
 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

IV turnieju zapaśniczego „WIR” SHARK dla 

dzieci i młodzików . Otwarte Mistrzostwa 

Województwa Łódźkiego w zapasach. 

 

 

 

 

Łódź, dn. 12-13.06.2021r. 

 



 

I. CEL IMPREZY 

- popularyzacja sportu zapaśniczego w woj. łódzkim.  

- popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku 

- wyłonienie najlepszych zawodników 

- kreowanie pozytywnych wzorców wychowawczych wśród dzieci i młodzieży 

 

II. ORGANIZATOR 

- Klub sportowy SHARK 

- Urząd Miasta Łodzi 

- Łódzki Związek Zapaśniczy 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

- SHARK Klub sportów walki ul. Piłsudskiego 135H, Łódź 9   ( 1 Dzień) PRZYJAZD EKIP I WAGA 
ZAWODNIKÓW  

-  Hala sportowa MOSIR ŁÓDŹ UL .Małachowskiego 5/7/9     ( 2 Dzień) 

- Turniej odbędzie się w dniu 12-13.06.2021r. 

 

IV. KOSZTY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

- startowe: 20 zł  

- odpowiedzialność za zawodników ponoszą Kluby macierzyste 

- każdy zawodnik winien posiadać wykupione ubezpieczenie NW 

- młodzicy 2007-2009 Kategorie wagowe zgodnie z regulaminem PZZ  

- młodziczki  2007- 2009 kategorie wagowe zgodnie z regulaminem PZZ 

- kategorie wagowe dzieci (dziewczynki + chłopcy) 2010 i młodsi  – 
(27,30,35,42,47,53,59,66,PLUS 66) Przy małej ilości zawodników kategorie wagowe mogą 
zostać połączone. 

 

W grupie dziewcząt  zostanie utworzonych  4 kat wagowych   po ustaleniu wagi zawodniczek. 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie zawodów. Walki odbędą się na 3-4  matach. 

 

  



NAGRODY 

- Nagrody za miejsca 1-3 medal i dyplom oraz puchar. 

- Kluby macierzyste w punktacji drużynowej otrzymują puchar i dyplom.  

 

V. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

- trener Ryszard Leśniewski – 505-072-890 – najpóźniej do 10.06.2021  

e-mail .   rys.lesniewski@interia.pl  

Kluby załatwiają noclegi na własną rękę wg potrzeb. 

 

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie kwestii zgłoszeń. 

 
VI. Dodatkowe informacje 

Program zawodów:  

Pierwsz dzień   

17:00-19:00  Przyjazd ekip i  Pierwsza waga zawodników hala sportowa ul Piłsudskiego 135 h 

Drugi dzień zawodów  ul .Małachowskiego 5/7/9 Łódź  

7:30-8;:30    Ważenie II WAGA  

10:30    Rozpoczęcie walk eliminacyjnych 

12:00     Uroczyste otwarcie zawodów 

12:15 Ciąg dalszy walk eliminacyjnych do wyłonienia finalistów oraz 
dekoracja zwycięzców 

 

Zawody odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz 
Ministra Sportu. 

 

 

Z poważaniem  

Zarząd KS Shark Łódź 

mailto:rys.lesniewski@interia.pl

