
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Wojewódzki Turniej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego Dzieci  

w zapasach styl wolny 

 

I. Cel.  

➢ Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci  
➢ Wyłonienie najlepszych sportowców w grupie wiekowej dzieci 
➢ Rozwój i promocja zapasów wśród dzieci 

 

II. Organizatorzy:  

➢ Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
➢ Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie  

 

III. Współfinansowanie: 

➢ Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 

Termin i miejsce  

➢ Zawody odbędą się dnia 3.11.2022r. w sali WLKS, ul. Kazimierzowska 23. 
➢ Zawody przeprowadzone zostaną na dwóch matach zapaśniczych. 

 

IV. Uczestnictwo  

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

➢ Dziewczynki roczniki: 2010, 2011,  2012, 2013 
➢ Chłopcy roczniki: 2010, 2011, 2012, 2013 
➢ Zgłoszenia imienne dzieci są niezbędne celem przygotowania list poszczególnych 

kategorii wagowych. Listy proszę przesyłać na adres – wlksi@wp.pl w terminie do 
30.10.2022r. 

➢ 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 
➢ Puchary w punktacji dzieci (punktacja wspólna) 

 

VI. Finanse  

➢ Koszty imprezy pokrywa organizator. 
➢ Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste Kluby. 
➢ Koszty ubezpieczenia od NNW zawodników pokrywają Kluby. 
➢ Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 22 zł, rezerwacja tel. 25 633 95 08. 

 
 
 



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 na Sali WLKS Siedlce, ul. Kazimierzowska 23 
 
 
PROGRAM ZAWODÓW  
03.11.2022r. (czwartek)  

Godz. 09.30- 10.15 - waga  

Godz. 11.15 - uroczyste otwarcie zawodów  

Godz. 11.30 – 13.30 - walki eliminacyjne  

Godz. 13.30 – 14.30 – walki finałowe i uroczyste wręczenie medali  

Obiad po zakończeniu zawodów – dla ekip, które zamówią obiady 

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

 
 
 

    Dyrektor WLKS Nowe Iganie 
   

        Stefan Długosz 
 
 

  

 

 

     

           

 

 


