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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO NA 2012 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

1. GRUPY WIEKOWE. 

 

1.1 Zawody w zapasach w Polsce przeprowadzane będą wg przepisów FILA lub w systemie 

rozgrywek z podziałem na grupy AB.  

Istnieje możliwość rozgrywania zawodów wg różnych systemów i eksperymentalnych 

przepisów. Jeżeli zawody mają być przeprowadzone wg innego systemu obowiązującego w 

FILA, należy powiadomić w komunikacie organizacyjnym wszystkich uczestników na co 

najmniej dwa miesiące przed danymi zawodami – dotyczy imprez sportowych PZZ: 

młodzieżowców, juniorów, kadetów i młodzików.  

Decyzję o każdorazowym wprowadzeniu nowego systemu rozgrywek podejmie Wydział 

Wyszkolenia po zasięgnięciu opinii innych Komisji PZZ – Komisji Sportowej i Kolegium 

Sędziów.  

 

1.2 Grupy wiekowe i kategorie wagowe w zapasach (mężczyźni, kobiety): 

 

 Młodzicy/młodziczki  12 - 14 lat, 

 Kadeci/kadetki  15 - 17 lat,  

 Juniorzy/juniorki  18 - 20 lat, 

 Młodzieżowcy 21 - 23 lata, 

 Seniorzy 18 lat i starsi, ale do 50 roku życia. 

 Seniorki  17 lat /decyzja Zarządu PZZ z dnia 16.12.2011 roku/ i starsze, ale do 50 roku 

życia. 
 

W grupie młodzików w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy/czki w wieku 12-14 lat 

po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w książeczce sportowo-

lekarskiej. 
 

W grupie kadetów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udział 

zawodnicy 15-17 letni po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w 

książeczce sportowo-lekarskiej.  

W niektórych zawodach w kraju dopuszcza się udział zawodników/czek z młodszych 

roczników zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych zawodów. 

Zawodnicy/czki ci mogą uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej na 

odpowiedzialność klubu macierzystego. Obowiązują minimum dwukrotne badania lekarskie 

udokumentowane w książeczce sportowo-lekarskiej. 
 

W grupie juniorów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udział 

zawodnicy 18-20 letni po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w 

książeczce sportowo-lekarskiej.  

W niektórych zawodach w kraju dopuszcza się udział zawodników/czek z młodszych 

roczników zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych zawodów. 

Zawodnicy/czki ci mogą uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej na 

odpowiedzialność klubu macierzystego. Obowiązują minimum dwukrotne badania lekarskie 

udokumentowane w książeczce sportowo-lekarskiej. 
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W seniorach w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dopuszcza się udział 

zawodników od 18 lat i zawodniczek od 17 lat - /decyzja Zarządu PZZ z dnia 16.12.2011 

roku/. Zawodnicy ci i zawodniczki mogą uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej na 

odpowiedzialność klubu macierzystego. Obowiązują minimum dwukrotne badania lekarskie 

udokumentowane w książeczce sportowo-lekarskiej. 

 

Kategorie wagowe i wiekowe w zapasach. 
 

STYL WOLNY I STYL KLASYCZNY 

Młodzicy Kadeci Juniorzy Seniorzy  

 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.  39-42 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.  46-50 kg 

 2.  55 kg 

 3.  60 kg 

 4.  66 kg 

 5.  74 kg 

 6.  84 kg 

 7. 96 kg 

 8.  120 kg 

 1. 55 kg 

 2. 60 kg 

 3. 66 kg 

 4. 74 kg 

 5. 84 kg 

 6. 96 kg 

 7. 120 kg 

 

ZAPASY KOBIET 

Młodziczki Kadetki Juniorki Seniorki 

 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. 36-38 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.  40-44 kg 

 2.  48 kg 

 3.  51 kg 

 4.  55 kg 

 5.  59 kg 

 6.  63 kg 

 7.       67 kg     

 8. 72 kg 

1. 48 kg  (olimpijska) 

2. 51 kg (nie olimpijska) 

3. 55 kg  (olimpijska) 

4. 59 kg (nie olimpijska) 

5. 63 kg  (olimpijska) 

6. 67 kg (nie olimpijska) 

7. 72 kg  (olimpijska) 

 

 

1.3 Grupy wiekowe i kategorie wagowe w grapplingu (mężczyźni, kobiety): 
 

 Młodzicy/młodziczki  14 - 15 lat, 

 Kadeci/kadetki  16 - 17 lat,  

 Juniorzy/juniorki  18 - 19 lat, 

 Seniorzy 20 lat i starsi, ale do 50 roku życia. 

 

W grupie młodzików w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy/czki w wieku 14-15 lat 

po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w książeczce sportowo-

lekarskiej. 
 

W grupie kadetów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udział 

zawodnicy 16-17 letni po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w 

książeczce sportowo-lekarskiej. 
 

W grupie juniorów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udział 

zawodnicy 18-19 letni po uzyskaniu dwukrotnych badań lekarskich udokumentowanych w 

książeczce sportowo-lekarskiej.  
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W seniorach w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dopuszcza się udział 

zawodników od 18 lat. Zawodnicy ci mogą uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej 

na odpowiedzialność klubu macierzystego. Obowiązują minimum dwukrotne badania 

lekarskie udokumentowane w książeczce sportowo-lekarskiej. 

 

UWAGA! 

W niektórych zawodach w kraju dopuszcza się udział zawodników/czek z młodszych 

roczników zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych zawodów. Zawodnicy/czki ci 

mogą uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej na odpowiedzialność klubu 

macierzystego. Obowiązują minimum dwukrotne badania lekarskie udokumentowane w 

książeczce sportowo-lekarskiej. 

