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  …………………………………………………………..                                                                                                   Białogard 14.01.2017                   

( pieczęć OZZ) 

 

Regulamin organizacji i przeprowadzania zawodów zapaśniczych 

 

1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzania zawodów zapaśniczych na 3 

matach jeżeli turniej dotyczy dwóch i więcej grup wiekowych lub przewidywana liczba 

uczestników jest większa niż 150. 

2. Organizator w komunikacie zawodów podaje nazwę imprezy sportowej dla 

poszczególnych grup wiekowych tj. 

- młodzik, kadet, junior, senior- zapasy styl wolny 

- młodziczka, kadetka, juniorka, seniorka- zapasy kobiet 

- mini zapasy /10 i 11 lat/  

- zabawy z mocowaniem / 9 lat i młodsi/   

3. Organizator zobowiązuje się do przesłania komunikatu końcowego zawodów w ciągu 

7 dni do zainteresowanych uczestniczących klubów. 

4. Zgłoszenia do zawodów kluby startujące przesyłają w formie elektronicznej do 

organizatora nie później niż na 3 dni przed ważeniem zawodników. 

5. Zawodnicy na ważenie zgłaszają się z kompletem dokumentów odpowiednio dla 

grupy wiekowej: 

-młodzik, kadet, junior, senior – książeczka lekarska z aktualnymi badaniami + 

dokument ze zdjęciem (jeżeli książeczka lekarska posiada zdjęcie wystarczy 

sama książeczka) 

-zawodnicy  urodzeni w  2006 roku i młodsi- dokument ze zdjęciem + 

oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do treningu i udziału w 

zawodach. 

 6.    W przypadku gdy zawodnik nie posiada kompletu dokumentów, organizator 

decyduje czy taki zawodnik może być dopuszczony do zawodów. 

 7.     Na zgłoszeniach do zawodów roczniki 2006 i młodsi  obowiązuje oświadczenie 

trenera „Nie są mi znane żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału w 

zawodach sportowych i posiadam oświadczenia rodziców o braku 

przeciwwskazań na udział w treningach i zawodach sportowych”(druk 

zgłoszenia i oświadczenie rodziców  w załączeniu). 
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8. Grupy wiekowe i kategorie wagowe w zapasach (mężczyźni, kobiety):  Zał nr 1. 
 
    - Dzieci 9 lat i młodsze (zabawy z mocowaniem) 

          - Dzieci 10-11 lat (mini zapasy) – w przypadku 1-5 zawodników i zawodniczek system   

            rozgrywania  zawodów każdy z każdym, w przypadku 6 – 10 zawodników system 
dwóch grup. 

 

          - Młodzicy/młodziczki 12 - 14 lat - w przypadku 1-5 zawodników i zawodniczek system   

            rozgrywania  zawodów każdy z każdym, w przypadku 6 – 10 zawodników system 
dwóch grup 

          - Kadeci/kadetki 15 - 17 lat,  

          - Juniorzy/juniorki 18 - 20 lat,  

          - Młodzieżowcy 21 - 23 lata,  

         - Seniorzy, seniorki 18 lat i starsi 
  
       9. W 2017 roku obowiązuje opłata startowa w wysokości 5 zł od zawodnika,  

           w   zawodach objętych kalendarzem ZZZ we wszystkich grupach wiekowych.

  

 
Zał nr 1. 

Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (FILA) podjęła decyzję o nowym podziale kategorii 
wagowych podczas Igrzysk XXXI Olimpiady, które odbyły  się w brazylijskim Rio de Janeiro 
w 2016 roku. W każdym stylu znalazło się sześć limitów kategorii wagowych: 

 styl wolny - 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg 
 styl klasyczny - 59 kg, 66 kg, 75 kg, 85 kg, 98 kg, 130 kg 
 zapasy kobiet - 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg  

Podczas mistrzostw świata, mistrzostw kontynentalnych, zawodów Pucharu Świata i Golden 
Grand Prix, obowiązywać będą następujące limity kategorii wagowe: 

 styl wolny - 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg 
 styl klasyczny - 59 kg, 66 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 98 kg, 130 kg 
 zapasy kobiet - 48 kg, 53 kg, 55 kg, 58 kg, 60 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg  

Nowe przepisy obowiązują  od 1 stycznia 2014 roku. 

Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza przyjęła również następujące zmiany: 

 dla wszystkich stylów: 

a)      przewaga techniczna – walka kończy się w stylu wolnym, kiedy jeden z zawodników 
ma przewagę 10 punktów, a w style klasycznym – 8; 

b)     rzuty – w stylu wolnym za wszystkie rzuty przyznawane będą 4 punkty; w stylu 
klasycznym za rzuty do pozycji zagrożonej – 4 punkty, a z za rzuty o „dużej amplitudzie” – 5 
punktów; 

c)      dwa 4-punktowe rzuty lub jeden rzut za 5 punktów nie kończą walki; 
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d)     eliminuje się w parterze przyznanie 1 pkt. przy doprowadzeniu do pozycji zagrożonej w 
parterze w ciągu  5 sekund. Kara za falstart w parterze będzie za 1 punkt, a nie za 2 jak było 
dotychczas. 

 dla stylu klasycznego: 

a)      pasywność – przy pierwszym ostrzeżeniu walka nie będzie zatrzymana; 

b)     koniec walki przy stanie 0:0 - przegrywa ten, który ostatni otrzymał ostrzeżenie; 

c)      w stójce lub pozycji neutralnej za rzut bez doprowadzenia do pozycji zagrożonej – 2 
punkty. 

