REGULAMIN
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
młodziczek i młodzików w zapasach kobiet, stylu klasycznym i wolnym
Piotrków Trybunalski

dn. 09-11.06.2017 r.

I. CEL IMPREZY





Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet, styl klasyczny i wolny
w grupie wiekowej młodzik na rok 2017.
Popularyzacja sportu zapaśniczego w środowisku wiejskim.
Ocena aktualnego stanu wytrenowania zawodniczek i zawodników Zrzeszenia LZS
Promocja Powiatu Piotrkowskiego i miasta Piotrków T trybunalski.

II. ORGANIZATOR
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie

III. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
Atletyczny Klub Sportowy Piotrków Trybunalski

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
2. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
3. Urząd Marszałkowski w Łodzi
4. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

V. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w terminie 09-11.06.2017r. w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-Maja
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji.
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w Mistrzostwach maja zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2003-2005
zgodnie z regulaminem PZZ na rok 2017
Obowiązuje elektroniczny system zgłoszenia do zawodów
Kategorie wagowe dziewcząt : 29-32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 kg
Kategorie wagowe chłopców/ oba style/ : 32-35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, 100 kg
Wszystkie grupy bez tolerancji wagowej.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie/ 2 badania, staż minim. 6 m-cy / ,
oraz licencje PZZ
Zawody zostaną rozegrane na trzech matach zgodnie z regulaminem imprez PZZ na 2017 r.

VII. OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędziego Głównego i Kierowników mat wyznacza PZZ.

Pozostałych sędziów wyznacza organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia ilościowe uczestników każdej drużyny z osobami towarzyszącymi ( z uwzględnieniem ilości
dziewcząt i chłopców) -w celu zapewnienia posiłków i noclegów prosimy przesyłać na e-mail: aks@om.pl
lub tel/fax:44 732 70 lub tel : 790884401, w nieprzekraczalnym terminie 1.06.2017r.
Po upływie tego terminu organizator nie gwarantuje rezerwacji miejsc noclegowych.

UWAGA:
Za szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc noclegowych obciążony zostanie klub
w nim zakwaterowany

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA
Bezpośredni organizator tzn. Atletyczny Klub Sportowy zobowiązuje się do zabezpieczenia
wyżywienia i zakwaterowania uczestników po otrzymaniu zamówienia zgodnie z poniższymi
zasadami:
Koszt zakwaterowania i wyżywienia /osobodzien.-90 zł Startowe -10zł

Zamawiający za zakwaterowanie i wyżywienie będą obciążeni pełnymi kosztami
zgodnie ze złożonym zamówieniem.

X. NAGRODY
Zawodnicy za miejsca I-III otrzymują medale i dyplomy
Kluby i województwa za miejsca I-III otrzymują puchary

XI. SPRAWY RÓŻNE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzeń czy zagubienia sprzętu w trakcie zawodów.
Punktacja zespołowa wg klucza : I-9, II- 7, III- 2x6, V- 2x4, VII- 3, VIII- 2
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem.

XII. PROGRAM ZAWODÓW
09.06.2017 /piątek /
do godz. 16,00 - przyjazd ekip- hala OSIR aleje 3-maja 6b Piotrków Tryb.
17,00-17,30 - weryfikacja zawodniczek i zawodników – jw.
17,30-18,00 - konferencja techniczna i sędziowska – jw.
18,00-19,00 - waga zawodniczek i zawodników oraz przegląd lekarski

10.06.2017 /sobota /
9,30 - 13,30 - walki eliminacyjne
13,30 - 15,30 - przerwa obiadowa
15,30-16,45 - uroczyste otwarcie zawodów
16,45 -19,00 - c.d. walki eliminacyjnych i półfinałowych
11.06.2017 / niedziela /
9,30 -11,00 - walki o 3 miejsce
11,00-walki finałowe i dekoracja medalistów

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe

