Ludowy Klub Sportowy „Piast” Sieradz
98-200 Sieradz ul. Sportowa 1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU „LATO SIERADZKIE”
MEMORIAŁ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO I JANA SZYMAŃSKIEGO
W ZAPASACH W STYLU WOLNYM
1. Organizatorzy:
- Urząd Miasta Sieradza
- MOSiR w Sieradzu
- PZZ W WARSZAWIE
- RW LZS w Łodzi
- Łódzki Związek Zapaśniczy
- Ludowy Klub Sportowy „Piast” w Sieradzu
2. Termin i miejsce zawodów:
14 września 2019 roku (sobota)
Hala sportowa przy SP nr 9 w Sieradzu ul. Łokietka 55
3. Cel imprezy:
- wyłonienie najlepszych zawodników;
- popularyzacja zapasów wśród mieszkańców województwa łódzkiego i Sieradza;
- popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku;
- kreowanie pozytywnych wzorców wychowawczych wśród dzieci i młodzieży;
4. Warunki uczestnictwa oraz punktacja:
- warunki uczestnictwa zgodnie z przepisami PZZ,
- prawo startu mają zawodnicy:
a) kadeci (2002-2004) – 55, 65, 75, 85, 110kg.

b) młodzicy (2005-2007) – 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85kg.
c) dzieci (2008-2009) – 27, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66kg.
– UWAGA przy małej ilości zawodników połączymy kategorie;
NAGRODY:
 zawodnicy za zdobycie trzech pierwszych miejsc otrzymują medale i dyplomy
 kluby za trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary.
ZGŁOSZENIA:
do dnia 13 września 2019r. proszę kierować na adres mpikierski@wp.pl z
podaniem nazwy klubu, nazwiska i imienia zawodnika, roku urodzenia oraz kategorii
wagowej;
KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe 10 zł
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby.
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. Walki odbędą się na 2
matach.
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.
Organizator ma prawo do zmian w regulaminie zawodów.
PROGRAM ZAWODÓW
14 września 2019 roku hala sportowa SP nr 9 w Sieradzu.
godz. 9.00-10.00 weryfikacja i waga zawodników
godz. 10.00-10.30 przygotowanie list walk
godz. 10.30 otwarcie turnieju
godz. 10.45 walki do zakończenia zawodów
godz. 15.00 dekoracja i zakończenie zawodów
Prezes LKS „Piast Sieradz
Maciej Sulgan