 

Kategorie wagowe w Grappling (mężczyźni, kobiety): 

 

GRAPPLING 

Młodzicy Kadeci Juniorzy Seniorzy  
 1. 40 kg 

 2. 45 kg 

 3. 50 kg 

 4. 55 kg 

 5. 60 kg 

 6. 65 kg 

 7. 70 kg 

 8. 80 kg 

 9. +80kg 

 1. 50 kg 

 2. 55 kg 

 3. 60 kg 

 4. 65 kg 

 5. 70 kg 

 6. 75 kg 

 7. 85 kg 

 8. +85 kg 

 1. 60 kg 

 2. 65 kg 

 3. 70 kg 

 4. 75 kg 

 5. 80 kg 

 6. 90 kg 

 7. 110kg 

 8. Absolute 

 

 1. 60 kg 

 2. 65 kg 

 3. 70 kg 

 4. 75 kg 

 5. 80 kg 

 5. 90 kg 

 6. 110 kg 

 7. Absolute 

 

Młodziczki Kadetki Juniorki Seniorki 
 1. 40 kg 

 2. 45 kg 

 3. 50 kg 

 4. 55 kg 

 5. 60 kg 

 6. +60 kg 

 1. 45 kg 

 2. 50 kg 

 3. 55 kg 

 4. 65 kg 

 5. 70 kg 

 6. +75 kg 

 1. 50 kg 

 2. 55 kg 

 3. 60 kg 

 4. 65 kg 

 5. 75 kg 

 6. Absolute 

 1. 50 kg 

 2. 55 kg 

 3. 60 kg 

 4. 65 kg 

 5. 75 kg 

 6. Absolute 

 

Beniaminki (12-13 lat w danym roku) 
 Chłopcy: 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 75 kg, + 75kg 

 Dziewczynki: 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, +55kg 
 

 

Weterani (35-60  lat) 
 Mężczyźni 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg,110 kg, Absolute 

 Kobiety: 55 kg, 60 kg, 65 kg, 75 kg, Absolute 

 

 
2. CZAS WALK W ZAPASACH: 
 

2.1. mężczyźni styl wolny: 
 

 seniorzy, młodzieżowcy  3 rundy x 2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 juniorzy 3 rundy x 2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 młodzicy, kadeci 3 rundy x 2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 

2.2. mężczyźni styl klasyczny: 
 

 seniorzy, młodzieżowcy 3 rundy x 2 minuty (1,5 min. w stójce i 30 sek. w parterze) 
 juniorzy 3 rundy x 2 minuty (1,5 min. w stójce i 30 sek. w parterze) 
 młodzicy, kadeci 3 rundy x 2 minuty (1,5 min. w stójce i 30 sek. w parterze) 
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2.3.Zapasy kobiet: 
 
 seniorki, młodzieżowcy  3 rundy x 2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 juniorzy 3 rundy x 2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 młodziczki, kadetki 3 rundy x  2 minuty (ew. dogrywka 30 sekund) 
 
3. PRAWO STARTU W ZAWODACH 
 

3.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki będący członkami klubów 

sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, zrzeszonymi w Polskim Związku Zapaśniczym 

(zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. Nr 127, poz. 

857). 
 

3.2. Zawodnicy mają prawo do startu w barwach tylko i wyłącznie jednego klubu sportowego w 

kraju 
 

3.3. Zawodnicy mają prawo startu w obu stylach. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych. 

Kobiety walczą tylko w zapasach kobiet. 
 

3.4. Zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych startują wg zasad zawartych w 

szczegółowych regulaminach zawodów zatwierdzonych przez PZZ. 
 

3.5. Zawodnicy i zawodniczki mogą startować w zawodach w zapasach od 12 roku życia, pod 

warunkiem posiadania dwukrotnych badań lekarskich wykonywanych co 6 miesięcy, 

udokumentowanych w książeczce sportowo-lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie 

zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu 

orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież 

do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 3 października 2006 r. w sprawie 

kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju 

niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub 

licencji trenera 

3) staż zawodniczy musi wynosić min. 6 miesięcy 

Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu mają obowiązek 

posiadania zdolności do uprawiania sportu zapaśniczego wydany przez Centralny Ośrodek 

Medycyny Sportowej w Warszawie systematycznie, co sześć miesięcy – Rozporządzenie 

Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad 

zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu.  

Dziennik Ustaw Nr 83.  
 

Wszyscy zawodnicy powołani do kadr narodowych seniorów w roku 2012 muszą 

bezwzględnie wykonywać badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w 

Warszawie. 

Poza zawodnikami/czkami wytypowanymi przez trenerów kadr narodowych, pozostali 

zawodnicy i zawodniczki badania takie zobowiązani są wykonać na własny koszt po 

wcześniejszym ustaleniu terminu bezpośrednio w COMS w Warszawie: 
 

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie  

02-034 Warszawa, ul Wawelska 5.  

Rejestracja: +48 22-592-93-40 do 43  

Sekretariat : +48 22-592-93-68.  

Numer fax: +48 22-825-59-68  

e-mail: sekretariat@coms.pl  

mailto:sekretariat@coms.pl
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3.6. Zmiana barw klubowych zawodników/czek reguluje Regulamin Zmiany Barw Klubowych 

zatwierdzony na Zarządzie PZZ w dniu 19.12.2009 roku – www.zapasy.org.pl/Regulaminy 

 

4. ZAKAZY I NAKAZY STARTU 
 

4.1. W przypadku zbyt częstych startów zawodnika, Wydział Wyszkolenia może wydać zakaz 

startu zawodnikowi  lub grupie zawodników w jednej lub kilku imprezach. Zakaz startu może 

wydać również Komisja Lekarska i Komisja Sportowa. 
 

4.2.W przypadku kolizji terminów rozgrywania imprez krajowych i międzynarodowych, 

zawodnicy wytypowani przez trenerów do reprezentacji mają obowiązek w pierwszej kolejności 

reprezentować nasz kraj w zawodach międzynarodowych. W takim przypadku punkty do 

Klubowego Mistrza Polski zaliczane są dla zawodnika i klubu jak za I miejsce zajęte w tych 

zawodach. Nie dotyczy to systemu współzawodnictwa uzdolnionej młodzieży. 
 

4.3. Na wniosek klubu zawodnik lub zawodniczka może być przeniesiony/a do wyższej grupy 

wiekowej (na stałe) bez prawa startu w swojej grupie wiekowej.  
 

