Komunikat organizacyjny
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetów
w zapasach w stylu klasyczny
29-31.10.2020 Poznań
I.

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy „Sobieski” Poznań

II.

PARTNERZY:
Ministerstwo Sportu
Polski Związek Zapaśniczy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Związek Zapaśniczy
Urząd Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle J. III Sobieskiego
Marysieńki Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania
Sponsor Tytularny Polskiego Związku Zapaśniczego:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

III.

CEL IMPREZY:
Popularyzacja sportu zapaśniczego w Polsce i na ziemi wielkopolskiej
Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym.
Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników

IV.

TERMIN I MIEJSCE:
29-31.10.2020 Hala sportowa Klubu Sportowego „Sobieski” Poznań na Oś. J. III
Sobieskiego 22G.

V.

ZGŁOSZENIA:
Obowiązuje system zgłoszenia w systemie Zona. Zgłoszenia za pobyt należy przesyłać na
adres: Klub Sportowy „Sobieski” Poznań Oś. J. III Sobieskiego 22 G; 60-688 Poznań w
terminie do dnia 20.10.2020 na kssobieski@gmail.com

VI.

UCZESTNICTWO:
W zawodach prawo startu mają zawodnicy zgodnie z regulaminem PZZ na rok 2020.
Kategorie wagowe kadetów + 1 kilogram tolerancji wagowej (decyzja na wniosek
trenera kadry zatwierdzona przez Prezydium PZZ).

UWAGA- w związku z epidemią każdy zawodnik, trener ,sędzia itp. musi mieć ze sobą wypełnione
oświadczenie. Podczas zawodów wstęp na salę mają tylko zawodnicy, trenerzy i sędziowie u których
będzie mierzona temperatura. Na sali również będą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk.

VII.

FINANSE:
•
•
•
•
•

V.

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty udziału zawodników pokrywają macierzyste kluby.
Koszt noclegu z wyżywienie (od kolacji do obiadu) 120,- zł.
Za miejsca zarezerwowane, a niewykorzystane płaci zamawiający.
Startowe 40,00 zł od zawodnika płatne do PZZ.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności N/W.

NAGRODY:
W poszczególnych kategoriach wagowych zawodnicy otrzymają za zajęcie
I – III miejsca – dyplomy, nagrody rzeczowe, medale
I-III miejsce w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej – dyplomy i puchary

PROGRAM ZAWODÓW:
Czwartek: 29.10.2020
godz. 16:00

przyjazd ekip

godz.16:00 -17:30 weryfikacja zawodników
godz.17:30 -18:00 odprawa techniczna
godz.18:00 -19:00 waga zawodników i badania lekarskie
Piątek: 30.10.2020
godz. 9:00

uroczyste otwarcie zawodów

godz. 9:30 – 14:00 walki eliminacyjne w grupach
godz. 14:00 – 15:30 przerwa obiadowa
godz. 15:30

dalszy ciąg walk w grupach

Sobota 31.10.2020
godz. 9:00 - walki finałowe
około godz. – 14:00 dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów drużynowych
Komunikat zatwierdzony przez PZZ dnia 12.10.2020 r.

Oświadczenie uczestników
biorących udział w zawodach zapaśniczych w czasie trwania epidemii

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………...……………………………
Data urodzenia: ……………………..…… Telefon kontaktowy: ……………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………...…………………………………….
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetów - Poznań 29-31.10.2020
Nazwa zawodów: ………………………………..…………………………………………………….
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób biorących udział w zawodach zapaśniczych,
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 zapaśniczych w roku 2020 oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym
obowiązującym w czasie trwania zawodów zapaśniczych, 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 zapaśniczych, 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 zapaśniczych:
§ 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.

DRUŻYNOWE WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW W
ZAPASACH W STYLU WOLNY I KLASYCZNYM ORAZ ZAPASACH KOBIET
REGULAMIN ZAWODÓW

1) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW.
Rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym z podziałem na grupy w przypadku
zgłoszenia sześciu lub więcej województw.
W przypadku zgłoszenia od 6 do 12 województw zostaną utworzone dwie grupy A i B, a w
przypadku startu powyżej 12 województw zostaną utworzone cztery grupy A, B, C i D.
W przypadku zgłoszenia do zawodów pięciu lub mniej województw rozgrywki prowadzone
będą systemem każdy z każdym bez podziału na grupy.
a) Przy podziale na dwie grupy, drużyny które zajęły pierwsze miejsca w grupach rywalizują
w meczu finałowym o pierwsze miejsce, a drugie zespoły grup rywalizują o miejsce trzecie.
Pozostałe drużyny są klasyfikowane na podstawie dużych punktów za wygrane i
zremisowane mecze, zdobyte w swoich grupach.
b) Przy podziale na cztery grupy, drużyny które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach
rywalizują w meczu ćwierćfinałowych: A1-D2, B1-C2, C1-B2, D1-A2.
Wygrani w meczach ćwierćfinałowych rywalizują w meczach półfinałowych: A1:D2B1:C2 i C1:B2-D1:A2.
Wygrani w półfinałach rywalizują w meczu finałowym o pierwsze miejsce, a przegrani w
meczu finałowym o trzecie miejsce.
Pozostałe drużyny są klasyfikowane na podstawie dużych punktów za wygrane i
zremisowane mecze, zdobyte w swoich grupach.
2) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
a) każdy zespół do meczu składa się z 10 zawodników po jednym w każdej kategorii wagowej.
b) dopuszcza się możliwość startu zespołu złożonego z minimum 8 zawodników, przy czym
do każdego meczu trzeba wystawić minimum 8 zawodników;
c) w skład drużyny może wchodzić w meczu i całych zawodach dwóch zawodników 14
letnich;
d) zawodnicy w wieku 15-17 lat zgłoszeni przez trenera i zważeni w jednej z kategorii
wagowych mają prawo startu w meczu w dwóch kategoriach wagowych do wyboru – tej
samej lub wyższej o 1 kategorię (np. zawodnik zgłoszony i zważony w danej kat. wag. ma
prawo startu w tej kat. wag. lub o jedną kategorię wyżej). Zawodnicy w wieku 14 lat mają
prawo walczyć wyłącznie w jednej kategorii wagowej, do której zostali zgłoszeni i
zaważeni.
3) WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W WALCE.
Walki prowadzone będą według aktualnych przepisów UWW i PZZ.
4) WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W MECZU W ROZGRYWAKCH GRUPOWYCH
Zwycięzcą w meczu będzie ta drużyna, która w regulaminowych walkach osiągnie większą
sumę punktów wynikających z wygranych walk. Za wygraną walkę przyznaje się 1 pkt. W
innym przypadku walczącym zespołom przyznaje się remis.
5) KLASYFIKACJA W GRUPACH

Zespół zwycięski w meczu otrzymuje 2 tzw. „duże punkty”.
Zespoły za osiągnięcie w meczu remisu otrzymują 1 „duży punkt”.
Zespół przegrywający mecz otrzymuje 0 punktów.
Na podstawie ilości punktów uzyskanych w poszczególnych meczach, dokonuje się klasyfikacji
zespołów w grupach na podstawie następujących kryteriów:
a) większa ilość punktów „dużych” za zwycięstwa i remisy w meczach.
b) Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy dwoma ekipami, to wyżej klasyfikujemy
drużynę, która wygrała bezpośredni pojedynek. W przypadku jeśli w meczu
grupowym pomiędzy drużynami padł remis, to o wyższej lokacie decydują
następujące kolejne kryteria:
• lepszy bilans punktów klasyfikacyjnych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w bezpośrednim meczu;
• lepszy bilans punktów technicznych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w bezpośrednim meczu;
• większa ilość zwycięstw w bezpośrednim meczu przez położenie na łopatki, poddanie,
dyskwalifikacje (zapisy punktów klasyfikacyjnych 5 : 0);
• większa ilość zwycięstw w bezpośrednim meczu przez przewagę techniczną (zapisy
punktów klasyfikacyjnych 4 : 0 lub 4 : 1);
• jeżeli powyższe kryteria nie rozstrzygną o wyższej lokacie, to ustalamy drużynę niżej
sklasyfikowaną, jak w przypadku ustalania najsłabszych drużyn – brane są po uwagę
wyniki wszystkich meczy grupowych.
c) Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy trzema lub więcej ekipami to w pierwszej
kolejności ustala się ekipę najsłabszą na podstawie kolejnych kryteriów:
• gorszy bilans wygranych i przegranych walk we wszystkich meczach grupowych;
• najmniejsza ilość wygranych walk we wszystkich meczach grupowych;
• gorszy bilans punktów klasyfikacyjnych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk grupowych;
• najmniejsza ilość zdobytych punktów klasyfikacyjnych we wszystkich walkach
grupowych;
• gorszy bilans punktów technicznych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk grupowych;
• najmniejsza ilość zdobytych punktów technicznych we wszystkich walkach
grupowych;
• najmniejsza ilość zwycięstw we wszystkich meczach przez położenie na łopatki,
poddanie, dyskwalifikacje (zapisy punktów klasyfikacyjnych 5 : 0);
• najmniejsza ilość zwycięstw we wszystkich meczach przez przewagę techniczną
(zapisy punktów klasyfikacyjnych 4 : 0 lub 4 : 1);
• wyższy nr startowy;
Wyłonione w ten sposób na koniec dwie drużyny będą sklasyfikowane następująco:
• wyżej klasyfikujemy drużynę, która wygrała bezpośredni pojedynek.
Jeśli w bezpośrednim meczu, był wynik remisowy, to o wyższej lokacie decydują
następujące kolejne kryteria:
• lepszy bilans punktów klasyfikacyjnych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w meczu;
• lepszy bilans punktów technicznych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w meczu;
• większa ilość zwycięstw w meczu przez położenie na łopatki, poddanie,
dyskwalifikacje (zapisy punktów klasyfikacyjnych 5 : 0);
• większa ilość zwycięstw w meczu przez przewagę techniczną (zapisy punktów
klasyfikacyjnych 4 : 0 lub 4 : 1);

