KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
KADETÓW W ZAPASACH STYL KLASYCZNY
1. Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą.
2. Cel imprezy: Propagowanie sportu zapaśniczego wśród dzieci i
młodzieży, propagowanie sportu zapaśniczego w Kostrzynie nad Odrą
oraz na Ziemi Lubuskiej, wyłonienie Międzynarodowych Mistrzów
Polski Kadetów na 2013 rok, upamiętnienie 50-lecia kostrzyńskiego
sportu zapaśniczego oraz 15-lecia działalności MOSiR.
3. Termin i miejsce zawodów:
05 - 06.04.2013 r. Kostrzyn nad Odrą. Zawody odbędą się na 3
matach w hali widowisko - sportowej Zespołu Szkół przy ul. Komisji
Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą.
4. Uczestnictwo: Prawo startu mają zawodnicy w wieku 15 – 17 lat:
- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi
regulaminu,
- w MMP kadetów start dla zawodników z kraju jest otwarty,
- w MMP kadetów prawo startu posiadają zawodnicy z ekip zagranicznych
zaproszonych przez PZZ lub organizatora,
- kategorie wagowe z 1 kilogramem tolerancji,
- zawody odbywają się wg systemu AB.
5. Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów z podpisem Prezesa i Głównego
Księgowego Klubu należy kierować na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą, tel./fax (95) 752 3716
e-mail: mosir-kostrzyn@post.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2013 r.
Zgłoszenia przesłać także do PZZ Warszawa.
Po upływie w/w terminu organizator nie gwarantuje rezerwacji miejsc
noclegowych. Za zgłoszone, a nie wykorzystane miejsca noclegowe
obciążony zostanie zamawiający Klub. W zgłoszeniu należy podać: imię
i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategoria wagowa zawodnika. Ilość
osób towarzyszących – imię i nazwisko, funkcja.
6. Koszty:
- Zgodnie z regulaminem PZZ na 2013 r.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- Ekipy krajowe - koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów,
ubezpieczenia NW, startowe pokrywają zainteresowane Kluby,

- Ekipy zagraniczne – koszty wyżywienia, noclegów, opłata startowa –
pokrywa PZZ oraz organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia NW –
pokrywają zainteresowane reprezentacje krajowe/kluby zagraniczne
- Opłata startowego od jednego zawodnika z Polski wynosi 15,- złotych,
- Orientacyjny koszt zakwaterowania
55 - 70,- zł
- Orientacyjny koszt całodziennego wyżywienia
- 56,- zł
- Za szkody powstałe w wyniku korzystania z hotelu obciążony zostanie
Klub w nim zakwaterowany.
7. Nagrody: - Nagrody rzeczowe: I , II, 2 x III miejsce - puchary, nagrody.
- Zgodnie z regulaminem PZZ na 2013 r. - medale, dyplomy, puchary.
8. Sprawy różne: - Obsadę Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na
trzy maty dokona Komisja Sędziowska PZZ.
Sędziowie, ekipy startowe zgłaszają się w biurze zawodów, które mieści
się w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 (miejsce zawodów).
PROGRAM ZAWODÓW:
05.04.2013 r. (piątek)
do godz. 15.00
- przyjazd ekip (miejsce zawodów - hala
widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2)
godz. 15.00 - 16.00 - weryfikacja zawodników
(hala widowiskowo - sportowa przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2),
godz. 16.00 - 17.00 - przegląd lekarski
(hala widowiskowo - sportowa przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2)
godz. 17.00 - 17.30 - konferencja techniczna
(hala widowiskowo -sportowa przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2)
godz. 17.30 - 18.30 - waga zawodników
(hala widowiskowo – sportowa przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2).
06.04.2013 r. (sobota) – hala widowiskowo - sportowa Zespołu
Szkół przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2.
godz. 8.30 - 8.55 - odprawa sędziów
godz. 9.00 - 13.45 - walki eliminacyjne i repasaże
godz. 15.00 - 15.30 - uroczyste otwarcie MMP Kadetów
godz. 15.45 - 17.30 - walki o III miejsce
godz. 17.30 - 19.00 - walki finałowe o I miejsce
godz. 19.00 - 19.30 - wręczenie nagród, zakończenie mistrzostw.
07.04.2013 r. (niedziela)
godz. 11.00
- wyjazd ekip sportowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Niepodległości 11
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą
tel/fax: 95 752 3716
e-mail: mosir-kostrzyn@post.pl

Zakwaterowanie / wyżywienie
Klub Sportowy ................................w .................................
prosi o rezerwację noclegów oraz wyżywienia na Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym:
NOCLEG
04/05.04.2013 r.
– ilość osób
………………
(czwartek/piątek)
05/06.04.2013 r.
– ilość osób
.......................
(piątek/sobota)
06/07.04.2013 r.
– ilość osób
......................
(sobota/niedziela)
WYŻYWIENIE
05.04.2013 r. śniadanie/ilość osób
(piątek)
obiad
/ilość osób
kolacja /ilość osób

…………….
.....................
.....................

śniadanie/ilość osób
obiad
/ilość osób
kolacja /ilość osób

....................
....................
....................

06.04.2013 r.
(sobota)

07.04.2013 r. śniadanie/ilość osób
(niedziela)

....................

Należność za powyższe płatna gotówką na miejscu zawodów
w dniu przyjazdu ekipy.

.............................

..................................

Główny Księgowy

Prezes/Dyrektor Klubu
pieczęć klubowa

