
 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
             

II  DRUŻYNOWY  PUCHAR  BIAŁOŁĘKI  
w zapasach młodzików 

pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka  
Pana Grzegorza Kuca  

 

Zadanie współfinansuje m.st Warszawa Dzielnica Białołęka 

 
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  
19.09.2020r - hala Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 
godz. 9:00 - 10:00 waga zawodników,  badania lekarskie                         
godz. 11:00  uroczyste otwarcie zawodów i mecze eliminacyjne 
ok. godz. 14:00 mecze finałowe, wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych 
IV. UCZESTNICTWO 
Prawo startu mają zaproszone drużyny i zawodnicy z terenu województwa  mazowieckiego. 
W skład drużyn mogą wejść zawodnicy (młodzicy) urodzeni w latach 2006-2008; 
Drużyna może posiadać w swoim składzie do 3 zawodników z innych klubów; 
Mecze zostaną rozegrane w 10 kategoriach wagowych:  
38kg, 41kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 62kg, 68kg, 75kg, 85kg (obowiązują 2 kg tolerancji) 
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie dopuszczające do trenowania zapasów.  
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 15.09.2020 na email zapasy@zapasybialoleka.pl 
z podaniem nazwy klubu, nazwiska i imienia zawodnika, roku urodzenia oraz kategorii wagowej.  
Zgłoszenia w formie papierowej wraz z podpisami należy złożyć w dniu rozpoczęcia zawodów. 
Informacji udziela Radosław Radtke zapasy@zapasybialoleka.pl, Tel. 601 626137 
VI. NAGRODY 
Drużyny za I-III miejsce otrzymują medale i drobne upominki rzeczowe. 
VII. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU 
System rozgrywek zawodów: - przy zgłoszeniu się 5 klubów mecze zostaną rozegrane „każdy z 
każdym”; - przy zgłoszeniu się 6 klubów drużyny zostaną podzielone na 2 grupy po 3 drużyny. 
Mecze eliminacyjne w grupach zostaną rozegrane „każdy z każdym” następnie odbędą się mecze 
finałowe o V-VI miejsce, III-IV miejsce i I-II miejsce. Walki odbywać się będą w stylu klasycznym.  
Zawody zostaną rozegrane na 2 matach zapaśniczych; 
 

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.  

 

  

 w imieniu organizatorów 
 

P R E Z E S 
UKS TALENT BIAŁOŁĘKA 

 
mgr Radosław RADTKE 

mailto:zapasy@zapasybialoleka.pl
mailto:zapasy@zapasybialoleka.pl


Załącznik nr 1 do komunikatu 

 

Procedura  bezpieczeństwa  COVID- 19 podczas organizacji zawodów zapaśniczych 

II Drużynowy Puchar Białołęki w zapasach młodzików  

pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka Pana Grzegorza Kuca w dniu 19.09.2020 r  

 

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. Rodzice i kibice, zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji dłoni podczas wejścia  

na halę oraz zachowania bezpiecznego dystansu na trybunach.  

4. Podczas wagi zachowujemy bezpieczny dystans  1,5 m.  

5. Organizator imprezy dopuszcza możliwość badania temperatury wszystkim osobą 

wchodzącym na teren hali sportowej. 

  

 

 

 



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 II Drużynowym Pucharze Białołęki w zapasach młodzików pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy 

Białołęka Pana Grzegorz Kuca w dniu 19.09.2020 r.  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, 19.09.2020 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 
Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………………………………………………………………………
       (Imię i nazwisko uczestnika zawodów ) 
poświadczam, że w dniu 19.09.2020 r. podczas organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka 
Warszawa II Drużynowego Turnieju Zapaśniczego pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka   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 rodzica/opiekuna prawnego) 


