Ludowy Klub Sportowy
„Piast”
w Sieradzu
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
- Łódzki Związek Zapaśniczy
- Ludowy Klub Sportowy „Piast” w Sieradzu
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 12 września 2021 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 9
w Sieradzu ul. Łokietka 55
3. Cel imprezy:
- Popularyzacja sportu zapaśniczego
- Podniesienie poziomu wyszkolenia
- Promocja regionu
- Profilaktyka uzależnień.
4. Uczestnictwo
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem i przepisami PZZ na rok 2021, Obowiązuje
elektroniczny system zgłaszania zawodników zgodnie z regulaminem PZZ (ZGŁOSZENIA
OBOWIĄZKOWE W SYSTEMIE SPORTZONA DO PIĄTKU 10.09.2021)
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wagowych:
a)35 zawodnicy urodzeni w latach 2007-2010(14-11lat) – bez tolerancji wagowej
b) 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 – zawodnicy urodzeni w latach 2006-2008 (15-13
lat) – bez tolerancji wagowej
c) 65,74, 86, 92kg – zawodnicy urodzeni w latach 1998-2003 (18-23 lata)tolerancja wagowa
2kg.
Organizator ma prawo do zmian w regulaminie zawodów.

5. Nagrody
 zawodnicy za zdobycie trzech pierwszych miejsc otrzymują medale
 kluby za trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary.
6. Finanse
Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów. Koszty podróży, wyżywienia
i ubezpieczenia pokrywają delegujące Kluby: opłata startowa 10 zł od zawodnika
7. Sprawy różne
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ, system rozgrywania zawodów
z podziałem na grupy A i B (do dwóch przegranych).
- Zawodnicy starują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty
ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży
i uszkodzenia czy zagubienia sprzętu w trakcie zawodów.
- Ze względu na obowiązujące obostrzenia program zawodów może ulec zmianie. Wszyscy
uczestniczy składają oświadczenie w związku z epidemią koronawirusa oraz zobowiązani są
do przestrzegania związanych z epidemią zasad sanitarnych.
W dodatkowych sprawach prosimy o kontakt pod nr telefonu 793 197 811(Maciej Sulgan)
Program zawodów
12 września 2021 roku (niedziela).
do godz. 9.30 przyjazd uczestników i sędziów Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 9
w Sieradzu ul. Łokietka 55
9.30 - 10.30 weryfikacja zawodników, waga zawodników
10.30-11.00 przygotowanie list walk
11.00–15.00 otwarcie i rozpoczęcie walk eliminacyjnych i finałowych
Prezes LKS „Piast Sieradz
Maciej Sulgan

