
     Międzyszkolny  Ludowy              

   Uczniowski Klub Sportowy  

      ul. Kościuszki 30, 78-230 Karlino     
                   

      Kontakt tel.   533 – 277 – 503      

                 e-mail: sadowski.wojciech84@wp.pl             
                                                   NIP  672- 20-36-424         REGON  320613692           

Ogólnopolski Turniej młodzików oraz dzieci(2005-2006) w zapasach z 
okazji Dnia Dziecka o Puchar Burmistrza Karlina 

 

Cel zawodów: 
 Sprawdzenie poziomu wyszkolenia w grupie młodzik 

 popularyzacja zapasów w regionie 

 popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku 

Organizator:   
 Gmina Karlino 

 Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

    Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

    Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie 

Termin i miejsce: 
      Zawody odbędą się w Karlinie w dniu 28.05.2016r. w Hali Widowiskowej Karlino przy ul. Kościuszki 1a 

      Zawody  będą rozgrywane na dwóch a  walki z podziałem na grupy A i B, zgodnie z regulaminem PZZ. 

Zgłoszenia: 
       Zgłoszenia imienne na adres sadowski.wojciech84@wp.pl do dnia 25.05.2016r., po tym terminie nie będzie 

możliwości dopisywania zawodniczek i zawodników! 

Warunki uczestnictwa(bez tolerancji wagowej): 

a)Młodzik(2002-2004): 

Kategorie wagowe:  35,38,42,47,53,59,66,73,85,100kg  

b)Młodzik zapasy kobiet(2002-2004): 

Kategorie wagowe:  37,40,44,48,52,52,57,62,67kg 

c) MINI ZAPASY (2005-2006): 

Kategorie wagowe: 25, 27, 34, 38,  42, 45, 50,55,60, 60+ 

 

    Koszty uczestnictwa: 
 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 każdy klub zobowiązany jest do zakupu obiadów u organizatora 

 koszt obiadu 15 zł, zamówienie na adres sadowski.wojciech84@wp.pl  do dnia 25.05.2016r. 
 

Nagrody:  
      Zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymują medale, reprezentacje puchary za miejsca 1-4. 

Regulamin dla mini zapasów: 
Walka w mini - zapasach trwać będzie maksymalnie 2 rundy po 1.5 min. - walki odbywać się będą razem dla grupy chłopców i grupy dziewczyn(z wyjątkiem kategorii 

wskazanych przez organizatora na miejscu zawodów). 

Kryteria wyłonienia zwycięzcy w walce: 

 a) za położenie przeciwnika na łopatki zawodnik otrzymuje dodatkowo 6 punktów technicznych 

b) dopiero drugie  położenie na łopatki przez jednego z zawodników kończy walkę przed czasem.  

c) zwycięzcą całej walki będzie zawodnik, który położył w czasie całej walki dwa razy swojego przeciwnika „na łopatki” lub w czasie walki zdobył przewagę 10 punktów.  

d)Przy remisie obowiązują przepisy struktura punktów, ostrzeżenia, ostatni punkt.  

e) przepisy oceniania akcji techniczny pozostają dla mini-zapasów identyczne, jak w pozostałych grupach wiekowych 
Program zawodów: 

                           Sobota     28.05.2016r. 
      8:30   przyjazd ekip –Hala Sportowa przy ul. Kościuszki 1a w Karlinie 

       9:00- 10:00     waga i badanie lekarskie  

      10:30-13:00    walki eliminacyjne 
      13:00 –13:30  uroczyste otwarcie,  

      13:30 –16:30  walki eliminacyjne ciąg dalszy, walki finałowe i dekoracje zawodników i klubów. 

                                                                  
   V-ce prezes MLUKS Karlino                                                                 

 Radosław Dublinowski 


