
 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
             

VIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego  
Białołęka Wrestling Cup  

Pod Patronatem Burmistrza Białołęki  
Pani Ilona Soja- Kozłowskiej  

 

Zadanie współfinansuje Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy 

 
I. CEL 

Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i ich rodziców. 
Umożliwienie konfrontacji najmłodszym zawodnikom w zawodach sportowych. 
Promocja współzawodnictwa i zasad fair play wśród dzieci. 

  
II. ORGANIZATORZY 

Wydział Sportu i Rekreacji  Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
Białołęki Ośrodek Sportu w Warszawie 

 Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Białołęka Warszawa 
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie 
             
III. TERMIN I MIEJSCE  

27.11.2016r. (niedziela) - hala Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21  
godz. 9:00 - 10:00  waga zawodników,  badania lekarskie                         
godz. 11:00   uroczyste otwarcie zawodów i walki aż do zakończenia 
ok. godz. 16:00  wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych 

  
IV. UCZESTNICTWO 
Prawo startu mają chłopcy i dziewczęta z roczników: I grupa 2003-2004, II grupa 2005–2006. 
Dziewczęta i chłopcy startują w oddzielnych grupach, jednak organizator dopuszcza możliwość 
startu dziewcząt w grupie chłopców. 
Zawodnicy/czki zostaną podzieleni na pule 4 os. w oparciu o wiek, wagę oraz staż treningowy. 
Zawodnicy/czki muszą posiadać min. dwukrotne badanie lekarskie dopuszczające do 
trenowania zapasów.  
Zawodnicy/czki /młodsza grupa/ muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
na udział w zawodach zapaśniczych!!!  
Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za NW za zawodników 
 
V. ZGŁOSZENIA 
W celu przygotowania odpowiedniej ilości medali i dyplomów oraz sprawnego przeprowadzenia 
wagi proszę kluby o przesłanie zgłoszeń do dnia 23.11.2016 na email zapasygwardia@op.pl z 
podaniem nazwy klubu, nazwiska i imienia zawodnika, roku urodzenia.  
Zgłoszenia w formie papierowej wraz z podpisami należy złożyć w dniu rozpoczęcia zawodów. 
Wszystkie informacje udziela Radosław Radtke zapasy@zapasybialoleka.pl, Tel. 601 626137 
 
VI. NAGRODY 
Zawodnicy za I-III miejsce otrzymują medale i dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe. 
Organizator przewiduje wręczenie drobnych upominków pozostałym uczestnikom turnieju.  
 
VII. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU 
Kategorie wagowe w grupie wiekowej dzieci oraz czas walki zostaną uzgodnione przez trenerów 
po zakończeniu wagi, z uwzględnieniem wieku, umiejętności i wagi dzieci.  
Walki odbywać się będą w stylu klasycznym.  
 

 
W imieniu organizatorów 

 
P R E Z E S  

Uczniowskiego Klubu Sportowego 
TALENT BIAŁOŁĘKA 

mgr Radosław Radtke 


