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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

VIII Turniej  ,,Young Gladiators”  
 w zapasach stylu klasyczny  

Warszawa, 25.11.2017 r. 
 

Zadanie współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

Organizator: 
UKS „Zdrowy Targówek”, UKS „Zapasy Gwardia” 

Cel imprezy: 
1) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
2) stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej, 
3) krzewienie idei fair play, 
4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, 
5) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od 
statusu materialnego rodziców, 
6) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, 
7) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych 

Termin i miejsce zawodów: 
25.11.2017 r., Hala OSiR Targówek ul. Ossowskiego 25 w Warszawie 

Warunki uczestnictwa:  
W zawodach mają prawo udziału zawodnicy urodzeni w latach: 
2006-2007 – kategoria wagowa – 25, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 57, 75 kg 
2008-2010 – kategoria wagowa – 20, 22, 24 ,26, 28, 30, 34, 38, 42 kg 
W zależności od frekwencji organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w grupach 
czteroosobowych. Organizator dopuszcza możliwość startu dziewcząt w grupie chłopców. 

Koszty uczestnictwa: 
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty ubezpieczenia NW pokrywają  startujące kluby.  

Zgłoszenie: 
Zgłoszenia - zawierające nazwę klubu, nazwiska i imiona zawodników, rok urodzenia - należy 
przesłać do dnia 24.11.2017 r. na e-mail zapasygwardia@op.pl w dniu zawodów należy dostarczyć 
zgłoszenia uzupełnione podpisami.  

Nagrody: 
Za I- III miejsca zawodnicy otrzymują miejsca medale i dyplomy; 
Za I-III miejsca drużyny otrzymują puchary i dyplomy; 
Przewidziano rozdanie nagród rzeczowych. 

Postanowienia końcowe: 
Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu NW. Informacje dotyczące zawodów udziela Tadeusz Zalewski 
tadeusz.zalewski@o2.pl, tel.: 602 284 397; 
Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach; startujący 
powinni posiadać co najmniej dwukrotne badania lekarskie 
 
Program zawodów: 
09:00 – 10:00 -  kontrola lekarska i waga zawodników 

11:00 – 11:30 - uroczyste otwarcie zawodów  
11:30 – 15:00 -  rozpoczęcie walk   

15:00 - 16:00 - walki finałowe, wręczenie nagród 
 
 

Prezes   
UKS Zdrowy Targówek 

 
/-/ Tadeusz  Zalewski 
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…………………………………………..                                                         Warszawa, 25.11.2017 
Imię   ,   Nazwisko                                                                  Miejscowość, data 

 
…………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODA  NA  UDZIAŁ  W  ZAWODACH  SPORTOWYCH 
 
 

Ja  niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko zawodnika/-czki 

w zawodach sportowych : 
 

VIII Turniej  ,,Young Gladiators” 
 w zapasach styl klasyczny  

 
organizowanych przez UKS „Zdrowy Targówek” w dniu 25.11.2017 roku w hali  
OSiR Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ulicy Ossowskiego 25. 
 
 
 

 
……………………………..………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego 
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