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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VI - go MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU
IM. WITKA PROCIAKA I PATRYKA ŻYMAŃCZYKA
W ZAPASACH W STYLU WOLNYM I ZAPASACH KOBIET
PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ NAMYSŁOWA
I. ORGANIZATOR:


Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów

Współorganizatorzy:











Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opolski Związek Zapaśniczy
Urząd Gminy w Namysłowie
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
Polski Związek Zapaśniczy
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Namysłów
Sponsorzy

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 15 - 17. 11.2019 r., sala „Orła” przy ulicy Kolejowej 1, 46 - 100 Namysłów.
III. CEL IMPREZY:









Upamiętnienie zawodników Naszego klubu Witka Prociaka oraz Patryka Żymańczyka zmarłych
tragicznie dnia 9 grudnia 2013 r. w drodze na pokaz zapaśniczy.
Uczczenie 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Promocja sportu olimpijskiego.
Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju i podniesienie poziomu wyszkolenia.
Popularyzacja sportu zapaśniczego w Polsce i na ziemi namysłowskiej.
Integracja międzynarodowa sportowców.
Promocja gminy Namysłów, powiatu namysłowskiego oraz województwa opolskiego.
Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowego trybu życia.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach prawo startu maja zawodnicy i zawodniczki:
 Dzieci urodzone w latach 2007 - 2009 w 13 kategoriach wagowych:
26 kg, 29 kg, 32 kg, 35 kg, 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, + 68 kg.
Kategorie dodatkowe:
 41 kg młodzików (rocznik 2006 i młodsi) - KATEGORIA MEMORIAŁOWA!!!
 57 kg kadetek (rocznik 2003 i młodsze).
 65 kg kadetów (rocznik 2003 i młodsi) - KATEGORIA MEMORIAŁOWA!!!
Uwaga: W turnieju Dzieci maja prawo wystąpić dziewczynki, ale rywalizują razem z chłopcami. Obowiązuje
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz min. 1 badanie lekarskie. Za zgodą i na
odpowiedzialność klubu macierzystego istnieje możliwość dopuszczenia zawodników/czek z młodszych
roczników (startują na odpowiedzialność rodziców, klubu i trenera klubowego)!

V. FINANSE:





Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów.
Koszty podróży, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia pokrywają delegujące Kluby.
Startowe wynosi 10 zł od zawodnika.
Dla zainteresowanych klubów istnieje po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem możliwość
zabezpieczenia noclegów i wyżywienia.

VI. ZGŁOSZENIA:
 Imienne zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej i roku urodzenia łącznie z
ewentualnymi rezerwacjami noclegów i wyżywienia należy przesłać do dnia 10.11.2019 roku
na adres: LKS „Orzeł” Namysłów, ul. Kolejowa 1, 46 - 100 Namysłów, tel. kontaktowe:
Krzysztof Pawlak - 508 221 889, Kazimierz Szelągiewicz - 606 487 138, e-mail: cyniu73@wp.pl

 Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń PZZ, pozostali zawodnicy zgodnie z terminami do
organizatora.

VII. NAGRODY:





Zawodnicy za zdobycie I - III miejsca otrzymują medale, dyplomy i nagrody.
Kluby za miejsca I - III otrzymują puchary i dyplomy.
Trener złotego medalisty otrzymuje złoty medal memoriału.
W turnieju przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe oraz niespodzianki.

VIII. SPRAWY RÓŻNE:












Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ (system AB do dwóch przegranych).
Walki w grupie dzieci będą trwały 2 x 1,5 min. z 30” przerwą między rundami.
Walki w grupie młodzików, kadetów i kadetek będą trwały 2 x 2 min. z 30” przerwą między rundami.
Zawody zostaną rozegrane na dwóch matach, a finały o pierwsze miejsce na jednej macie.
Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów.
Ewentualne zmiany regulaminowe przysługują organizatorom.
Sędziów na 2 maty typuje organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy
zgubienia sprzętu itd. w trakcie zawodów.
Punktacja drużynowa:
za I m. - 8 pkt., II m. - 6 pkt., III m. - 5 pkt., V m. - 4 pkt., VII m. - 2 pkt., VIII m. - 1 pkt.
Do punktacji drużynowej zalicza się wszystkie kategorie wagowe.
Jeżeli w kategorii wagowej wystąpi tylko jeden zawodnik lub zawodniczka otrzymuje on 50% punktów
przewidzianych za zajęcie I miejsca.

IX. PROGRAM ZAWODÓW:
15.11.2019 r. (piątek) - sala „Orła” przy ulicy Kolejowej 1, 46 - 100 Namysłów
 do godz. 17 00 Przyjazd ekip;
 godz. 17 00 - 18 30 Waga i kontrola lekarska I
(dla ekip zagranicznych i krajowych które przyjadą na nocleg oraz gospodarzy);
16.11.2019 r. (sobota) - sala „Orła” przy ulicy Kolejowej 1, 46 - 100 Namysłów
 godz. 8 00 - 9 00 Waga i kontrola lekarska II
(dla ekip krajowych - po wcześniejszym zgłoszeniu);
 godz. 9 30 - 10 00 Konferencja techniczna;
 godz. 10 00 Otwarcie zawodów;
 godz. 10 15 - 16 00 Walki eliminacyjne i finałowe oraz dekoracja medalistów;
17.11.2019 r. (niedziela)
 Po śniadaniu wyjazd ekip zagranicznych.
Za organizatorów
Prezes LKS „Orzeł” Namysłów
Kazimierz Szelągiewicz

