
 
 

      Ludowy Klub Sportowy „Piast” Sieradz  

                                                                 98-200 Sieradz ul. Sportowa 1 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU „LATO SIERADZKIE”  

MEMORIAŁ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO  

                                    OTWARTE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO  

                                        W ZAPASACH W STYLU WOLNYM W TYM PRAWO STARTU 

SENIORÓW 

1. Cel imprezy: 

- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek; 

- popularyzacja zapasów wśród mieszkańców województwa łódzkiego i Sieradza; 

- popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku;                                                            

- kreowanie pozytywnych wzorców wychowawczych wśród dzieci i młodzieży;                                 

- uczczenie pamięci pierwszego trenera i założyciela LKS „Piast” Sieradz Kazimierza Zielińskiego. 

 

2. Organizatorzy: 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi 

- Prezydent Miasta Sieradza 

- Łódzki Związek Zapaśniczy 

- MOSiR w Sieradzu 

- RW LZS w Łodzi 

- Ludowy Klub Sportowy „Piast” w Sieradzu  

 

 

3. Termin i miejsce: 

25 września 2016r. 

Hala sportowa MOSiR w Sieradzu ul. Sportowa 1 
 

4. Warunki uczestnictwa oraz punktacja: 

- warunki uczestnictwa zgodnie z przepisami PZZ, 

- prawo startu mają zawodnicy: 

a)  zawody młodzików roczniki 2002-2004 w kat. wagowych : 35,38,42,47,53,59,66,73,85, 100 kg 

bez tolerancji wagowej – dopuszcza się start rocznika 2005, za pisemną zgodą opiekunów 

prawnych. 

– UWAGA przy małej ilości zawodników połączymy kategorie; 

 



c) zawody kadetów rocznik 1999-2001 w kat. wagowych: 39-42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg,    

63 kg, 69 kg, 76 kg, 85 kg, 100 kg; bez tolerancji wagowej. 

d)zawody młodzieżowców z prawem startu seniorów rocznik 1998 i starsi w kat. wagowych      

57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg bez tolerancji wagowej. 

NAGRODY 

 w kategoriach wiekowych zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 medale i dyplomy 

 w klasyfikacji drużynowej za miejsca 1-3 puchary; 

 organizator przewiduje rozdanie nagród rzeczowych. 

ZGŁOSZENIA  

do dnia 15 września 2016r. proszę kierować na adres mpikierski@wp.pl z podaniem nazwy klubu, 

nazwiska i imienia zawodnika, roku urodzenia oraz kategorii wagowej; 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.  

Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby.  

WPISOWE 

Młodzicy spoza województwa łódzkiego - 10 zł , kadeci- 10 zł , młodzieżowcy- 15 zł. 

Prosimy o poważne potraktowanie kwestii zgłoszeń; 

 

SPRAWY RÓŻNE 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem i przepisami PZZ. Sędziowanie walk 

zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi PZZ. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak ubezpieczeń uczestników od NW. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.  

Opiekun grupy odpowiada za szkody wyrządzone przez jego zawodników. 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW  

 

25 września 2016Sala MOSiR w Sieradzu ul. Sportowa 1  
9:30-10:15 – waga i kontrola lekarska 

10:30-  walki do końca 

 


