KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostwa Warszawy - Warszawska Olimpiada Młodzieży
w zapasach w stylu klasycznym
Grupy wiekowe: Junior, junior mł. /kadet/, młodzik i dzieci
Warszawa 13 marca 2021
Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa
Aktualizacja z dnia 1.03.2021

ORGANIZATORZY

C E L I M P R E Z Y:
Wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Warszawy;
Popularyzacja i upowszechnianie sportu zapaśniczego w środowisku warszawskim;
Rozwój zapasów;
Coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w
klubach Warszawskich;

Warszawsko-Mazowiecki
Okręgowy Związek
Zapaśniczy

Białołęcki
Ośrodek Sportu

UKS
Talent Białołęka

T E R M I N I M I E J S C E:
13.03.2021 - Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgodnie z regulaminem WOM prawo startu mają tylko kluby warszawskie oraz z terenu
Mazowsza.
Junior - ur. 2001-2003
55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg, 130kg
Kadet - ur. 2004-2006
45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 65kg, 71kg, 80kg, 92kg, 110kg
Młodzik - ur. 2007-2009
35kg, 38kg, 41kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 62kg, 68kg, 75kg, 85kg, 100kg
Dzieci (chłopcy) - ur. 2010-2011
W grupie dzieci chłopcy zostaną zestawieni w kategoriach wagowych maksymalnie
po 4 zawodników na podstawie aktualnej wagi ciała;
Z G Ł O S Z E N I E:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10.03.2021 na email do Jana Czerniawskiego
zapasygwardia@op.pl z podaniem nazwy klubu, nazwiska i imienia zawodnika, roku urodzenia,
kategorii wag. a w dniu zawodów dostarczyć w formie papierowej uzupełnione podpisami
zawodników i zawodniczek.
Prosimy o poważne potraktowanie kwestii zgłoszeń;
Klub zgłaszając zawodników do zawodów zgłasza również trenerów.
K O S Z T Y:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy;
Kluby ponoszą koszty z tytułu NW dla swoich zawodników;
N A G R O D Y:
Zawodnicy za zajęcie I, II i 2xIII miejsca otrzymują medale i dyplomy;
Drużyny za I-III m-ce otrzymują puchary i dyplomy;

UKS
Zapasy Gwardia

P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E:
Zawodnicy i zawodniczki startują na odpowiedzialność klubów macierzystych;
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.
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Warszawsko-Mazowiecki
Okręgowy Związek
Zapaśniczy

UWAGA:
Obsadę sędziowską wyznacza W-MOZZ;
Młodzicy powinni posiadać aktualną licencje W-MOZZ;
Dzieci muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach;
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZZ na 2021 rok;
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym
komunikacie;
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest opłacenie przez Klub składki członkowskiej WMOZZ
na 2021r.
Wpłaty należy dokonać na numer konta: 27 9284 0005 0013 7995 2000 0010
tytułem: składka członkowska 2021 – nazwa Klubu lub dokonać opłaty do organizatora w dniu
zawodów.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa wszystkie
osoby biorące udział w zawodach zobowiązani są do przestrzegania „Procedury
bezpieczeństwa
COVID- 19 podczas organizacji zawodów zapaśniczych”
załączonej do komunikatu.

Białołęcki
Ośrodek Sportu

PROGRAM ZAWODÓW:
13.03.2021 – sobota
DZIECI I KADET
8;00-9;00 – waga i kontrola lekarska
10;00 – walki do zakończenia
ok 13;00 – dekoracja

UKS
Talent Białołęka

MŁODZIK I JUNIOR
12;30-13;30 – waga i kontrola lekarska
14;30 – walki do zakończenia, dekoracja, zakończenie zawodów
ok 17;00 – dekoracja, zakończenie zawodów

UKS
Zapasy Gwardia

W imieniu organizatorów
SKARBNIK
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Zapasy Gwardia”

PREZES
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Talent Białołęka”

PREZES
Warszawsko-Mazowieckiego
Okręgowego Związku Zapaśniczego

/-/ Jan Czerniawski

/-/ Radosław Radtke

/-/ Ryszard Niedźwiecki
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Załącznik nr 1 do
„Procedury bezpieczeństwa COVID- 19
podczas organizacji zawodów zapaśniczych

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH ZAPAŚNICZYCH W OBECNEJ SYTUACJI
EPIDEMICZNEJ COVID- 19

Wyrażam zgodę na start mojego syna/córki……………………………………………………….………….,
urodzonego/nej …….………………...........… w ……………………………………………………………..
Numer PESEL ……………………………………………
Numer tel. do rodziców…………………………………..

W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapasach, która odbędzie się w dniu ……...03.2021
w warunkach reżimu sanitarnego, związanego z obecną sytuacją epidemiczną Covid- 19
…………….………………………………………………
Czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 2 do
„Procedury bezpieczeństwa COVID- 19
podczas organizacji zawodów zapaśniczych

Warszawa, ……….03.2021

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ……….…………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko uczestnika zawodów )

poświadczam, że w dniu ………...03.2021 r. podczas organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy Talent
Białołęka Warszawa Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach u uczestnika nie występuje infekcja i objawy
chorobowe sugerujące chorobę zakaźną oraz uczestnik nie przebywa na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed turniejem.

……………………………………………………………………………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 1 do komunikatu

Aktualizacja z dnia 1.03.2021

Procedura bezpieczeństwa COVID- 19 podczas organizacji zawodów zapaśniczych

Mistrzostwa Warszawy - Warszawska Olimpiada Młodzieży
w grupach wiekowych: Junior, junior mł. /kadet/, młodzik i dzieci

w zapasach w stylu klasycznym w dniu 13.03.2021
i w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet w dniu 20-21.03.2021
Warszawa
1. Przed wejściem na halę wszyscy powinni zasłonić nos i usta oraz zdezynfekować dłonie;
2. Warunkiem dopuszczenia zawodników do zawodów jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna
prawnego na udział w zawodach w obecnej sytuacji epidemicznej (Covid – 19) i oświadczenie
o stanie zdrowia w dniu zawodów (załączniki 1 i 2 do procedury). W przypadku braku
któregoś z wymienionych dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.
3. Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
4. Podczas wagi zachowujemy bezpieczny dystans 1,5 m.
5. Organizator imprezy dopuszcza możliwość badania temperatury wszystkim osobą
wchodzącym na teren hali sportowej.
6. Każdy klub zgłaszający zawodników zgłasza również trenerów.
a. Każdej ekipie biorącej udział w zawodach przysługuje 2 trenerów – do 15 zawodników.
b. W przypadku startu powyżej 15 zawodników za każde następne 10 uczestników
przysługuje dodatkowo 1 trener.
c. Osoby nie zgłoszone przez klub nie zostaną wpuszczone na salę.

