Podlaski Związek Zapaśniczy
Podlaskiej Federacji Sportu
15-014 Białystok ul. Sobieskiego 24
tel/fax 85 743-50-38 tel. 601 819 778
Regon Podlaskiego Związku Zapaśniczego 052018117 NIP Podlaskiej Federacji Sportu
966-05-83-136

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXX Międzynarodowego Memoriału im. Dąbrowskich kadetów i młodzików
w zapasach styl klasyczny oraz kadetek w zapasach kobiet.
Białystok, dnia 19-20.10.2018 r.
1. Organizator:
- UAKS „Podlasie” Białystok
2. Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Białystok
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Podlaskie Zrzeszenie LZS
- Krajowe Zrzeszenie LZS
- Podlaski Związek Zapaśniczy
3. Termin i miejsce:
- 19-20.10.2018 r. Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 21 w Białymstoku,
ul. Polowa 7/1
4. Cel imprezy:
- Uczczenie pamięci wybitnych trenerów, założycieli zapasów na terenie Białostocczyzny
- umocnienie długoletniej współpracy z klubami z zagranicy: Litwy, Łotwy, Białorusi, Czech
i Ukrainy
- promocja Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego
- popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie Miasta Białystok i woj. podlaskiego
- wyłonienie najlepszych zawodników XXX Memoriału
5. Warunki uczestnictwa:
- w zawodach prawo startu mają:
zawodnicy urodzeni w latach: 2001-2003 w kategoriach wagach: 45, 48, 51, 55, 60, 65,
71, 80, 92, 110 kg
zawodnicy urodzeni w latach: 2004-2006 w kategoriach wagach:
38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg
Zawodniczki urodzone w latach: 2001-2004 w kategoriach wagowych: 49, 53, 73 kg
6. Finansowanie:
- koszty organizacyjne ponosi organizator
- koszty wyżywienia, noclegów, przejazdów i ubezpieczenia pokrywają macierzyste kluby
- koszt noclegu i wyżywienia (od kolacji do obiadu) wynosi105 zł

7. Zgłoszenia:
- zgłoszenia zawodników do turnieju dokonujemy przez system SportZona
- rezerwację noclegów i wyżywienia należy przesłać do dnia: 10.10.2018 na adres mailowy:
w.kierdelewicz@wp.pl
8. Nagrody:
- zawodnicy za zdobycie I-III miejsca indywidualnie otrzymają medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe (w kat. Kadetów/ek za I-III m. nagrody finansowe).
- kluby za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji ogólnej otrzymają puchary i dyplomy.
9. Sprawy różne:
- zawody zostaną rozegrane na dwóch matach zgodnie przepisami PZZ (systemem gr. A,B)
- zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
czy utraty sprzętu sportowego w trakcie zawodów
- Sędziego głównego oraz pozostałą obsadę wyznaczy Podlaski ZZ
- zaproszone kluby miast z zagranicy: Łotwy(Daugavpils, Rezekne), Litwy (Kowno),
Białorusi (Grodno, Lida, Brześć, Mińsk), Ukrainy (Kostopol), Czech (Praga)
10. PROGRAM ZAWODÓW:
19.10.2018 (piątek) – Hotel „TURKUS”, Białystok, ul. Aleja Jana Pawła II 54
- do godz. 18,00 – przyjazd ekip
waga po przyjeździe ekipy – sala konferencyjna Hotelu „Turkus”
- godz. 18,30-19,30 – kolacja zawodników
- godz. 20,30 – spotkanie z organizatorami Memoriału
20.10.2018 (sobota) –
- godz. 7,00 – 8,30 – śniadanie – restauracja hotelowa
- godz. 9,30 -13,30 – walki eliminacyjne Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 21
w Białymstoku, ul. Polowa 7/1
- ok. godz. 13,30 – obiad
- godz. 15,30 – Otwarcie Memoriału
- ok. godz. 16,00 – ciąg dalszy walk w tym: walki półfinałowe i finałowe
- ok. godz. 18,30 – dekoracja zwycięzców
Za organizatora:
Władysław Kierdelewicz
– wiceprezes UAKS „Podlasie” Białystok