4.4. Nie ma przenoszenia zawodników i zawodniczek z grupy młodzików do grupy kadetów. 
 

4.5. W systemie współzawodnictwa MSiT dzieci i młodzieży Wydział Wyszkolenia po 

uzyskaniu akceptacji Komisji Sportowej PZZ może wyrazić zgodę na przeniesienie 17-letnich 

zawodników/czek do grupy juniorów i 20-letnich  zawodników/czek do grupy młodzieżowej na 

stałe bez prawa startu w młodszej grupie wiekowej w ramach zawodów tego systemu bez 

konieczności kierowania wniosku na Zarząd. 
 

Jednocześnie wprowadza się zapis, że start zawodnika w swojej kategorii wiekowej w danym 

stylu walki (styl klasyczny, styl wolny) eliminuje możliwość przenoszenia go do wyższej grupy i 

start w drugim stylu walki (styl klasyczny, styl wolny).  
 

4.6. Zabrania się kategorycznie redukowania masy ciała w grupie dzieci, młodzików, 

kadetów i juniorów (nadmiernego redukowania masy ciała). 

 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE OGÓLNOPOLSKIEJ ZGODNIE Z 
KALENDARZEM IMPREZ PZZ 
 
W imprezach centralnych może startować zawodnik, który spełnia następujące warunki: 
 
5.1. Posiada aktualną licencję PZZ lub OZZ i jest członkiem Klubu Sportowego lub 

Uczniowskiego Klubu Sportowego, który posiada aktualnie opłaconą licencję PZZ na rok 2012 

w wysokości 150 zł. 
 
Wszystkie kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe uczestniczące w zawodach 

organizowanych przez PZZ (łącznie z zawodami młodzików MMM i UKS) muszą posiadać 

opłaconą licencję PZZ lub OZZ na rok 2012 i zgłaszać zawodników do zawodów przez 

elektroniczny system zgłoszeń. 
 

5.2. Składka członkowska dla Okręgowych Związków Zapaśniczych w 2012 roku wynosi 150 
zł. 

 

5.3. Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe i Okręgowe Związki Zapaśnicze 

powinny opłacić składkę członkowską do końca I kw. 2012 r.  

 

http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
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W przypadku nie opłacenia składki do PZZ przez klub, UKS lub OZZ zawodnicy w/w 

stowarzyszeń nie będą dopuszczani do zawodów sportowych. W przypadku nie opłacenia 

licencji do 31.10.2012 r. wszystkie punkty w rankingu PZZ i systemu współzawodnictwa 

uzdolnionej młodzieży MSiT będą anulowane. 

 

5.4. Zawodnik/czka powinien/a obowiązkowo posiadać:  

 książeczkę sportowo-lekarską z ostemplowaną przynależnością klubową, 

 aktualne badania lekarskie, 

 wykupioną licencję zawodniczą na 2012 rok w elektronicznym systemie rejestracji 

zawodników  - www.zapasy.org.pl/system 

 

Tryb przyznawania i pozbawiania licencji dla zawodników i zawodniczek określa 

„REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE ZAPASÓW I GRAPPLINGU”. 

 

5.5. Zawodnicy nie zgłoszeni w określonym terminie do zawodów przez elektroniczny system 

zgłoszeń - www.zapasy.org.pl, a posiadający licencję PZZ lub OZZ będą mogli zostać 

zweryfikowani do tych zawodów pod warunkiem opłacenia do Sędziego Głównego opłaty w 

wysokości 100 zł od niegłoszonego zawodnika.  

 

5.6. Zawodnik/czka przed dopuszczeniem do startu w zawodach musi zostać obowiązkowo: 

zweryfikowany/a, dopuszczony/a do startu przez dyżurnego lekarza zawodów  oraz zważony/a 

na oficjalnej wadze. 

Obowiązkowo wprowadza się przeglądy lekarskie na wszystkich imprezach sportowych 

przed oficjalnym ważeniem. 

 

5.7. Zawodnik/czka nie spełniający/a jednego z wyżej wymienionych warunków (od 5.1 do 

5.6) nie będzie dopuszczony do startu w zawodach. 

 

5.7. Zawodnik/czka nie posiadający obywatelstwa polskiego, ale będący obywatelem jednego z 

państw Unii Europejskiej i na stałe mieszkający w Polsce może występować w barwach 

polskiego klubu w zawodach indywidualnych lub drużynowych zgodnie z regulaminami 

szczegółowymi pod warunkiem posiadania licencji uprawniającej do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym wydanej przez Polski Związek Zapaśniczy.  

Koszt wykupienia licencji dla w/w zawodnika wynosi tyle samo, co dla zawodnika krajowego. 

Zawodnik taki dopuszczony do zawodów startuje na odpowiedzialność klubu, który zgłasza go 

do zawodów, oraz musi obowiązkowo posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

5.8. Zawodnik/czka nie posiadający obywatelstwa Polskiego, ale posiadający kartę stałego lub 

tymczasowego pobytu, może występować w barwach polskiego klubu w zawodach 

indywidualnych lub drużynowych zgodnie z regulaminami szczegółowymi pod warunkiem 

posiadania licencji uprawniającej do uczestnictwa w zawodach wydanej przez Polski Związek 

Zapaśniczy.  

Koszt wykupienia licencji dla zawodnika posiadającego kartę stałego lub tymczasowego 

pobytu wynosi tyle samo, co zawodnika krajowego. Zawodnik taki dopuszczony do zawodów 

startuje na odpowiedzialność klubu, który zgłasza go do zawodów oraz musi obowiązkowo 

posiadać aktualne badania lekarskie.  

 

5.9. W zawodach organizowanych przez PZZ nie mają prawa startu zawodnicy nie zrzeszeni w 

klubach sportowych. 
 

http://www.zapasy.org.pl/system
http://www.zapasy.org.pl/
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5.10. Zawodnik zweryfikowany, zważony i dopuszczony przez lekarza jest umieszczony na 

liście startowej zgodnie z wynikiem losowania. W przypadku wycofania zawodnika przez 

trenera lub lekarza przed rozpoczęciem walk, nie ma przesunięcia zawodników na liście 

startowej. W takim przypadku jego przeciwnicy otrzymują wygrane walkowerem. 

