
Regulamin rozgrywek „Zachodniopomorskiej Ligi Zapaśniczej” 

  w 2017 roku 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ligi o tytuł „Mistrza 

województwa zachodniopomorskiego” pod nazwą „ Zachodniopomorska Liga 

Zapaśnicza”  w sporcie zapaśniczym, organizowanej przez 

Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy w Koszalinie. 

2. Rozgrywki  Ligi Zapaśniczej są przeprowadzane na podstawie reguł sportu 

zapasów, niniejszego Regulaminu, przepisów PZZ w grupie mini zapasy. 

 
II. Warunki uczestnictwa. 

1. Prawo startu w ZLZ mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję 

Okręgowego Związku Zapaśniczego. 

2. Każda drużyna składa się z zawodników i zawodniczek walczących w 

jednym stylu - zapasy styl wolny. 

3. Kategorie wiekowe: roczniki 2006,2007, 2008 

4. Kategorie wagowe: 25,27,30,33,37,41,45,50,55,60 – bez tolerancji wagowej 

 

 

III. System rozgrywania ZLZ  

 

1. Rozgrywki ligi odbywają się w dwóch grupach:  

 grupa A / AKS Białogard, ZKS Koszalin, UKS Technik Świdwin, MLUKS 

Karlino, UKS Zapasy Kołobrzeg, Szczerek Fight Team Kołobrzeg / 

grupa B / Spartakus Pyrzyce, Wiking Wolin, Gimsport Międzyzdroje, Feniks 

Pesta Stargard, Husaria Kozielice, Zieloni Stargard/. 

2. System eliminacji rozgrywany jest w rundzie wiosennej / 2 spotkania,  

kalendarz imprez ZZZ/ i będzie przeprowadzany w formule każdy z każdym 

w grupach 

3. Półfinały i finały rozegrane są w rundzie jesiennej w jednym dniu /kalendarz 

imprez ZZZ/,  Mistrz  z grupy A przechodzi do półfinału i rywalizuje z v-ce 

mistrzem grupy B, oraz mistrz grupy B przechodzi do półfinału i rywalizuje z 

v-ce mistrzem grupy A. Zwycięzcy półfinałów przechodzą do finału i 

rywalizują o Mistrza województwa zachodniopomorskiego, natomiast 



przegrani w półfinałach walczą o trzecie miejsce. Walki o piąte i dalsze 

miejsca według punktacji z eliminacji, tzn trzecie miejsca z grup walczą o 

piąte i szóste miejsca, czwarte miejsca z grup walczą o siódme i ósme 

miejsca. 

 
4. Punktacja rozgrywania walk i meczów.  

 

a) Zapis walki według przepisów PZZ 

-  wygrana na plecy - zapis 5:0; 

-  wygrana przez przewagę techniczną bez straty punktu - zapis 4;0 

-  wygrana przez przewagę techniczną ze stratą punktu-zapis 4;1 

-  wygrana na punkty bez straty punktu - zapis 3:0; 

-  wygrana na punkty przy stracie punktu - zapis 3:1; 

-  remis punktowy - zapis 1;1. 

-  remis bez punktowy- zapis 0;0 

b) Wygrana walka w meczu  – 1pkt, przegrana walka – 0 pkt,  

remis w walce – 0 pkt. /małe punkty/ 

c) Wygrany mecz – 3 pkt, przegrany mecz – 0 pkt, remis w meczu – 1 pkt 

/duże punkty/ 

d) O zwycięstwie eliminacji decyduje  

- w pierwszej kolejności ilość zdobytych dużych punktów 

- następnie ilość zdobytych małych punktów  

- następnie ilość zdobytych punktów  zapisu walk 

- następnie stosunek punktów straconych do zyskanych w walkach. 

 

5. Ważenie zawodników i zawodniczek oraz zgłoszenia do rozgrywek ligowych. 
 
a) Ważenie zawodników dokonywane jest na godzinę przed rozpoczęciem 

walk eliminacyjnych w poszczególnych grupach. 

b) Zgłoszenia  zawodników i zawodniczek dokonywane są do sędziego 

głównego na pięć minut przed rozpoczęciem meczu.   

c) Każdy zawodnik jest obowiązany posiadać zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w walce oraz aktualną licencję 

zawodniczą OZZ. 

d) Mecz ligowy jest sędziowany przez jednego sędziego /arbiter/, który 

jest delegowany przez Kolegium Sędziów OZZ. Do reguł i zasad 



sędziowania zastosowanie mają odpowiednie przepisy PZZ. Gospodarz  

zawodów zobowiązany jest zapewnić obsadę sędziowską.  

 

6. Czas walki i mata 

 

a) Walki odbywają się w systemie 2 rund, każda po 1,5 minuty, mecze 

odbywają się na macie zapaśniczej o wymiarze 8 x 8. 

 

7. Opieka medyczna rozgrywek 

 

a) Podczas każdego meczu rozgrywanego w ramach Zachodniopomorskiej  

Ligi Zapaśniczej gospodarz zawodów jest zobowiązany zapewnić opiekę 

medyczną w postaci lekarza lub ratownika medycznego 

 
IV. Nagrody i wyróżnienia  

 

1. Za miejsca I-III, drużyny otrzymują puchary i medale, Mistrz Wojewódzkiej 

Ligi zapaśniczej sprzęt sportowy. 

2. W celu uatrakcyjnienia zawodów sportowych i ciągłego podnoszenia 

poziomu zawodów sportowych przez cały sezon zawodów sportowych 

dokonywany jest wybór najlepszego zawodnika ligi. 

Wybór najlepszego zawodnika sezonu następuje w wyniku uzyskania w  

 - pierwszej kolejności, zdobycie największej ilości małych punktów 

      - drugiej kolejności, zdobycie największej ilości punktów z zapisu walk 

  - trzeciej kolejności, zdobycie największej ilości punktów technicznych 

 

V. koszty uczestnictwa 

1. koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy / 

2. koszty udziału pokrywają uczestniczące kluby: startowe 50 zł 

 

VI. finanse  

 

1. zakup pucharów i medali, finansowany jest ze środków 

Zachodniopomorskiego Związku Zapaśniczego, nagrody dla najlepszej 

drużyny i najlepszego zawodnika……………….???????? /sponsor/ 

 
. 

 


