
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XV MEMORIAŁ JÓZEFA MOCZYŃSKIEGO ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM 

            

I. Organizator:  

   KS Sobieski Poznań 

 

II. Termin i miejsce: 

     8-9.10.2021  

    Hala Sportowa „SOBIESKI” w Poznaniu, os. J. III Sobieskiego 22g  

 

III. Cel imprezy:  

•  Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie młodzików,  

•  Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży.  

•  Ocena poziomu wyszkolenia w sekcjach zapaśniczych,  

•  Promocja Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego  

•  Krzewienie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej  

 

IV. Warunki uczestnictwa:  

•  Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem i przepisami PZZ na rok 2021,  

•  Obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodników zgodnie z regulaminem PZZ 

•  Kategorie wagowe: zgodnie z regulaminem ligi:  

•  Młodzicy 2006 – 2008  
•  Kategorie wagowe: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, + 85 kg  
•  Mini zapasy dzieci roczniki 2009-2011 (zawody w mocowaniu)  
•  Kategorie wagowe: 27, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 52, 58, 65, +65 kg (11 kategorii).  

•  Odpowiedzialność za ubezpieczenie (NW) zawodników i osób towarzyszących ponoszą startujące kluby, 

•  Zawody odbędą się na czterech matach,  

•  Obowiązują aktualne badania lekarskie, licencja zawodnicza,  

•  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nieujętych niniejszym komunikatem 

•  UWAGA- w związku z epidemią każdy zawodnik, trener, sędzia, itp. musi mieć ze sobą wypełnione 

oświadczenie covid-19. Podczas zawodów wstęp na salę mają zawodnicy, trenerzy, sędziowie, oraz kibice 

zgodnie z wytycznymi sanepidu. Na sali również będą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk.  

V. Obsada sędziowska. 

    Sędziego głównego oraz obsadę̨ sędziowska wyznacza WZZ,  

VI. Koszty uczestnictwa:  

•  Koszty organizacyjne pokrywają̨ organizatorzy imprezy 

•  Udział klubów w zawodach na koszt własny 

•  Za szkody wyrządzone w obiektach sportowych lub hotelu pokrywają̨ kluby 



 

 

•  W dodatkowych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 603137081 (Antoni Obrycki)  

   do 4.10.2021 r.  

VII. Nagrody:  

•  Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii młodzików otrzymują medale, dyplomy i nagrody; 

   w kategorii dzieci medale i dyplomy 

•  Kluby za miejsca I-III otrzymują̨ puchary,  

VIII. Program zawodów: 

Piątek: 8.10.2021 

           godz. 17:00           Przyjazd ekip   -  KS Sobieski Poznań os. J. III Sobieskiego 22 g  

          godz.17:00 -18:00     Weryfikacja zawodników - j.w 

         godz.18:00 -18:30     Odprawa techniczna - j.w 

Sobota: 9.10.2021 

godz. 8:00 – 9:00 Waga zawodników, losowanie i badania lekarskie – j.w 

            godz. 10:00                Otwarcie  

           godz. 10:15 – 15:00 Walki eliminacyjne 

          około godz. 15:00 – 16:30 Obiad 

          około godz. 16:30- 20:00    Walki półfinałowe i finałowej 

 

Plan minutowy może ulec zmianie w zależności od ilości startujących zawodników 

 

 

Zawody dofinansowano ze środków 

 

 

 

 

 


