
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Otwartych Mistrzostw Mazowsza młodziczek i dzieci dziewcząt i chłopców w zapasach  

 

I. Cel.  

 Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży  
 Wyłonienie Mistrzów w poszczególnych grupach wiekowych  
 Rozwój i promocja zapasów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

II. Organizatorzy:  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego 
 Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza  
 Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Warszawie  
 Wójt Gminy Korczew – gospodarz zawodów 
 WLKS Nowe Iganie – organizator zawodów  
 Powiat Siedlecki 

 

III. Termin i miejsce  

 Zawody odbędą się dnia 15.05.2022r. na sali sportowej Zespołu Placówek 
Oświatowych w Korczewie, ul. Szkolna 4, 32 km od Siedlec w kierunku Łosic. 

 Zawody przeprowadzone zostaną na dwóch matach zapaśniczych.  

 

IV. Uczestnictwo  

 W zawodach udział biorą zawodnicy zgłoszeni w dowolnej ilości przez Kluby 
województwa Mazowieckiego i województw zaproszonych. 

 Zgłoszenia imienne w grupach młodziczek i dzieci są niezbędne celem 
przygotowania list poszczególnych kategorii wagowych. Listy proszę przesyłać na 
adres – wlksi@wp.pl w terminie do 12.05.2022r. 

 Uczestnictwo i przeprowadzenie zawodów zgodnie z REGULAMINEM PZZ.  

 Kategorie wagowe: zostaną rozpisane po wadze 
 

V. Nagrody i punktacja.  

 Zawodnicy i zawodniczki za miejsca I, II, 2 x III otrzymają medale  
 Punktacja: I miejsce – 9 pkt. II – 7, III- 5, V- 4, VI- 3, VII – 2, VIII-1 
 Kluby za zdobycie I, II, III miejsca w klasyfikacji drużynowej otrzymają puchary w 

grupie młodziczek 
 W punktacji klubowej dzieci za miejsca I-III otrzymują puchary (punktacja wspólna) 

 

VI. Finanse  

 Koszty imprezy pokrywa organizator  
 Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste Kluby  
 Koszty ubezpieczenia od NNW zawodników pokrywają Kluby  

 
 
VII. SPRAWY INNE  



- Obsadę sędziowską na dwie maty wyznaczy WMOZZ w Warszawie. 
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem i przepisami sędziowskimi PZZ. 
Walki rozgrywane będą wg systemu grupy A i B.  
- wszystkie ekipy i sędziowie zgłaszają się do biura zawodów (czynne od godz. 8.30) 
mieszczącego się w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, ul. Szkolna 4 
- organizator zapewni gorący posiłek dla wszystkich osób zgłoszonych w terminie do 
12.05.2022r., po upływie terminu zgłoszeń organizator nie zapewnia posiłków.  
e-mail: wlksi@wp.pl  
 
 
PROGRAM ZAWODÓW  
15.05.2022r. (niedziela)  

Godz. 09.15- 10.15 - waga i badanie lekarskie  

Godz. 11.30 - uroczyste otwarcie zawodów  

Godz. 11.45 – 14.30 - walki eliminacyjne i finałowe  

Godz. 15.30 – 16.00 – walki finałowe i uroczyste wręczenie medali  

Gorący posiłek po zakończeniu zawodów 

 
W sprawach nie ujętych w Komunikacie decyduje Sędzia Główny i organizator 
zawodów.  
 
 
Otrzymują:  
1. Prezes WM OZZ  
2. Wszystkie Kluby Mazowsza  
3. Kluby zaproszone z innych województw  
4. Prasa, TV Regionalna, internetowe portale sportowe 
5. a/a 
 
 

 
 
 

Prezes W – MOZZ    Dyrektor WLKS Nowe Iganie 
   

Ryszard Niedźwiedzki      Stefan Długosz 
 
 

  

 

 

     

           

 

         Gmina Korczew 
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