•

jeżeli powyższe kryteria nie rozstrzygną o wyższej lokacie, to ustalamy drużynę niżej
sklasyfikowaną, jak w przypadku ustalania najsłabszych drużyn – brane są po uwagę
wyniki wszystkich meczy grupowych.

6) KLASYFIKACJA W MECZACH FINAŁOWYCH, PÓŁFINAŁOWYCH I
ĆWIERĆFINAŁOWYCH
W meczach finałowych o 1-2, 3-4 miejsce, meczach półfinałowych i ćwierćfinałowych nie ma
remisów.
a) W przypadku równej ilości punktów za wygrane walki o zwycięstwie decyduje:
• lepszy bilans punktów klasyfikacyjnych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w meczu;
• lepszy bilans punktów technicznych zdobytych i straconych wynikający z zapisów
wszystkich walk w meczu;
• większa ilość zwycięstw w meczu przez położenie na łopatki, poddanie,
dyskwalifikacje (zapisy punktów klasyfikacyjnych 5 : 0);
• większa ilość zwycięstw w meczu przez przewagę techniczną (zapisy punktów
klasyfikacyjnych 4 : 0 lub 4 :1);
• jeżeli powyższe kryteria nie wyłonią wygranego, to zwycięzca jest wyłaniany drogą
losowania przeprowadzanego przez sędziego głównego zawodów – rzut monetą –
trener drużyny walczącej w czerwonych kostiumach wybiera stronę monety dla swojej
drużyny.
7) KLASYFIKACJA KOŃCOWA
a) Miejsca od 1 do 4 wynikają z wyników walk finałowych o 1-2 i 3-4 miejsce lub klasyfikacji
w grupie, jeżeli w zawodach bierze udział mniej niż 6 drużyn.
b) Pozostałe drużyny są klasyfikowane na podstawie dużych punktów za wygrane i
zremisowane mecze, zdobyte w swoich grupach.
W przypadku gdy drużyny mają taką równą liczbę zdobytych dużych punktów, to są
klasyfikowane razem na tym samym miejscu ex aequo.
8) INNNE REGULACJE
a) Kluby zapaśnicze poszczególnych zawodników w systemie Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży, otrzymają przydział punktów uzyskanych za zajęte przez
województwo miejsce, podzielone przez ilość zgłoszonych do zawodów zawodników z
danego województwa, uprawnionych do otrzymania punktów. Aby zawodnik mógł
otrzymać punkty musi wystartować przynajmniej w 1 meczu.
b) W sprawach nie ujętych w regulaminie, decyduje Sędzia Główny zawodów, po ewentualnej
konsultacji z Komisją Sportową PZZ.
c) Drużyny wojewódzkie mogą składać się z dowolnej ilości zawodników i trenerów, ale
medale za zajęte miejsca, otrzymuje maksymalnie 15 osób, wyznaczone przez kierownika
drużyny.

