WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY
00-028 Warszawa ul. Bracka 20 lok 23
tel./fax. 22 8272728 kom 604226839

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Warszawska Olimpiada Młodzieży
zapasy styl klasyczny
21 marca 2015 Warszawa
I.

ORGANIZATOR
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
• Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy
• Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie
• UKS Talent Białołęka
II. TERMIN IMIEJSCE ZAWODÓW
• 21.03.2015 /sobota/ hala sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu, Warszawa ul.
Strumykowa 21
III. CEL IMPREZY
• Wyłonienie Mistrzów Warszawy
• Popularyzacja i upowszechnianie sportu zapaśniczego w środowisku warszawskim
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
• Ocena poziomu wyszkolenia zawodników klubów warszawskich
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Zgodnie z regulaminem WOM
Dzieci- ur. 2004-2006 kategorie wagowe będą ustalone na podstawie aktualnej wagi ciała
Młodzicy- ur. 2001-2003 35kg,38kg,42kg,47kg,53kg,59kg,66kg,73,kg,85kg,100kg,
Kadet- ur. 2000-1998 42kg, 46kg,50kg,54kg,58kg,63kg,69kg,76kg,85kg,100kg,
Junior- ur. 1995-1997 50kg,55kg,60kg,66kg,74kg,84kg,96kg,120kg,
V. ZGŁOSZENIE
• Zgłoszenia należy przesłać do dnia 19.03.2014 na e-mail zapasygwardia@op.pl
Zgłoszenie: imię i nazwisko, rok urodzenia, klub, kategoria wagowa, wiekowa. Zgłoszenie w formie papierowej z podpisami zawodników oraz trenera w dniu zawodów
złożyć do organizatora.
VI. NAGRODY
• Zawodnicy za zajęcie I,II i 2xIII miejsca otrzymują medale i dyplomy
VII. Drużyny za I-III miejsce otrzymują puchary i dyplomy
VIII. KOSZTY
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów.
• Koszty z tytułu NW pokrywają Kluby delegujące.
IX. SPRAWY RÓŻNE
• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest opłacenie przez Klub składki członkowskiej W-MOZZ na 2015r. Wpłaty należy dokonać na numer konta:
27 9284 0005 0013 7995 2000 0010
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X.

tytułem: składka członkowska 2015 – nazwa Klubu
lub dokonać opłaty do organizatora w dniu zawodów.
Rachunki za składki członkowskie wystawione zostaną przez W-MOZZ i wysłane
pocztą na wskazany adres.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia uczestników zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia od NW startujących zawodników i osób towarzyszących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub zagubienia sprzętu w trakcie zawodów.
• Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZZ na 2015 rok
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym komunikacie.
• Obsadę sędziowską wyznacza W-MOZZ.
• Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców.
PROGRAM ZAWODÓW
21.03.2015 r. /sobota/
800-900 - waga i kontrola lekarska
1000- 1015 – otwarcie zawodów
1015 – walki do zakończenia, dekoracja

W imieniu organizatorów
Prezes W-MOZZ
/-/ Ryszard Niedźwiedzki

