
  

                                 KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 VI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH  W  ZAPASACH                                                            

styl wolny  -  zapasy kobiet i zabawy z mocowaniem 

STARGARD 04-06.09.2020. 

 

  I.  CEL  ZAWODÓW  

- podniesienie  poziomu  wyszkolenia  zawodników 

- popularyzacja  sportu  zapaśniczego 

- wyłonienie  najlepszych  zawodników 

 II. ORGANIZATOR 

- PREZYDENT MIASTA STARGARD, 

- STAROSTWO POWIATOWE STARGARD  

- ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY w KOSZALINIE, 

- LKS „FENIKS PESTA”  STARGARD   

 III.  TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW 

Zawody  zostaną rozegrane dn.04-06.09.2020 r Hala OSIR ul. Pierwszej Brygady   

w Stargardzie.          

 IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

MŁODZICY (walki godnie z regulaminem PZZ na rok 2020- w grupie młodzików( 

obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń  w grupie młodzik i młodziczek-oraz MINI 

ZAPASACH),  grupa zabawy z mocowaniem do organizatora zgodnie z terminami. 
- kategorie wagowe młodzików: 35,38,41,44,48,52,57,62,68,75,85,100 kg–roczniki 

2006,2007,2008  
- kategorie wagowe młodziczek: 33,36,39,42,46,50,54,58,62,66 kg-roczniki 2006,2007,2008 

MINI ZAPASY 

-kategorie wagowe mini zapasy:(oddzielnie chłopcy i 

dziewczynki):25,27,30,33,37,41,45,50,56,66 kg-roczniki 2009,2010,2011 - mini zapasy 

ZABAWY Z MOCOWANIEM -kategorie wagowe  rocznik 2012 i młodsi zabawy z 

mocowaniem - pule 4 osobowe ustalone w dniu zawodów 

V.  WARUNKI I KOSZTY UCZESTNICTWA  

 Startowe 10 zł od zawodnika, ekipy zagraniczne 10 Euro, 

 Noclegi 50- 100 zł/doba zgłoszenia do 20.08.2020 decyduje kolejność.  

 Wyżywienie ok 50  zł doba 

 Obiad katering na hali w czasie zawodów ok 15 zł 
- EKIPY ZAGRANICZNE TEAM 10 OSÓB BEZ OPŁAT ZA NOCLEG I WYŻYWIENIE 

PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU I USTALENIU Z ORGANIZATOREM 

POZOSTAŁE OSOBY W CENIE 20 EURO . 

- koszty  uczestnictwa  zawodników  pokrywają  uczestniczące  szkoły;  kluby 



- rezerwacja noclegów, wyżywienia i obiadów z podpisem osób reprezentujących Klub 

e:meil do dnia 20.08.2020. 

- zgłoszenia należy przesyłać na adres klubu do 20.08.2020. 

- za miejsca zamówione i nie wykorzystane klub obciąży zamawiającego zgodnie  ze 

zgłoszeniami. 

VI. NAGRODY 

 Zawodnicy za miejsca I – III otrzymują medale, 

 Najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju – puchary 

 Najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju LKS FENIKS PESTA – puchary 

 Klasyfikacja klubowa I-VIII razem wszystkie grupy walczące.  

 Pokaz akrobatyczny zgłoszenia trenerów przy wadze-nagrody rzeczowe 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawody zostaną rozegrane na czterech matach 

 Zawody rozgrywane systemem na grupy A B. 

 Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów 

 Ewentualne zmiany regulaminu przysługują organizatorom. 

 Zawodnicy w grupach 2008 i młodsi startują na odpowiedzialność trenera Klubowego. 

 Lista zawodników zgłoszonych 2008 i młodsi będzie publikowana na stronie 

www.feniks.pesta.com.pl  

VIII. PROGRAM ZAWODÓW 

PIĄTEK 4.09.2020. 

17.00-18.30-przyjazd,weryfikacja i odprawa zawodników Hala OSiR ul. Pierwszej Brygady 1 

STARGARD ( wejście boczne z lewej strony Hali), 

17.00-18.30-waga zawodników Hala OSiR ul. Pierwszej Brygady 1 STARGARD (wejście 

boczne z lewej strony Hali), 

SOBOTA 5.09.2020. 

10:00 – 12:00  - waga zawodników wszystkie grupy Hala Sportowa OSIR ul. I Brygady 1 

12:30 – 17:00  - walki grupa 2011 i młodsi zabawy z mocowaniem oraz kobiety wszystkie grupy 

szkoły podstawowe - finały i dekoracja -j.w. 

16.00-18.00 – waga chłopcy 2005-2007 oraz 2008-2010 

20.00- spotkanie z działaczami LKS FENIKS 

NIEDZIELA 6.09.2020. 

8.00-8.30 waga zawodników bez zmiany kategorii wagowych w grupie (2005-2007 chłopcy) i mini 

zapasach(2008-20010 chłopcy) chłopcy Hala Sportowa OSIR ul. I Brygady 1 

10:00-10:30 – uroczyste otwarcie zawodów 

9.30-15.00 – walki grupa chłopcy szkoły podstawowe 

ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia do organizatora roczników 2009 i młodsi w/g załączonej tabeli 

 

Lp. Nazwisko i Imię Rok KLUB Kategoria  Szkoła/nazwa 

    urodz.   wagowa   

1           

2           

 

TEL +48601412901; E:MAIL: lksfeniks@tlen.pl  

Fax. O91 5731549 
                                                                                      Ze sportowym  pozdrowieniem 

                                                                                                   Prezes LKS FENIKS PESTA    

                                                                                           MAŁGORZATA  STARZYŃSKA 

http://www.feniks.pesta.com.pl/
mailto:lksfeniks@tlen.pl

