
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W ZAPASACH W STYLU WOLNYM

 GRAND PRIX ŁÓDŹ
MASTER CUP

1. Organizatorzy:

- Miasto Łódź,

- Łódzkie kluby zapaśnicze: UKS ATLETA, UKS MASTER, 

- MOSiR Łódź,

- Łódzki Związek Zapaśniczy.

2. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 09.09.2017 r. (sobota) Hala Parkowa ul. Małachowskiego 5/7

3. Cel zawodów

- obchody 10-lecie klubu UKS ATETA ŁÓDŹ oraz 20-lecia KS 20 ŁÓDŹ

- cykliczny turnieju młodzieżowy o zasięgu międzynarodowym,

- popularyzacja zapasów,

- przypomnienie bogatej tradycji zapaśniczej w Łodzi,

- rywalizacja łódzkiej młodzieży z zawodnikami z Polski i z zagranicy.

4. Uczestnictwo

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych i wagowych:

chłopcy:

46 kg. 50 kg. 54 kg. 58 kg. 63 kg 69 kg. 76 kg. 85 kg. 100 kg. wiek 17 – 15 lat 

mini 28 kg. 32 kg. 36 kg.  wiek 11 lat i młodsi

dziewczyny:

45 kg. 55 kg. +55 kg wiek 15-13 lat

60 kg. 65 kg. wiek 17-15 lat

mini 25 kg. 30 kg. wiek 11 lat i młodsi



5. Nagrody:

Łączna kwota przeznaczona na nagrody  5000 zł: sprzęt sportowy, sprzęt RTV, pasy mistrzowskie,

mistrzowskie rashgardy, medale, dyplomy, słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Kluby w klasyfikacji drużynowej otrzymują puchary.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA BEZPŁATNY POSIŁEK DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW!!!

6. Zgłoszenie:

Imienne zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej i roku urodzenia do dnia 

01.09.2017 na adres piotradamgorski@gmail.com lub tel. 507 138 338 - Piotr Górski. 

ZAPROSZONE ZOSTAŁY DRUŻYNY Z NIEMIEC, CZECH, SŁOWACJI, LITWY, ŁOTWY.

Sprawy różne:

- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ, ,

- zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ubezpieczają zawodników 

startujących w zawodach,

- zawody będą się odbywały na 2-3 matach,

- opłata sędziowska od klubów - 15 zł zawodnik,

- organizator ma prawo do zmian w regulaminie zawodów.

Program zawodów:

Piątek - 08.09.2017 (Gimnazjum nr 2 Łódź, ul. Jaracza 26 )

19.00 – 20.00 waga

Sobota - 09.09.2017 (HALA PARKOWA, ul. Małachowskiego 5/7)

09.00 – 10.00 waga 

11.00 – 15.00 walki eliminacyjne,

15.00 – 16.00 uroczyste przywitanie uczestników, walki finałowe  i dekoracja.

Komitet Organizacyjny - Agata Żuromska, Piotr Górski


