PRAGUE WRESTLING OPEN 2022
Turnaj talentované mládeže v zápase řecko-římském
Pořadatel:
Termín:
Místo konání:

PSK Olymp Praha
25. - 26. listopad 2022
Víceúčelová sportovní hala
CSMV - OLYMP, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

Ředitel soutěže: Mgr. Miroslav Jabůrek
Organizační pracovník: Mgr. Jiří Žák
adresa: Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 06
mobil: +420-775-511-611 (stačí poslat SMS)
e-mail : jirka.zak@seznam.cz,
www.pskolymppraha.cz

Věkové a hmotnostní kategorie:
Přípravka A (U11) – ročníky 2011 a 2012
Hmotnostní kategorie: 22 - 25 kg, 28 kg, 31kg, 35 kg, 39 kg, 43 kg, 47 kg, 52 kg,
57 kg, 57- 63 kg
Mladší žáci (U13) – ročníky 2009 a 2010
Hmotnostní kategorie: 25 – 28 kg, 31 kg, 35 kg, 39 kg, 43 kg, 47 kg, 52 kg, 57 kg,
63 kg, 70 kg, 80 kg, 80 – 90 kg
Žáci (U15) - ročníky 2007, 2008 a 2009 (u ročníku 2009 – nutný souhlas rodičů)
Hmotnostní kategorie: 34 - 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg,
75 kg, 85 kg, 85 – 100 kg
Kadeti (U17) – ročníky 2005, 2006 a 2007 (u ročníku 2007 – nutný souhlas rodičů)
Hmotnostní kategorie: 41 – 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 kg, 80 kg,
92 kg, 92 -110 kg + tolerance 1 kg
Rozhodčí:

zajistí PSZ

Zdravotník:

zajistí pořadatel soutěže

Startovné:

200,- Kč každý startující závodník

Délka utkání:

kadeti: 2 x 3 min + 30 vteřin pauza
ostatní: 2 x 2 min + 30 vteřin pauza

Předpis: Zápasí se dle pravidel UWW a všech jejich doplňků s výjimkou
systému párování soupeřů, který bude řešen v souladu se Soutěžním řádem
SZČR, tj. skupiny A/B na dvě porážky.
Technická převaha = rozdíl 12 a více technických bodů.
Turnaj proběhne na 3 žíněnkách o velikosti 12 x 12 metrů.
Časový program:
pátek 25. 11. 2022
18:00 – 20:00 hod. - příjezd, registrace, vážení a lékařská prohlídka (registraci
závodníků zašlete e-mailem předem)
sobota 26. 11. 2022
08:00 – 09:00 hod. - registrace, vážení a lékařská prohlídka
09:00 – 10:00 hod. - příprava tabulek
09:45 – 10:00 hod. - porada rozhodčích a trenérů
10:15 hod.
- ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

Ceny:

závodníci na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom,
družstva na 1. – 6. místě obdrží pohár a věcné ceny

Ubytování: požadavek na zajištění ubytování pro určitý počet osob je nutné
nahlásit organizačnímu pracovníkovi nejpozději do 10.11. 2022
(cena 400 - 800Kč/osoba/noc).
Stravování: požadavek na zajištění stravování pro určitý počet osob je nutné
nahlásit organizačnímu pracovníkovi nejpozději do 10.11. 2022
(cena 400,-Kč/osoba/večeře+snídaně+oběd).
Občerstvení na místě turnaje zajištěno, v nedalekém okolí bude také otevřena
restaurace Sparta Praha. Parkování v areálu též zajištěno.
Rozpis byl schválen VV SZČR elektronicky dne: 11.10.2022.

ZA ODLOŽENÉ VĚCI A PŘÍPADNÉ ZTRÁTY POŘADATEL
NERUČÍ!!!

https://goo.gl/maps/11bv2LyHdyrmtKL7A
Děkujeme tímto Magistrátu hlavního města Prahy, bez jehož finanční
dotace by tento turnaj nemohl pokračovat ve své tradici

…………………............
Ing. Libor Bílek
předseda STK SZČR

………………………….
Mgr. Jiří Žák
za oddíl zápasu
PSK Olymp Praha

