GWARDYJSKA GALA ZAPAŚNICZA
XX Memoriał Stanisława Reda
IX Memoriał Kazimierza Maciocha
w zapasach w stylu wolnym

Warszawa 29-30.05.2021
--------------------------------------------------------------------------------------ZADANIE WSPÓŁFINASUJE:
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego;
ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Gwardia”
CEL IMPREZY:
Uczczenie pamięci zasłużonych trenerów, działaczy i wychowawców Stanisława Reda
i Kazimierza Maciocha; Popularyzacja sportu zapaśniczego w środowisku mokotowskim,
warszawskim i na terenie Mazowsza;
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
29-30 maja 2021
sala sportowa SP nr 85, Warszawa – Mokotów, ul. Narbutta 14
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu mają:
Zapasy styl wolny
Młodzik
(2007-2009) - 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 kg
Dzieci
(2010-2012) – według wagi
Zapasy kobiet
Młodziczki (2007-2009) – 35, 40, 46, 54, 66 kg
Dzieci
(2010-2012) – według wagi
Dziewczęta i chłopcy w grupie dzieci będą zestawieni oddzielnie;
Organizator dopuszcza start chłopców w grupie dziewcząt i odwrotnie za zgodą
trenerów.
W zależności od ilości zważonych zawodników i zawodniczek w grupie wiekowej młodzik
organizator dopuszcza możliwość stworzenie kategorii wagowych do 4 osób w wadze.
Organizator dopuszcza również możliwość stworzenia w grupie wiekowej dzieci
kategorii wagowych do 5 zawodników/czek i w takim przypadku będą przyznawane
3 brązowe medale;
ZGŁOSZENIE:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 26.05.2021 na e-mail zapasygwardia@op.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, klub, kategoria wagowa.
Zgłoszenie w formie papierowej z podpisami zawodników oraz trenera w dniu zawodów
należy złożyć do organizatora.

1

KOSZTY:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy;
Kluby ponoszą koszty z tytułu NW dla swoich zawodników;
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych oraz wyżywienia w nieprzekraczalnym
terminie do 20.05.2021.
informacja - Jan Czerniawski – kom.: 0-501-586-502, e-mail: zapasygwardia@op.pl;
NAGRODY:
Zawodnicy/czki za zajęcie I, II i III m-ca otrzymują medale, dyplomy;
Organizator przewiduje wręczanie nagród rzeczowych;
W punktacji drużynowej (2 punktacje) za I-III m-ce otrzymują puchary i dyplomy;
1 – młodzik (dziewczęta, chłopcy), 2 - dzieci (dziewczęta, chłopcy);
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW;
Zawodnicy muszą posiadać minimum dwa badania lekarskie do sportów walki;
Dzieci powinni posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
zawodach;
UWAGA:
Prosimy o poważne potraktowanie kwestii zgłoszeń; 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. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji
w przypadkach nieokreślonych w niniejszym komunikacie.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa wszystkie
osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do przestrzegania
„Procedury bezpieczeństwa COVID- 19 podczas organizacji zawodów
zapaśniczych” załączonej do komunikatu.

Udział publiczności będzie uzależniony od reżimu
sanitarnego obowiązującego na dzień rozegrania zawodów.

W imieniu organizatorów
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PROGRAM ZAWODÓW:
29.05.2021 – sobota
Do 18;00 – przyjazd ekip
18;30-19;30 – I waga i kontrola lekarska

30.05.2021 – niedziela

MŁODZIK
ZAPASY STYL WOLNY
ZAPASY KOBIET
8;00-9;00 – waga i kontrola lekarska
10;00 – walki do zakończenia
12;30-12;45 – UROCZYSTE OTWARCIE
12;45 – dekoracja grupy wiekowej młodzik

DZIECI
ZAPASY STYL WOLNY
ZAPASY KOBIET
12;00-13;00 – waga i kontrola lekarska
13;30 – walki do zakończenia
ok 16;30 – dekoracja

W imieniu organizatorów
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