
Svaz zápasu České republiky

Věkové kategorie - styl:

Pořadatel:

Datum soutěže:

Místo konání soutěže:

Ředitel soutěže:

Organizační pracovník:

Úřední lékař:

Hlavní rozhodčí:

Sbor rozhodčích:

Tabulkový rozhodčí:

Definitivní (předběžné) přihlášky do soutěže odeslat oblastními trenéry na předepsaném formuláři

Zástupce svazu:

Počet žíněnek

Věková kategorie:

Váhové kategorie:

Věková kategorie:

Váhové kategorie:

Délka střetnutí:

Předpis: Každá oblast sestaví družstvo, ve kterém bude maximálně 16 závodníků (maximálně dva v jedné  

váhové kategorii). 

rozhodčího - viz. výše. 

Belo SVITEK

1 - 2 (dle přihlášených týmů)
  

žáci - 2 x 2 minuty, přestávka mezi poločasem utkání (periodami) je 30 vteřin. 

žáci - ročníky 2005 a 2006; ročník 2007 s písemným souhlasem rodičů

41-44 kg, 48-52 kg, 57-62 kg, 68-75 kg - řeckořímský styl

žáci - ročníky 2005 a 2006; ročník 2007 s písemným souhlasem rodičů

38-41 kg, 44-48 kg, 52-57 kg, 62-68 kg - volný styl

Zápasí se dle pravidel UWW a všech jejich doplňků systémem družstvo proti družstvu.

Deleguje komise rozhodčích SZČR

Ing. Libor Bílek - bilek.pobozp@gmail.com

(viz. příloha tohoto rozpisu) nejpozději do 10. června 2020 na e-mailovou adresu tabulkového

Zdravotní zabezpečení MV

Ing. Josef ŠKOLNÍK

Mgr. Jan Žižka, tel.: 732 804 324, e.amil: janziza@seznam.cz

žáci - zápas v řeckořímském a volném stylu

PSK Olymp Praha

13. června 2020

a pověřuje jeho uspořádáním PSK Olymp Praha

Pražský svaz zápasu

SVAZ ZÁPASU ČESKÉ REPUBLIKY

vydává

R O Z P I S

Turnaje oblastních družstev

Sportovní areál OLYMP CS MV, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

Atletická hala "OTAKARA JANDERY"

Michal Hanák, tel.: 792 304 610, e-mail: hany.michal@seznam.cz



Svaz zápasu České republiky Pražský svaz zápasu

Ubytování:

Místo ubytování:

Ceny:

Časový program:

   

Poznámka:

Zvláštní ustanovení:

ZA ODLOŽENÉ VĚCI A PŘÍPADNÉ ZTRÁTY POŘADATEL NERUČÍ!

Belo Svitek

předseda VV SZČR

Ředitel soutěže s hlavním rozhodčím a zástupcem svazu mohou v případě potřeby upravit časový

program soutěže.

V nejmenovaných bodech platí ustanovení "Soutěžního řádu SZČR" a všech jeho doplňků, včetně 

Ing. Libor Bílek

předseda STK SZČR

předpisů s nimi souvísejících.

Rozpis schválen Výkonným výborem SZČR elektronicky dne 16.03.2020.

Zpracoval dne 08. března 2020   Ing. Libor Bílek

Závodníci družstev, umístěných na prvních 3 místech obdrží diplomy a medaile, družstva poháry.

08:30 - 09:30   registrace, lékařská prohlídka, kontrola hmotnosti a losování

10:30               slavnostní zahájení soutěže a její pokračování dle rozlosování

na e-mailový nebo telefonní kontakt organizačního pracovníka.

Adresa ubytování bude upřesněna po zaslání požadavku na počty noclehů.

09:30 - 10:30   příprava tabulek

10:15 - 10:30   porada trenérů a rozhodčích

Závazné písemné přihlášky na počet závodníků a doprovodu zaslat nejpozději do 25.5. 2020



Svaz zápasu České republiky Pražský svaz zápasu



Definitivní (předběžné) přihlášky do soutěže odeslat oblastními trenéry na předepsaném formuláři

Každá oblast sestaví družstvo, ve kterém bude maximálně 16 závodníků (maximálně dva v jedné  

rozhodčího - viz. výše. 

Belo SVITEK

1 - 2 (dle přihlášených týmů)
  

žáci - 2 x 2 minuty, přestávka mezi poločasem utkání (periodami) je 30 vteřin. 

žáci - ročníky 2005 a 2006; ročník 2007 s písemným souhlasem rodičů

41-44 kg, 48-52 kg, 57-62 kg, 68-75 kg - řeckořímský styl

žáci - ročníky 2005 a 2006; ročník 2007 s písemným souhlasem rodičů

38-41 kg, 44-48 kg, 52-57 kg, 62-68 kg - volný styl

Zápasí se dle pravidel UWW a všech jejich doplňků systémem družstvo proti družstvu.

Deleguje komise rozhodčích SZČR

Ing. Libor Bílek - bilek.pobozp@gmail.com

(viz. příloha tohoto rozpisu) nejpozději do 10. června 2020 na e-mailovou adresu tabulkového

Zdravotní zabezpečení MV

Ing. Josef ŠKOLNÍK

Mgr. Jan Žižka, tel.: 732 804 324, e.amil: janziza@seznam.cz

žáci - zápas v řeckořímském a volném stylu

PSK Olymp Praha

13. června 2020

a pověřuje jeho uspořádáním PSK Olymp Praha

Pražský svaz zápasu

SVAZ ZÁPASU ČESKÉ REPUBLIKY

vydává

R O Z P I S

Turnaje oblastních družstev

Sportovní areál OLYMP CS MV, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

Atletická hala "OTAKARA JANDERY"

Michal Hanák, tel.: 792 304 610, e-mail: hany.michal@seznam.cz



Pražský svaz zápasu

Ředitel soutěže s hlavním rozhodčím a zástupcem svazu mohou v případě potřeby upravit časový

program soutěže.

V nejmenovaných bodech platí ustanovení "Soutěžního řádu SZČR" a všech jeho doplňků, včetně 

Ing. Libor Bílek

předseda STK SZČR

předpisů s nimi souvísejících.

Rozpis schválen Výkonným výborem SZČR elektronicky dne 16.03.2020.

Zpracoval dne 08. března 2020   Ing. Libor Bílek

Závodníci družstev, umístěných na prvních 3 místech obdrží diplomy a medaile, družstva poháry.

08:30 - 09:30   registrace, lékařská prohlídka, kontrola hmotnosti a losování

10:30               slavnostní zahájení soutěže a její pokračování dle rozlosování

na e-mailový nebo telefonní kontakt organizačního pracovníka.

Adresa ubytování bude upřesněna po zaslání požadavku na počty noclehů.

09:30 - 10:30   příprava tabulek

10:15 - 10:30   porada trenérů a rozhodčích

Závazné písemné přihlášky na počet závodníků a doprovodu zaslat nejpozději do 25.5. 2020



Pražský svaz zápasu


