KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiej Ligi Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu
wolnym
1. Organizatorzy
 Warmińsko – Mazurski Związek Zapaśniczy
 Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie
 Szkoła Podstawowa w Warpunach
2. Cel zawodów
 popularyzacja sportu zapaśniczego w gminie Sorkwitach oraz wśród okolicznych
mieszkańców
 wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w województwie
 sprawdzenie poziomu wyszkolenia młodzików
3. Termin i miejsce zawodów
 zawody odbędą się dnia 15.06.2019 r (sobota) w hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Warpunach
 walki będą toczone na dwóch matach zapaśniczych
4. Warunki uczestnictwa
Zawodnik nie będący w systemie PZZ nie może startować w zawodach (nie obowiązuje
rocznika 2008)
Obowiązuje zgłoszenie elektroniczne przez stronę PZZ (sportzona) oraz zgłoszenie pocztą
e mail michal95azs@.o2.pl z podaniem kat wagowej i szkoły do której uczęszcza
Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie do 13.06.2019 r. mogą wystartować w zawodach po
opłaceniu kary 20 zł
W młodzikach startują zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2004 – 2007oraz 2008 w
trzech najlżejszych kategoriach wagowych.Zawodnicy z rocznika 2008 muszą posiadać
oświadczenia rodziców o zgodzie na uczestnictwo w tych zawodach. Brak tegoż oświadczenia
uniemożliwia start zawodnika w zawodach.
Kategorie wagowe młodzicy: 34,38,41,44,48,52,57,62,68,75,85,.
Kategorie wagowe młodziczki : 29,33,36,39,42,46,50,54,58,62,66
W Wojewódzkiej Lidze Młodzików obowiązuje opłata startowa w wysokości 5 złotych od
zawodnika i zawodniczki.
5. Zgłoszenia
Zawodników i zawodniczki zgłaszamy elektronicznie przez stronę PZZ (sportzona) oraz pocztą
e mail do michal95azs@.o2.pl podając imię i nazwisko oraz szkołę do której uczęszcza
6. Nagrody
Zawodnicy zajmujący I – III miejsce otrzymują medale i dyplomy
Szkoły zajmujące I – III miejsce puchary i dyplomy
7. Program zawodów:
8.00– 9.00 – Przyjazd ekip
9.00– 10.00 – Waga

10.00– 11.00 – Odprawa techniczna
11.00 – Otwarcie zawodów
11.15 – 14.30 – Walki
15.00 – Wręczenie medali i dyplomów – zakończenie zawodów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za NW zawodników i osób towarzyszących.
Kontakt z organizatorem – Witold Sańko – tel 691838178

