
Komunikat organizacyjny 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

REGION „C” 

ZAPASY KOBIET ORAZ ZAPASY STYL KLASYCZNY 

GOMULIN – 24.09.2016 r. 
 

1. Cel imprezy: 
- promocja sportu zapaśniczego w województwie, powiecie i gminie, 

- wyłonienie najlepszego zawodnika, zawodniczki  w grupie 12-14 lat (region C) 

- promocja Gminy Wola Krzysztoporska. 

2. Organizatorzy: 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, 

- Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie 

- Łódzka Federacja Sportu w Łodzi 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi, 

- Łódzki Związek Zapaśniczy, 

- Gmina Wola Krzysztoporska, 

- Gimnazjum w Gomulinie, 

- Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska 

3. Termin i miejsce: 
- Zawody odbędą się 24.09.2016 r. (sobota) 

 w sali sportowej Gimnazjum w Gomulinie ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska 

- Program zawodów: 24.09.2016 r. 

            do 9:00 przyjazd ekip (sala sportowa), Weryfikacja 

9:00 – 10:00 waga zawodników, zawodniczek 

10:00 - Odprawa techniczna 

10:30 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zawodów  

11:00 – 18:00 Walki eliminacyjne, finałowe, dekoracja zawodniczek, zawodników 

Warunki uczestnictwa: 
- zgodnie z regulaminem PZZ na 2016 rok,  

- prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2002-2004. Posiadający aktualne badania 

lekarskie, licencje na 2016 rok i zgodą prawnych opiekunów na udział w zawodach, 

- koszty przyjazdu, ubezpieczenia i za szkody powstałe z winy uczestnika pokrywają 

macierzyste kluby, 

- obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodniczek, zawodników. 

             OBSADA SĘDZIOWSKA  

• Sędziego głównego wyznacza PZZ  

• Pozostały skład sędziowski powołuje Łódzki Związek Zapaśniczy  

• Każde województwo zabezpiecza trzech sędziów. 

4. Nagrody: 
- Zawodnicy zajmujący I – III miejsca otrzymują medale i dyplomy, przewidziane nagrody dla 

najlepszego zawodnika, zawodniczki turnieju i Gminy Wola Krzysztoporska 

- Najlepsze kluby w punktacji od miejsca I – VI otrzymują dyplomy 

5. Postanowienia końcowe: 
      - Zawody zostaną rozegrane na trzech  matach, 

       - Ewentualne zmiany regulaminu przysługują organizatorowi, 

       - wszelkie informacje udziela Tomasz Woźniak tel. kont. 501043123  

      - Zamówienie na zakwaterowanie należy zgłaszać drogą e-mail:  tomaszwozniak31@o2.pl  

do 14.09.2016r 

 

ORGANIZATORZY 


