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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W ZAPASACH W STYLU WOLNYM I ZAPASACH KOBIET
DZIECI I MŁODZIKÓW „Namysłowska Jesień 2016”
1.Organizatorzy



Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Namysłów

2.Współorganizatorzy






Urząd Marszałkowski w Opolu
Opolski Związek Zapaśniczy
Urząd Gminy w Namysłowie
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
WZ LZS Opole

3.Cel imprezy






Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie dzieci i młodzików województwa opolskiego
w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet.
Popularyzacja zapasów w środowisku.
Promocja Gminy i Powiatu Namysłów.
Promocja województwa opolskiego.
Profilaktyka uzależnień.

3.Termin i miejsce zawodów
 08.10.2016 r. (sobota) - sala „Orła” przy ulicy Kolejowej 1 w Namysłowie.

4.Warunki uczestnictwa
 DZIECI - zabawy z mocowanie, roczniki: 2005-2006
 MINI ZAPASY - zabawy z mocowaniem, roczniki: 2007-2008
 MŁODZICY, roczniki: 2002-2004 (kat. wag. wg regulaminu PZZ)

Uwagi:










W grupie wiekowej dzieci obowiązuje min. jedno badanie lekarskie, dokument tożsamości i zgoda
rodziców. W grupie młodzików min. 2 badania lekarskie i licencja zawodnicza OZZ.
W grupie dzieci i mini zapasów zawody zostaną rozegrane w 25 kategoriach wagowych.
Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach wg regulaminu OZZ w Opolu.
(czas walki MŁODZICY i DZIECI 2 x 2 min.; czas walki MINI ZAPASY 2 x 1 min.)
W grupie dzieci dziewczynki startują razem z chłopcami, ew. jak będzie można wyodrębnić osobne
pule dla dziewcząt to będą rywalizować osobno (do ustalenia na odprawie technicznej).
W grupie młodziczek dziewczynki startują osobno.
Sędziów na 2 maty typuje OZZ Opole i organizator.
Na odpowiedzialność klubów i rodziców w zawodach mogą uczestniczyć młodsze dzieci
/na podstawie oświadczenia rodzica/.
W grupie młodzików/młodziczek jeśli jest jeden zawodnik w kat. wag.
(a nie da się połączyć kat. wag.) klub otrzymuje 50% pkt., a zawodnik tytuł OMWO.
Do punktacji drużynowej zaliczane są wszystkie grupy wiekowe.
Prosimy o zgłoszenie zawodników i zawodniczek z podaniem imienia i nazwiska oraz roku urodzenia
i kat. wagowej do dnia 03 października 2016 r. na następujące maile:
(cyniu73@wp.pl; kaz55@op.pl; stepien76@wp.pl).

5.Koszty uczestnictwa





Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Kluby startują na koszt własny.
Startowe wynosi 10 zł od zawodnika.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW uczestników.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników.

6.Nagrody



Zawodnicy za zdobycie trzech pierwszych miejsc otrzymują medale i dyplomy.
Kluby za trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.Program zawodów: (08.10.2016 r. sobota)






godz. 900 - 1000 - weryfikacja i waga zawodników
godz. 1000 - 1100 - odprawa techniczna i przygotowanie list walk
godz. 1100 - otwarcie mistrzostw
godz. 1115 - walki do zakończenia zawodów
ok. godz. 1500 - dekoracja i zakończenie mistrzostw

Za organizatorów
Prezes LKS „Orzeł” Namysłów
Kazimierz Szelągiewicz