 
6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I FINANSE. 
 
6.1. Obowiązuje elektroniczny system zgłoszenia do zawodów www.zapasy.org.pl/system 

Zawodnicy/czki nie zgłoszeni/e w określonym terminie do zawodów przez elektroniczny system 

zgłoszeń - www.zapasy.org.pl/system, a posiadający licencję PZZ lub OZZ będą mogli zostać 

zweryfikowani do tych zawodów pod warunkiem opłacenia do Sędziego Głównego opłaty w 

wysokości 100 zł od niegłoszonego zawodnika.  
 

6.2. Zgłoszenie do Organizatora zawodów należy dokonać zgodnie z terminem podanym w 

komunikacie organizacyjnym zawodów, podpisane przez kierownika klubu i głównego 

księgowego lub skarbnika.  

Za miejsca zarezerwowane, a nie wykorzystane organizator zgodnie z komunikatem 

zawodów ma prawo obciążyć kosztami  zamawiający klub. 
 

6.3. Zgłoszenia imienne wygenerowane przez system rejestracji zawodników wypełnione, 

ostemplowane pieczątką klubową i podpisane przez zawodnika/czkę należy składać do 

Komisji Weryfikacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami, tj. książeczką sportowo-lekarską. 
  
6.4. Koszty organizacji imprezy ponosi zleceniodawca i organizator, koszty udziału zawodników 

w zawodach ponosi zgłaszający. 

6.5. W zawodach centralnych organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski 

Związek Zapaśniczy, obowiązują licencję wystawione przez PZZ dla zawodników/czek  w 

wieku 15 lat i starszych. 
 

6.6. W zawodach regionalnych i wojewódzkich oraz innych zawodach kadetów, juniorów i 

seniorów obowiązują licencje PZZ lub OZZ. 
 

6.7. Na zawodach młodzików obowiązują licencje OZZ. 
 
6.8. Koszt licencji wykupionej w PZZ wynosi: 
  - seniorzy/seniorki                                  40 – zł 
  - juniorzy/juniorki, kadeci/kadetki       20 – zł  
  

UWAGA !  

Koszt licencji wystawionej przez OZZ dla zawodników/czek 12-14 letnich nie może    

przekroczyć 7 zł. 
 

Licencje będą wystawiane przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego do 

którego kluby i Okręgi będą się logować przez stronę internetową PZZ pod adresem 

www.zapasy.org.pl 
 

6.9. Login i hasło każdy klub, uczniowski klub sportowy i OZZ otrzyma po opłaceniu 

opłaty licencyjnej do PZZ.   

 

6.10. W przypadku wykrycia fałszowania dokumentów na trenera i klub sportowy zostaną 

nałożone bezwzględne sankcje dyscyplinarne łącznie z dyskwalifikacją i zakazem udziału w 

zawodach na okres co najmniej jednego roku. 
 

 

 

http://www.zapasy.org.pl/system/
http://www.zapasy.org.pl/
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7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY. 
 
Obowiązuje oddzielny regulamin zatwierdzony przez Komisję Organizacji imprez sportowych 

na dany rok. 
 

8. RÓŻNE. 
 

8.1. Na zawody ogólnopolskie listę uprawnionych do startu sporządza Komisja Sportowa PZZ z 

uwzględnieniem pkt. 5. 
 

8.2. Sędziów  na zawody centralne, sędziów głównych na eliminacje do OOM i sędziów 

głównych na MMM wyznacza Komisja Sędziowska PZZ.  Stawki sędziowskie regulują decyzje 

Zarządu PZZ i regulamin MSiT. 
 

8.3. Zobowiązuje się zawodników do udziału w ceremonii otwarcia i zakończenia (dekoracji) do 

występowania w strojach sportowych. 
 

8.4. Zawody, które są umieszczone w kalendarzu imprez sportowych PZZ na 2012 rok muszą 

być zatwierdzane w PZZ. 
 

8.5 Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z imprezy w ciągu                

7 dni od daty jej zakończenia. 
 

8.6. Kluby sportowe, które wyjeżdżają na zawody międzynarodowe FILA za granice, 

powinny obowiązkowo w swoim składzie umieszczać sędziego z klasą międzynarodową i 

informować o tym biuro PZZ. W przeciwnym razie klub będzie obciążony karą pieniężną 

nałożoną przez FILA w wysokości 2 000 CHF.  
 

8.7. Organizator zawodów lub przedstawiciel Komisji Sportowej PZZ prowadzący 

komputerową obsługę turnieju w czasie maksimum 2 godzin po zakończeniu imprezy ma 

BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK przesłać komunikat w pliku PDF oraz dołączyć w wersji 

tekstowej lub w Word następujące informacje: 
 

 Nazwa imprezy 

 Data i miejsce rozegrania zawodów 

 Liczba uczestniczących zawodników i klubów 

 Klasyfikacja klubowa z podaną liczbą punktów uzyskaną przez kluby 

 Klasyfikacja województw – jeżeli jest prowadzona 

 Klasyfikacja indywidualna zawodników z pogrubieniem trzech pierwszych miejsc 

 Indywidualne wyróżnienia, jeżeli takie miały miejsce na zawodach 
 

na adres e-mail: 
 

 Komisji Sportowej PZZ – Przewodniczący Mirosław Pikierski 

miroslaw.pikierski@zapasy.org.pl i mpikierski@wp.pl 
 

 Biura PZZ - pzz@zapasy.org.pl, marek.walachowski@zapasy.org.pl, 

jakub.hajduk@zapasy.org.pl  

 

 Zapaśnik - redakcja@zapasnik.com i mikolajjarocki@wp.pl  

 

 oraz Almanach-Sportu  
 

office@yokozuna.pl wykaz zawodników biorących udział w turnieju oraz wyniki 

wszystkich walk rozegranych w czasie zawodów w formacie wygenerowanym przez 

program Almanach-Sportu – oprogramowanie zaaprobowane przez Komisje Sportową 

PZZ, którego bezpłatne wersje udostępniane są wszystkim zainteresowanym. 

mailto:miroslaw.pikierski@zapasy.org.pl
mailto:mpikierski@wp.pl
mailto:pzz@zapasy.org.pl
mailto:marek.walachowski@zapasy.org.pl
mailto:redakcja@zapasnik.com
mailto:mikolajjarocki@wp.pl
mailto:office@yokozuna.pl
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9. PUNKTACJA ZAWODÓW INDYWIDUALNYCH - DO RANKINGU KLUBOWEGO 
MISTRZA POLSKI, NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA I ZAWODNICZKI ORAZ 
TRENERA ROKU PZZ. 
 

