I.

Cel

- Popularyzacja sportu zapaśniczego
- Wyłonienie najlepszych zawodników MOZZ
II.

Organizatorzy

- Małopolski Okręgowy Związek Zapaśniczy
- Klub Sportowy Bieżanowianka
III.
-

IV.

Termin i miejsce
Zawody przeprowadzone będą na dwóch matach w piątek 06.03.2020 r.
w Hali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 41 ul Erazma Jerzmanowskiego 6
Warunki uczestnictwa

- Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem MLZ na rok 2020
- Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy klubów zrzeszonych w
MOZZ:
1. Dzieci i młodsi roczniki do 2009 – startują w pulach po czterech
2. Młodzicy rocznik 2006- 2008 (32-35 kg, 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg,
57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg, 85 kg, 100 kg)
3. Kadeci rocznik 2003 -2005 (41-45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg,
65kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, 110 kg)
4. Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość przeorganizowania sposobu
przeprowadzenia walk z kategorii wagowych na walki w pulach jeśli
kategorie wagowe będą nieoptymalnie obsadzone – dotyczy młodzików i
kadetów.
.

.

V.

Sprawy finansowe

- Ekipy startują na koszt jednostek delegujących

- Opłata startowa 15 PLN za każdego zawodnika bez względu na kategorię wiekową –
wpłacane przez kierownika grupy do organizatora zawodów w dniu zawodów
- Koszty delegacji sędziowskich, lekarza, nagród pokrywają organizatorzy
/sędziowie przyjeżdżają z ekipami - otrzymują ryczałt/
- Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ubezpieczenie
zawodników i osób towarzyszących
- Przypominamy o konieczności posiadania aktualnej licencji PZZ i MOZZ dla

zawodników od młodzika wzwyż, oraz oświadczenie rodziców o zgodzie na start w
zawodach (wzór będzie wysłany do trenerów osobnym mailem).
- zgłoszenia do zawodów odbywają się przez SportZonę dla zawodników
posiadających tam konto - maksymalnie do dnia 4 marca 2020.
Pozostali zawodnicy muszą być zgłoszeni najpóźniej do dnia 4 marca do godziny
12:00 na adres mailowy: kudas.piotr@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rocznik oraz dokładną wagę
zawodnika.
VI.

Nagrody
Zawodnicy za miejsca I-III otrzymują medale i dyplomy,

-

VII.

Program zawodów:

6.03 – piątek
do 17.00 – przyjazd ekip (Hala Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 41 ul
Erazma Jerzmanowskiego 6)
17.00 - 17.30 – waga zawodników i weryfikacja
17.45 - 18.00 - odprawa sędziów i trenerów, przegląd lekarski,
zestawienie walczących zawodników (krzyżówki)
18.00 - uroczyste otwarcie zawodów
18.15 walki eliminacyjne, półfinałowe i finałowe
Po zakończeniu walk finałowych dekoracja
.
i wręczenie medali.
VIII. Różne
.

-

Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach z podaniem ilości
startujących zawodników do dnia 06.03.2020 na adres e-mail:
kudas.piotr@gmail.com
Po tym terminie nie będzie można już nikogo dopisać do listy startowej, dopuszczone
jest tylko wycofanie zawodnika.

Otrzymują:
- Członkowie MOZZ
- Kluby zrzeszone w MOZZ: Bieżanowianka, Dalin Myślenice, Hardzi Jaroszowiec,
Gladiator Kraków
- SportZona