 dla procedury challenge: 

a)      Jury of appeal będzie podejmowało decyzję bez konsultacji z zespołem sędziowskim. 

b)     Jeżeli Jury of appeal zmieni decyzję zespołu sędziowskiego, ten zespół sędziowski 
otrzyma ostrzeżenie. 

c)      Drugi ostrzeżenie spowoduje zawieszenie sędziów. 

d)     Decyzja Jury of appeal jest ostateczna. 

e)      Nie będzie żadnych challengów w przypadku ostrzeżeń za pasywność. 

 kryteria dotyczące zawodów drużynowych: 

1. Klasyfikacja końcowa w dwumeczu będzie ogłoszona po ośmiu walkach. 

2. Określenie zwycięskiej ekipy na podstawie największej ilości zwycięstw przez położenie 
na łopatki, kontuzje, poddanie/dyskwalifikację. 

3. Określenie zwycięskiej ekipy na podstawie największej ilości zwycięskich walk przez 
przewagę techniczną. 

4. Określenie zwycięskiej ekipy na podstawie największej liczby zapisanych punktów 
technicznych zdobytych we wszystkich meczach. 

5. Określenie zwycięskiej ekipy na podstawie liczby najmniej straconych punktów 
technicznych we wszystkich meczach. 

Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza utrzymuje zasadę zawodów 1-dniowych we 
wszystkich stylach – pierwsza sesja musi się jednak rozpocząć od godz. 10.00. Ponadto 30-
minutowa przerwa między meczami ma być obowiązkowa 
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Kategorie wagowe w zapasach według obowiązujących regulaminów FILA. 
 
 

  
MŁODZICY, MINI ZAPASY, ZABAWY Z MOCOWANIEM 

 

STYL WOLNY I STYL 
KLASYCZNY  
 

ZAPASY KOBIET  MINI ZAPASY ZABAWY Z 
MOCOWANIEM 

Młodzicy 
 

Młodziczki CHŁOPCY  
I DZIEWCZYNKI 

CHŁOPCY  
I DZIEWCZYNKI 

1. 32-35 kg 

2. 38 kg 

3. 42 kg 

4. 47 kg 

5. 53 kg 

6. 59 kg 

7. 66 kg 

8. 73 kg 

9. 85 kg 

10. 100 kg 

1. 29-32 kg  

2. 34 kg  

3. 37 kg  

4. 40 kg  

5. 44 kg  

6. 48 kg  

7. 52 kg  

8. 57 kg  

9. 62 kg  

10. 67 kg  

1. 25kg  

2. 27 kg  

3. 30 kg  

4. 33 kg  

5. 37 kg  

6. 41 kg  

7. 45 kg  

8. 50 kg  

9. 56 kg  

10. 66 kg  

KATEGORIE 

WAGOWE BĘDĄ 

USTALONE PO 

WADZE 

WSZYSTKICH 

ZAWODNIKÓW I 

ZAWODNICZEK  

 

 
Kadeci, kadetki, juniorzy, juniorki 

STYL WOLNY I STYL 
KLASYCZNY  
 

STYL WOLNY I 
STYL 
KLASYCZNY  
 

STYL WOLNY I 
STYL 
KLASYCZNY  
 

STYL WOLNY I 
STYL KLASYCZNY  
 

kadeci 
 

juniorzy Kadetki Juniorki 

1. 42 kg 

2. 46 kg 

3. 50 kg 

4. 54 kg 

5. 58 kg 

6. 63 kg 

7. 69 kg 

8. 76 kg 

9. 85 kg 

10. 100 kg 

1. 50 kg 

2. 55 kg 

3.  60 kg 

4. 66 kg 

5. 74 kg 

6. 84 kg 

7. 96 kg 

8. 120 kg 

 

 
 

1. 38 kg 

2. 40 kg  

3. 43 kg  

4. 46 kg  

5. 49 kg  

6. 52 kg  

7. 56 kg  

8. 60 kg  

9. 65 kg  

10. 70 kg  

  
 

1. 44 kg  

2. 48 kg,  

3. 51 kg,  

4. 55 kg,  

5. 59 kg,  

6. 63 kg,  

7. 67 kg,  

8. 72 kg,  
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CZAS WALK W ZAPASACH:  
 

1.  mężczyźni styl wolny:  
 seniorzy, młodzieżowcy 2 rundy x 3 minuty  

   juniorzy 2 rundy x 3 minuty  
 młodzicy, kadeci 2 rundy x 2 minuty 
  

2.  mężczyźni styl klasyczny:  
                         seniorzy, młodzieżowcy 2 rundy x 3 minuty  

juniorzy 2 rundy x 3 minuty  
młodzicy, kadeci 2 rundy x 2 minuty  
 

3. Zapasy kobiet:  
seniorzy, młodzieżowcy 2 rundy x 3 minuty  
juniorzy 2 rundy x 3 minuty  
młodzicy, kadeci 2 rundy x 2 minuty  

4.  Mini zapasy 

 chłopcy i dziewczynki  2 rundy x 1,5 minuty   

5. Zabawy z mocowaniem 

 chłopcy i dziewczynki  2 rundy x 1 minutę   

 

                                                                              Zarząd  

                                                               Zachodniopomorskiego Związku Zapaśniczego 

     

 


