
Oblastní  sportovní  komise  zápasu  Plzeňského  a  Karlovarského  kraje,  Třebízského  12,  Plzeň  301 00 

 

 

                                                                       R  O  Z  P  I  S 

Oblastního  přeboru  žákovských  složek  v  zápase  volného  stylu  pro  rok  2021 

(pouze pro pozvané oddíly) 

 

Pořadatel:                                    z  pověření  OSKZ  PKK - TJ  Holýšov 
 

Datum a místo soutěže:              27. listopadu  2021  ve  Sportovní  hale,  Holýšov,  Táborová  528  
                                                                                                                                  

Ředitel soutěže:                          Miroslav  Baťka 
 

Organizační  pracovník:             Václav  Lang,  mob. 602 786 308,  mail: vlang@seznam.cz, 
 

Hlavní rozhodčí:                         Pavel  Peterka   
 

Sbor  rozhodčích:                       deleguje  OSKZ  PKK 
 

Zdravotní  zabezpečení:             zajistí  pořadatel 
 

Startují:                                      žáci  a  žačky  roč. 2006, 2007,  roč. 2008  podle  ustanovení  SZČR 

                                                   o  startu  ve  vyšší  věkové  kategorii. 

                                                   vah. kat. žáků:  34-38,41,44,48,52,57,62,68,75,85,85-100 kg 

                                                   vah. kat. žaček:  29-33,36,39,42,46,50,54,58,62,66,66-70 kg 

                                                   mladší  žáci  a  mladší  žačky  roč. 2008 (pokud  nestartuje  mezi   

                                                   staršími) a  2009 

                                                   vah. kat. chlapců:  25-28,31,35,39,43,47,52,57,63,70,80,80-90 kg 

                                                   vah. kat. dívek:  25-28,31,35,39,43,47,52,57,63,63-70 kg 

                                                   přípravka A  chlapci  a  dívky  roč. 2010 a 2011,   

                                                   vah. kat. chlapců:  22-25,28,31,35,39,43,47,52,57,63,70,70-80 kg 

                                                   vah. kat. dívek:  22-25,28,31,35,39,43,47,52,57,57-63 kg           

                                                   přípravka B  chlapci  a  dívky  roč. 2012 a 2013, 

                                                   vah. kat. chlapců:  20-22,25,28,31,35,39,43,47,52,57,63,63-70 kg 

                                                   vah. kat. dívek:  20-22,25,28,31,35,39,43,47,52,52-57 kg 
 

Předpis:                                      zápasí  se  podle  pravidel  UWW  a  Soutěžního  řádu  SZČR  včetně  

                                                   všech jejich platných doplňků.    
   

Systém  soutěže:                        do  pěti  ve  váze  každý  s  každým,  od  šesti  rozdělení  do  skupin, 

                                                   ve  kterých  se  bojuje  každý  s každým,  nejlepší  borci  ze  skupin   

                                                   se  utkají  o  celkové  umístění  (první  až  šesté  místo) 
   

Časový  program:                       09,00 – 10,30    registrace  a  vážení  zápasníků,   
                                                   10,30 – 11,00     příprava  tabulek,  porada  trenérů  a  rozhodčích, 

                                                               11,00    zahájení  soutěže, 
 

Ceny:                                          Vítěz  každé  hmotnostní  kategorie  obdrží  zlatou  medaili  a  diplom, 

                                                   druhý  a  třetí  dostanou  medaili  a  diplom.   
 

Podmínka:                       Trenéři  odpovídají  za  fyzickou  přípravu  a  zdravotní  stav  svých                                                    

svěřenců.  Všichni  účastníci,  včetně  trenérů,  musí  při  registraci                                                    

předložit  platný  průkaz  SZČR,  jinak  nebudou  k  soutěži  

připuštěni. 

 

Zvláštní ustanovení: Pořadatel zajistí, aby do haly (tělocvičny) byly vpuštěny pouze osoby, které    

předloží některý z následujících dokladů:   

o národní certifikát o provedeném či dokončeném očkování, od kterého 

uplynulo nejméně 14 dní;    
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o potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (od prvního pozitivního POC 

/antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo 

více než 180 dní); 

o potvrzení o absolvování PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 

s negativním výsledkem, které nesmí být starší 7 dnů; 

o potvrzení o absolvování POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu 

viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší více než 72 

hodin. 

Poznámka:  tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální covidovou 

situaci a s ní spojená vládní opatření. 

 

 

Rozpis byl schválen STK SZČR dne:  28.09.2021. 

 

 

 

 

 

      Ing. Libor Bílek                                           Mgr. Petr Živný                                  Antonín   Pařík 
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