Tabela punktacji do klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej. Ilość punktów za zajęte miejsce – 

nowa punktacja obowiązująca od 1.01.2012 roku 
 

 
W Drużynowych Mistrzostwach Polski kadetów powyżej 10 miejsca wszystkie drużyny 

otrzymują po 10 pkt.  
 

W Drużynowych Mistrzostwach Polski Województw juniorów powyżej 10 miejsca wszystkie 

województwa otrzymują po 10 pkt. 
 

W zawodach Systemu Sportu Dzieci i Młodzieży - przy mniejszej ilości zawodników niż 

liczba miejsc punktowanych – ostatni zawodnik nie punktuje. A w przypadku mniejszej ilości 

zawodników w kategorii niż 4, kategoria wagowa nie punktuje w całości.  

Nazwa imprezy 

 
I II 

Dwa III   
m. po 

Dwa 
V m. 
po 

VII VIII IX X 
XI-
XII 

XIII
-

XVI 

Igrzyska Olimpijskie 150 130 110 80 55 40 35 25 15 10 

Mistrzostwa Świata seniorów/seniorek 130 110 80 55 40 35 25 15 10 5 

I LIGA DRUŻYNOWA (kluby i województwa) 

- zajęte miejsce 

320 

I 

300 

II 

270 

III 

230 

IV 

200 

V 

180 

VI 

160 

VII 

140 

VIII 

120 

IX 

100 

X 

Mistrzostwa Europy seniorów/seniorek, UNIWERSJADA 80 70 50 30 25 20 15 10 5 - 

Mistrzostwa Świata juniorów/juniorek, AMŚ,  

Wojskowe MŚ 
50 40 30 20 15 10 7 5 - - 

Turnieje FILA Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open 50 40 30 20 15 10 7 5 - - 

Mistrzostwa Europy juniorów/juniorek 35 30 20 15 10 5 2 1 - - 

Mistrzostwa Świata kadetów/kadetek 20 15 10 5 3 2 1 1 - - 

Mistrzostwa Europy kadetów/kadetek 15 12 6 3 2 1 - - - - 

Mistrzostwa Polski seniorów/seniorek 40 35 28 23 15 10 8 6 - - 

Mistrzostwa Polski seniorek – kategorie nieolimpijskie 35 30 20 15 10 5 - - - - 

Turnieje FILA seniorów/seniorek 35 30 20 15 10 5 3 1 - - 

Super Puchar Polski seniorów i seniorek  40 35 28 23 15 10 - - - - 

Puchar Polski seniorów/seniorek 30 25 20 13 8 6 3 1 - - 

Puchar Polski seniorek – kategorie nieolimpijskie 25 20 15 10 5 2 - - - - 

Młodzieżowe  MP, Akademickie MP 25 21 17 13 10 8 - - - - 

Mistrzostwa Polski juniorów/juniorek  15 12 9 6 3 2 - - - - 

Puchar Polski juniorów/juniorek 

M/n Mistrzostwa Polski Jun.,  

M/n Turnieje juniorów/juniorek 

12 10 8 4 2 1 - - - - 

OOM - Mistrzostwa Polski kadetów 
Lok. 1 2 3-3 5-5 7-8 9-10 11-12 13-16  

Pkt. 9 7 6 5 4 3 2 1  

OOM - Mistrzostwa Polski kadetek 
Lok. 1 2 3-3 5-5 7-8-9 10-11 12 13-14  

Pkt. 9 7 6 5 4 3 2 1  

Puchar Polski kadetów/kadetek - 

M/n Mistrzostwa Polski kadetów/kadetek 

M/n Turnieje kadetów/kadetek 

6 5 4 2 1 1 - - - - 

Drużynowe M. P. juniorów/ek (tylko województwa) 

Drużynowe M.P. kadetów/ek (kluby i województwa) 

120 

I 

110 

II 

100 

III 

90 

IV 

80 

V 

70 

VI 

60 

VII 

50 

VIII 

40 

IX 

30 

X 

Mistrzostwa Polski Młodzików 5 4 3 2 1 - - - - - 

Mistrzostwa Regionów młodzików/młodziczek 3 2 2 2 1 - - - - - 
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 W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, gdzie liczba 

ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą otrzymywać 

połowę punktów. 

 W każdym przypadku warunkiem zaliczenia punktów do Rankingu jest nadesłanie przez 

organizatorów komunikatu końcowego z imprezy (tj. pełnego komunikatu zawierających 

wszystkich uczestników) do Komisji Sportowej PZZ. 
 
Punktacja w SYSTEMIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY 
 
PUNKTACJA MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW: 
 

Lok. 1 2 3-3 5-5 7  

PKT 3 2 2 2 1 14 
        
UWAGA!  
Punkty do Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego oraz Współzawodnictwa Sportowego 
PZZ zostaną zaliczone tylko po nadesłaniu oryginalnych komunikatów z listami walk. 
 

PUNKTACJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY. 
 
Zapasy styl wolny i styl klasyczny 

Lok. 1 2 3-3 5-5 7-8 9-10 11-12 13-16 suma 

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 60 
 
Zapasy kobiet 

Lok. 1 2 3-3 5-5 7-8-9 10-11 12 13-14 suma 

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 60 
 
PUNKTACJA MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW. 
 

Lok. 1 2 3-3 5-5 7 8  

PKT 15 12 9 6 3 2 62 
  
PUNKTACJA MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. 
 

