
                              
 

                             

  
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS MŁODZIKÓW 
 

W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM 
 

Zamość 10-11.09.2021r. 
 
 
 
 

 

1. Organizatorzy  
- Krajowe Zrzeszenie LZS 
-Klub Sportowy „Agros” Zamość 
 

2. Współorganizatorzy 
- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
- Polski Związek Zapaśniczy 
- Samorząd Województwa Lubelskiego 
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie  
- Okręgowy Związek Zapaśniczy   
- Powiat Zamojski 
- Miasto Zamość 
 

3. Cel Imprezy 
- Popularyzacja sportu zapaśniczego 
- Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników  
- Wyłonienie najlepszych w grupie młodzików 
 

4. Termin i miejsce zawodów 
- 10-11.09.2021 r. Zamość hala OSiR ul. Królowej Jadwigi 8 
 

5. Warunki uczestnictwa 
-zgodnie z regulaminem PZZ na 2021 rok 
-prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach: 2007, 2008, 2009 
-kategorie wagowe: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 
-obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodniczek do zawodów zgodnie 
z Regulaminem PZZ. 
 
6. Zgłoszenia 
-zgłoszenia z ilością miejsc noclegowych i wyżywienia należy przesłać na email: 
agrosks@poczta.onet.pl do dnia 03.09.2021r. z uwzględnieniem ilości zawodników i osób 
towarzyszących.



                              
 

                             

 

7. Obsada Sędziowska  

-Sędziego głównego zawodów oraz obsadę sędziowską na 2 maty wyznacza Lubelski 
Okręgowy Związek Zapaśniczy. 
  
8. Koszty Uczestnictwa  

-Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 
 

-koszt przejazdu, startowego, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają startujące 

kluby -koszt zakwaterowania: 
 

 Hotel


- pok. 1 osob. – 100 zł  
- 1 miejsce w pokoju 2-3 osobowym 80 zł  

 Internat  50 zł

 

-Wyżywienie całodzienne – 55 zł  

-startowe 20 zł od osoby 

 

9. Nagrody  

-Zawodnicy za I, II, i 2xIII miejsca otrzymają medale 
 

-Kluby za klasyfikację drużynową I-III otrzymują puchary 

 

10. Postanowienia końcowe  

- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ 
- prosimy o poważne potraktowanie rezerwacji noclegów i wyżywienia, organizatorzy 
nie gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, jeśli zgłoszenie nadesłane zostanie 
po terminie lub w ogóle nie zostanie wysłane. 
- Kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie 
NW zawodników i osób towarzyszących. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistrzostwa zostaną zorganizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu.    



                              
 

                             

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

Piątek 10.09.2021  

Godz. 16.00 – przyjazd ekip i sędziów (biuro KS „Agros” Zamość – ul. Królowej Jadwigi 8, 

22-400 Zamość) 
 

Godz.16.00 –  17.00 – weryfikacja zawodników  
Godz. 17.00 – 18.00 – konferencja techniczna (sala konferencyjna OSiR w Zamościu)  
Godz. 18.00 – 19.00 – waga zawodników 
 

 

Sobota 11.09.2021 (hala OSiR ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość) 

Godz. 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów 
Godz.  9.15 – 12.00 – walki eliminacyjne  
Godz. 12.00 – 13.00 – przerwa obiadowa  
Godz. 13.00 – 17.00 – dalszy ciąg walk eliminacyjnych i walki finałowe 
Godz. 17.00 – dekoracja medalistów i zakończenie zawodów   

 
 
 



                              
 

                             

 
 

Zamówienie na noclegi i wyżywienie 
 

Noclegi 10.09  11.09  

Ogółem ilość      

osób      

w tym Kobiet      

 
      

w tym Mężczyzn      

Wyżywienie 

kolacja ś o 

 

k ilość  
 

 
Nazwisko i pieczątka zamawiającego



                              
 

                             

 


