręgowy Związek Zapaśniczy
Polski Związek Zapaśniczy

1. Cel imprezy:
v wyłonienie zwycięzców GORZÓW WRESTLING CUP I
v promocja miasta Gorzów Wielkopolski
v popularyzacja sportu zapaśniczego
2. Termin i miejsce zawodów:
v Turniej zostanie przeprowadzony 11.12.2020 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1, Gorzów Wielkopolski ul. Puszkina 31

v
v
v
v

Warunki uczestnictwa:
Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń www.sportozona.pl
W zawodach prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualne
badania lekarskie i opłacone licencje
Nie ma tolerancji wagowej
Obowiązek wypełnienia oświadczeń PZZ dot. COVID-19
(zawodnicy, sędziowie, trenerzy)

3. Kategorie wagowe i wiekowe:
v Dzieci (mocowanie) 2009-2011, kategorie wagowe(kg): 27, 29, 32, 35,
38, 42, 46, 52, 58, 65, +65
v Młodzicy 2006-2008, kategorie wagowe (kg): 38, 41, 44, 48, 52, 57,
62, 68, 75, 85, +85
4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
v Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami i regulaminem
ligi międzywojewódzkiej i PZZ
v Zawody zostaną rozegrane na 3 matach
5. Nagrody:
v Zawodnicy za zajęcie miejsc I-III otrzymują medale i dyplomy
v Trenerzy klubów za zajęcie miejsc I-III otrzymują puchary i dyplomy
v Najlepszy zawodnik turnieju otrzymuje puchar ufundowany przez
prezesa SWG (kategoria wiekowa dzieci i kategoria młodzików)
6. Koszty uczestnictwa:
v koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator
v koszty uczestnictwa w zawodach zgodnie z regulaminem ligi
międzywojewódzkiej,
v startowe 10 złotych od każdego zawodnika dla klubów
spoza ligi, zaproszonych przez organizatora

v organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie
zawodników, trenerów i osób towarzyszących od NWi OC w trakcie i
po turnieju

v POMOC W ZORGANIZOWANIU NOCLEGU I WYŻYWIENIA
Radosław Grzybicki tel. 512 233 773

PROGRAM ZAWODÓW
11.12.2020 SOBOTA
8:00 - 9:00 – przyjazd ekip, waga i weryfikacja zawodników
10:00 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych
13:00 – 13:30 otwarcie zawodów
13:30 – ciąg dalszy walk do czasu wyłonienia zwycięzców