Lok. 1 2 3-3 5-5 7 8  

PKT 25 21 17 13 10 8 124 
 
W punktacji klubowej i wojewódzkiej przeprowadzonej na zawodach indywidualnych 

obowiązuje zasada, że do punktacji klubowej i wojewódzkiej liczy się suma punktów zdobytych 

przez wszystkich startujących zawodników. 
 

10. KARY.  
 

10.1. Sędzia główny może ukarać winnych zawodników lub trenerów za przekroczenia 

organizacyjno-sportowe, braki dokumentacyjne, karą pieniężną pod rygorem niedopuszczenia do 

zawodów w wysokości 100 zł.  

Jeżeli występuje brak zgłoszenia zawodnika do zawodów w ramach elektronicznego systemu 

zgłoszenia się do określonej imprezy, to sędzia główny może dopuścić takiego zawodnika do 

zawodów pod warunkiem posiadania przez niego aktualnej licencji PZZ lub OZZ i po 

uiszczeniu 100 zł kary od każdego zawodnika.  
 

10.2. Kara za żółtą kartkę dla zawodnika lub trenera wynosi 100 zł, a czerwona kartka kosztuje 300 

zł. W przypadku natychmiastowego nie uregulowania nałożonych kar, nastąpi wycofanie ukaranego 

zawodnika z zawodów, a w przypadku trenera wycofanie całej drużyny. Jeżeli kara nastąpiła w 
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ostatniej walce należy ją uregulować w ciągu 7 dni do PZZ. W innym przypadku Komisja Sportowa 

zweryfikuje wyniki zawodów.  
 

10.3. Wszystkie kary zostają wpłacone do Sędziego Głównego, a następnie Sędzia Główny 

przekazuje wpłaty do PZZ (na KP).   Uwaga!  

Za wpłacone kary nie wystawiane są faktury. 

 
11. RANKING KLUBOWEGO MISTRZA POLSKI.  
 
Celem jest: 

- wyłonienie najlepszych sekcji zapaśniczych w stylu klasycznym, stylu wolnym, zapasach 

kobiet i grapplingu, którym przyznany zostanie tytuł Klubowego Mistrza Polski. 

- tytuł Klubowego Mistrza Polski zostanie nadany po zakończeniu rocznego cyklu zawodów na 

podstawie punktów zdobytych w podanych poniżej imprezach. 

 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc w rankingu decyduje wyższa lokata 

uzyskana w zawodach najwyższej rangi w danym roku. 
 
12. CYKL ZAWODÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO DLA 
MŁODZIKÓW  
 

- RANKING KLUBOWEGO MISTRZA POLSKI W GRUPIE MŁODZIKÓW 

- RANKING NAJLEPSZEGO UKS W ZAPASACH W POLSCE W GRUPIE MŁODZIKÓW 
 

12.1. Prawo startu w zawodach młodzików organizowanych przez PZZ posiadają zawodnicy i 

zawodniczki w wieku 12-14 lat 
 

12.2. Wszystkie startujące kluby w poszczególnych zawodach cyklu są sklasyfikowane i 

otrzymują nagrody regulaminowe zgodnie z klasyfikacją końcową i zajętymi miejscami w 

poszczególnych zawodach 
 

12.3. Do końcowego Rankingu Klubowego Mistrza Polski w grupie młodzików zaliczane 

będą wyniki uzyskane przez wszystkie kluby osiągnięte w 5 najlepszych startach w 

poszczególnych zawodach cyklu zarówno indywidualnych jak i drużynowych.  
 

12.4. Do końcowego Rankingu na Najlepszy UKS w Polsce zaliczane będą wyniki tylko i 

wyłącznie uzyskane przez Uczniowskie Kluby Sportowe osiągnięte w 3 najlepszych startach 

w poszczególnych zawodach cyklu zarówno indywidualnych jak i drużynowych.  
 

12.5. Ranking Klubowego Mistrza Polski w grupie młodzików prowadzony będzie oddzielnie 

dla stylu klasycznego, stylu wolnego i zapasów kobiet. 
 

12.6. Ranking na Najlepszy UKS w Polsce prowadzony będzie oddzielnie dla stylu 

klasycznego, stylu wolnego i zapasów kobiet. 
 

12.7. Do punktacji będą brane tylko zawody cyklu, które ujęte zostały w Kalendarzu Polskiego 

Związku Zapaśniczego na 2012 rok 
 

12.8. Punktacja klubowa w zawodach indywidualnych – za zdobycie: 

I m.   – 10 punktów,  

II    – 9 punktów,   

III m.  – 8 punktów,   

V m.   – 6 punktów, 

VII m. – 4 punktów, 

VIII m. – 3 punktów,  

IX m.  – 2 punktów, 

X miejsce i do ostatniego miejsca - 1 punkt  
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UWAGA !!! 

W poszczególnych zawodach cyklu, w przypadku gdy liczba ostatecznie sklasyfikowanych 

zawodników jest mniejsza niż 10, to ostatni sklasyfikowany zawodnik otrzymuje tylko 1 

punkt. W przypadku zważenia w kat. wag. tylko jednego zawodnika, zawodnik ten zajmuje 

I m. i jednocześnie ostatnie miejsce, dlatego klub otrzymuje do klasyfikacji tylko 1 pkt. 

 

Przy starcie w danej kategorii wagowej 4 zawodników obowiązuje system „norweski” - 

każdy z każdym. Zawodników klasyfikujemy na miejscach: 1, 2, 3, 4. Zawodnik zajmujący 

4 miejsce otrzymuje medal jak za trzecie, ale do klasyfikacji klubowej zdobywa tylko 1 

punkt,  (zachowujemy zasadę dwóch medali brązowych).  

 

Przy starcie w danej kategorii wagowej 6 zawodników obowiązuje system AB. Kierownik 

listy musi sklasyfikować zawodników na miejscach: 1, 2, 3, 3, 5, 6. Zawodnik zajmujący 6 

miejsce do klasyfikacji klubowej zdobywa tylko 1 punkt.   
 

