KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII Ogólnopolskiego
Turnieju Zapaśniczego Kadetów
Białołęka Wrestling Cup
Pod Patronatem Burmistrza Białołęki Pana Grzegorza Kuca
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
14.03.2021r. - hala Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowa 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: kadeci (2004-2006), młodzicy (2007-2009)
i dziewczęta (2008-2009)
Zawodnicy i zawodniczki będą zestawieniu w pulach 4 osobowych w oparciu o wagę ciała.
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 10.03.2021 na email
zapasygwardia@op.pl z podaniem nazwy klubu, nazwiska i imienia zawodnika, roku
urodzenia. Podpisane zgłoszenia należy złożyć w dniu rozpoczęcia zawodów.
Informacje udziela Radosław Radtke zapasy@zapasybialoleka.pl, Tel. 601 626137
Klub zgłaszając zawodników do zawodów zgłasza również trenerów.
VI. NAGRODY
Zawodnicy za I-III miejsce otrzymują medale oraz drobne upominki rzeczowe.
VII. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU
Chłopcy walczą w stylu klasycznym, zaś dziewczyny w stylu wolnym.
Organizator dopuszcza możliwość zestawienia uczestników w 5-cio osobowych grupach.

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa wszystkie osoby biorące
udział w zawodach zobowiązani są do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa COVID19 podczas organizacji zawodów zapaśniczych” załączonej do komunikatu.
W imieniu organizatorów
PREZES
Uczniowskiego Klubu Sportowego
TALENT BIAŁOŁĘKA
mgr Radosław Radtke

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 XIII Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Białołęka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza
Białołęki Pana Grzegorza Kuca w dniu 14.03.2021 roku 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, 14.03.2021

OŚWIADCZENIE

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

poświadczam, że w dniu 14.03.2021 r. podczas organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka
Warszawa XIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Kadetów Białołęka Wrestling Cup pod Patronatem
Burmistrza Białołęki Pana Grzegorza Kuca 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/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 1 do komunikatu

Procedura bezpieczeństwa COVID- 19 podczas organizacji zawodów zapaśniczych
XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy
Białołęka Wrestling Cup
Pod Patronatem Burmistrza Białołęki Pana Grzegorza Kuca
w dniu 14.03.2021 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. 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.

