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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Turnieju o Puchar Wójta Gminy Wierzbica Dzieci 

 

 
I. Cel. 

 Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci,  

 Rozwój i promocja zapasów  wśród dzieci. 

 

II. Organizatorzy: 

 Mazowiecki Urząd Marszałkowski w Warszawie 

 Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza 

 Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Warszawie 

 MLUKS Orlik Wierzbica 

 Gmina Wierzbica 

 

III. Termin i miejsce 

 Zawody odbędą się dnia   12.12 .2015r  

w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Mirowie 

 Zawody przeprowadzone zostaną na dwóch  matach zapaśniczych. 

 

IV. Uczestnictwo 

 W grupie dzieci prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2004 i młodsi. Po zważeniu zostaną 

utworzone grupy czteroosobowe. 

 Chłopcy walczą w stylu klasycznym. 

  Startujący w zawodach powinni posiadać półroczny staż treningowy oraz dwukrotne badania 

lekarskie 

 

V. Nagrody i punktacja. 

 Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymują dyplomy, medale i upominki. 

 Punktacja drużynowa - kluby za I-III miejsca puchary. 

 

VI. Finanse 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

 Koszty uczestnictwa oraz ubezpieczenia pokrywają jednostki delegujące. 

 

 

VII. SPRAWY  INNE 

 wszystkie ekipy i sędziowie zgłaszają się do biura zawodów ( czynne od  godz.7.30) hala sportowa PG 

w Mirowie   

   Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na dwie maty wyznaczy V- ce Prezes ds. sędziowskich 

W -MOZZ. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW na zawodach zawodników i osób 

towarzyszących oraz za zaistniałe wypadki i rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów. 

               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 PROGRAM ZAWODÓW 

      12.12 .2015r (Sobota) 

 Godzina 8.45-9.00      -  konferencja techniczna 

 Godz.     9.00- 10.00    - waga i badanie lekarskie 

 Godz.      10.15-10.30    - uroczyste otwarcie zawodów 

 Godz.     10.30 – 16.00  - walki eliminacyjne i finałowe 

 Godz.     16.00 – 17.30  - uroczyste rozdanie medali i dyplomów 

 

     W sprawach nie ujętych w Komunikacie decyduje Sędzia Główny i organizator zawodów. 
     Otrzymują: 

1. Prezes WM OZZ (do zatwierdzenia) 
2. Wszystkie Kluby Mazowsza 
3. Kluby zaproszone z innych województw 
4. Prasa, TV Regionalna i w Radomiu, sportowe portale internetowe    
5. a/a.                                                                                                             

                                                                                                                                                               V-ce  PREZES 
                                                                   Prezes WMOZZ                                                      MLUKS Orlik Wierzbica 
 
                                                               Ryszard Niedźwiedzki                                                     Bogdan Rywacki 