 

12.9. Zawodnik posiada prawo startu w tych samych zawodach tylko i wyłącznie w jednym 

stylu (chłopcy - styl klasyczny lub styl wolny). 
 

12.10. Zawody indywidualne odbywają się wg systemu A i B, tj. do dwóch przegranych walk.  
 

12.11. Punktacja klubowa w zawodach drużynowych – za zdobycie: 

I m.   – 70 punktów,  

II m.   – 60 punktów,  

III m.  – 50 punktów,  

IV m.  – 40 punktów,  

V m.   – 30 punktów,  

VI m.  – 20 punktów,  

VII m.  – 10 punktów i każde następne - 10 punktów, 
 

12.12. W zawodach drużynowych kluby mogą do zawodów wypożyczać maksymalnie 3 

zawodników tylko i wyłącznie z terenu własnego województwa. 
 

12.13. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem turniejowym, każdy z każdym z podziałem 

na grupy A i B, po dokonaniu losowania w dniu ważenia. W przypadku zgłoszenia do zawodów 

mniej niż pięć drużyn rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym. 
 

12.14. Do weryfikacji uczestników wymagane są następujące dokumenty:  
- licencja zawodnicza dla 12-14-latków wystawiona przez dany OZZ  

- książeczka lub karta sportowo lekarska z aktualnymi badaniami lekarskimi ważnymi 6 miesięcy. 
 

12.15. Zawodnik ma prawo startu w zawodach młodzików tylko i wyłącznie w barwach 

klubu lub UKS, który zgłosił przez system elektroniczny tego zawodnika do zawodów. 
 

12.16. Walka w zapasach w stylu klasycznym w klamrze we wszystkich zawodach młodzików 

odbywa się z pozycji klasycznego „parteru” z ramionami ułożonymi na łopatkach. 
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Obowiązkowy dokument na zawody młodzików i kadetów. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

My, niżej podpisani ............................................................................................. .................. 
                   (imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych) 

 

wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

zawodnika/czki klubu sportowego ................................................... ..............  w zawodach 

sportowych / zgrupowaniu szkoleniowym  */ 

w dniach...................................................... w ....................................................... 

Wyrażamy zgodę na hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku 

nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka. 

Nr PESEL dziecka .................................................... 

Informacja o stanie zdrowia dziecka (choroba lokomocyjna, krwotoki, przyjmowane leki, itp.) 

........................................................................................................... .................................. 

Zobowiązujemy się do pokrycia szkód wyrządzonych przez dziecko.  

       W przypadku łamania regulaminu przez dziecko zobowiązujemy się do jego odebrania z 

zawodów sportowych / ze zgrupowania szkoleniowego*/. 

                                                                  ................................................................................... 

                                                                                        data i podpisy rodziców ( opiekunów prawnych) 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

13. NAGRODY REGULAMINOWE: 

 

  13.1. Klubowy Mistrz Polski: 

  - miejsca I - III - puchary dla klubów i dla trenerów 

 UWAGA! - powyższe obowiązuje oddzielnie dla każdej konkurencji / stylu 

 

13.2. Mistrzostwa Polski seniorów/ek, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Akademickie 

Mistrzostwa Polski (medale zapewnia ZG AZS), Mistrzostwa Polski juniorów/ek, 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (medale zapewnia MSiT), Mistrzostwa Polski 

młodzików/czek: 

  - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III – medale i dyplomy 

  - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, 

  - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, 

  - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy 

  - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy 

  - województwa za miejsca I - III - puchary i dyplomy,  

  - województwa za miejsca IV-VI – dyplomy, 

              - w Akademickich Mistrzostwach Polski klasyfikuje się uczelnie bez przyznawania  

     nagród, oddzielnie dla każdego stylu 
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13.3. Drużynowe Mistrzostwa Polski seniorów/ek, Drużynowe Wojewódzkie 

Mistrzostwa Polski juniorów/ek, Drużynowe Mistrzostwa Polski kadetów/ek: 

- medale za miejsca I - III dla zawodników lub zawodniczek i trenerów – max. 15        

  medali dla zawodników lub zawodniczek i dodatkowo 2 medale dla trenerów,  

- kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy  

   - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy 

 

13.4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów/ek - Poland Open, 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów/ek, Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski kadetów/ek: 

  - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce – medale i dyplomy, 

  - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, 

  - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, 

  - kluby za miejsca I - III – puchary i dyplomy 

  - kluby za miejsca IV-VI – dyplomy 

 

13.5. Puchary Polski seniorów/ek, Puchary Polski juniorów/ek, Puchary Polski 

kadetów/ek: 

 - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce - dyplomy, 

 - kluby za miejsca I - III – puchary i dyplomy 

  - kluby za miejsca IV-VI – dyplomy 

 

  13.6. RANKING KLUBOWEGO MISTRZA POLSKI W GRUPIE MŁODZIKÓW i 

              RANKING NAJLEPSZEGO UKS W ZAPASACH W POLSCE W GRUPIE             

              MŁODZIKÓW 

- kluby za miejsca I - III – puchary, oddzielnie dla każdej konkurencji. 

 

13.7. Złoty Gwizdek – przyznawany będzie oddzielnie dla najlepszego sędziego w 

Mistrzostwach Polski seniorów w stylu klasycznym, w stylu wolnym i w zapasach 

kobiet. Najlepszego sędziego wybierają: sędzia główny, obserwator i trener kadry 

narodowej.  

 

14. PROTESTY 
 

  14.1. Procedura  protestu i oglądania zapisu walki - zgodnie z przepisami FILA  
 

14.2.Organizator zawodów ma bezwzględny obowiązek zabezpieczenia kamer video i 

monitorów na następujące zawody zapaśnicze:  

- zawody międzynarodowe FILA organizowane w kraju,  

- Mistrzostwa Polski we wszystkich grupach wiekowych 

- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski we wszystkich grupach wiekowych 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,  
 

14.3. Na inne zawody zapaśnicze umieszczone w kalendarzu PZZ organizator w miarę 

własnych możliwości powinien starać się zabezpieczyć kamery i monitory. 
 

