
                                                                                            Radom, dn. 10.05.2022r 
 
 

ZAWODY SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW                                                                                 

Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

                      KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

II Rzutu Radomskiej Ligi zapaśniczej dzieci, młodzików/czek 

 w stylu klasycznym i zapasach kobiet w 2022 roku. 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

• Urząd Marszałkowski w Warszawie  

• RCSZ „Olimpijczyk” Radom – gospodarz  i organizator  zawodów 

• Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ZSB w Radomiu – udostępnienie bazy sportowe w postaci  

         hali sportowej. 

 

II. CEL: 

 

• Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży 

• Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Radomskich klubów sportowych.  

 

III. TERMIN i MIEJSCE: 

 

• Zawody II RZUTU LIGI odbędą się w dniu 28.05.2022 roku /sobota/ w hali 

sportowej Zespołu Szkół Budowlanych Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

ul. Kościuszki 7 w Radomiu. 

• Zawody przeprowadzone zostaną na czterech  matach zapaśniczych. 

 
IV. UCZESTNICTWO: 

 

• w zawodach ligi biorą udział dzieci -mini zapasy-rocznik (2011, 2012), (2013, 2014, 2015) – 

kategorie wagowe dzieci: (24 kg, 27 kg, 30 kg, 33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 

60 kg, 65 + kg) oraz   

młodzicy, młodziczki w wieku i kategoriach wagowych zgodnie z Regulaminem imprez 

sportowych PZZ  na 2022 rok. Dodatkowa Kategoria wagowa w młodzikach 35kg i 100 kg. 

• STARTOWE – 20 zł – grupa dzieci, młodzik  

 

V. NAGRODY i PUNKTACJA: 

 

• Zawodnicy za miejsca I,II,2xIII otrzymają na każdych zawodach medale i dyplomy                                    

Kluby w punktacji drużynowej na każdych zawodach otrzymują puchary na I, II, III miejsca. 

• Punktacja: I miejsce – 7 pkt.. II – 5, III- 4, V- 3 

 

VI. SPRAWY  INNE 

• sędziego głównego oraz obsadę sędziowską czterech  sędziów na jedną matę zaprosi organizator 

• 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.8.00 ) mieszczącego 

się przy nowej hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych ul. 

Kościuszki 7. 

                                   
 
 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

 

       28.05.2022r Sobota 
• Godzina do 8.30              - Przyjazd ekip 

• Godz.     8.30- 09.30      - waga i badanie lekarskie 

• Godz.     09.30- 09.45    - otwarcie zawodów 

• Godz.     9.45 – 14.00     - walki eliminacyjne i finałowe 

• Godz.     14.00 – 15.00   -  rozdanie medali i dyplomów 

 

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

Prezes 
RCSZ „Olimpijczyk” Radom 

Maria Świerczyńska 