15. INNE 

 

- We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do 

 Zarządu, Wydziału Wyszkolenia, Komisji Sportowej i Komisji Sędziowskiej PZZ. 
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- W zawodach indywidualnych w zapasach obowiązuje opłata startowa z przeznaczeniem 

w pierwszej kolejności na nagrody i upominki, której wysokość nie może przekraczać 

n/w kwot:  

         Seniorzy/seniorki do 30 zł 

  Juniorzy/juniorki do 20 zł 

  Kadeci/kadetki do 15 zł 

  Młodzicy/młodziczki do 10 zł 

 

- W zawodach indywidualnych w grapplingu obowiązuje opłata startowa z 

przeznaczeniem w pierwszej kolejności na nagrody i upominki, której wysokość nie 

może przekraczać n/w kwot:  
 

       Seniorzy/seniorki,  30 zł (za jedna dyscyplinę GI lub NO GI) 

 Juniorzy/juniorki 30 zł (za jedna dyscyplinę GI lub NO GI) 

  Kadeci/kadetki,  20 zł (za jedną dyscyplinę GI lub NO GI) 

  Młodzicy/młodziczki 20 zł (za jedną dyscyplinę GI lub NO GI) 

 

16. REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE – ZAPASY I GRAPPLING. 
 

A. ZAPASY 
 

 16.1. Międzynarodowe zawody FILA:  
 

 Poland Open – Memoriał im. Wł. Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym,  

 Poland Open – Memoriał im. W. Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym,  

 Poland Open w zapasach kobiet 
 

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 
 

 -  listę startową na zawody sporządza Wydział Wyszkolenia PZZ w porozumieniu z 

trenerami kadr narodowych - uprawnieni zawodnicy zgłoszeni do zawodów przez 

Związek startują na koszt PZZ,  

 -  pozostali zawodnicy mogą startować w w/w zawodach na koszt  zainteresowanego 

klubu po uzyskaniu zgody Wydziału Wyszkolenia PZZ i trenera kadry narodowej, klub 

ma bezwzględny obowiązek wykupienia licencji FILA według obowiązujących 

stawek w danym roku 

 -    zawodnicy i zawodniczki z zagranicy zaproszeni przez PZZ startują na koszt Związku, 

-  kategorie wagowe z 2 kg tolerancją  

-  zawody odbywają się wg aktualnego przepisów i systemu FILA. 
 

 16.2. Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów,  

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 

- start w Indywidualnych Mistrzostwach Polski dla zawodników uprawnionych 

posiadających polskie obywatelstwo i licencję PZZ jest otwarty 

- start dla obywateli państw Unii Europejskiej mieszkający na stałe w Polsce i posiadający 

licencję wydaną przez PZZ oraz obywateli innych państw posiadających Kartę Polaka 

pod warunkiem startu w minimum jednych zawodach zapaśniczych na terenie Polski 

organizowanych przez Polski Związek Zapaśniczy  

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez 

PZZ 

- zawodniczki 17-letnie muszą posiadać w książeczce sportowo-lekarskiej zgodę lekarza 

na starty w grupie seniorów i startują na odpowiedzialność klubu. 
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- kategorie wagowe bez tolerancji.  

- zawody odbywają się wg systemu AB  
 

 16.3. Akademickie Mistrzostwa Polski 

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 

 -  obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej            

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

-    członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu imprez, 

 -  zawodnicy i zawodniczki  do 28 lat - studenci studiów stacjonarnych lub zaocznych 

posiadający aktualną legitymację studencką oraz  

 - zawodnicy zrzeszeni w klubach akademickich (AZS) od 18 roku życia 

 - zawodnicy mogą startować tylko w jednym stylu 

 - kategorie wagowe bez tolerancji wagowej -  styl wolny i klasyczny: 55, 60, 66, 74, 84, 

96, 120 kg, a zapasy kobiet 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 kg. 

 - przy weryfikacji obowiązują następujące dokumenty:  

1. zgłoszenie do zawodów z podpisem zawodnika na druku PZZ,  

2. książeczka sportowo-lekarska zawodnika z aktualnymi badaniami lekarskimi, 

3. legitymacja studencka lub dyplom ukończenia studiów, a w przypadku członków 

klubu AZS – dokument członkowstwa w klubie AZS – legitymacja klubowa AZS 
 

 16.4. Puchary Polski seniorów / seniorek  

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 

 -  start w zawodach jest otwarty, 

-  członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

imprez, 

- zawodnicy i zawodniczki 18-letni muszą posiadać w książeczce sportowo-lekarskiej 

zgodę lekarza na starty w grupie seniorów i startują na odpowiedzialność klubu. 

- kategorie wagowe z 2 kg tolerancją. 

- zawody odbywają się wg systemu AB  

- w Pucharach Polski mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub 

organizatora - zawodnicy i zawodniczki zagraniczni zgłaszani są bezpośrednio przed 

zawodami do komisji weryfikacyjnej 

 
 

 16.5. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 21-23 lata: 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski posiadają zawodnicy w wieku 21-23 lata, 

którzy startowali w tegorocznym Pucharze Polski seniorów lub Akademickich 

Mistrzostwach Polski lub Mistrzostwach Polski seniorów,  

- zawodnicy 20-letni lub młodsi pod warunkiem oficjalnego przeniesienia przez Wydział 

Wyszkolenia PZZ lub Zarząd PZZ do grupy młodzieżowców zgodnie z obowiązującym 

regulaminem (patrz regulamin pkt. 4.3 i 4.5). 

- w uzasadnionych przypadkach, jeżeli zawodnik odniósł kontuzję w trakcie sezonu i nie 

mógł uczestniczyć w w/w zawodach dopuszcza się start takiego Zawodnika na podstawie 

pisemnego wniosku klubu zaakceptowanego przez trenera kadry narodowej seniorów i 

Wydział Wyszkolenia PZZ 
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- kategorie wagowe bez tolerancji 

- mistrzostwa włączone są do Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży.  

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

16.6. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – młodzieżowców 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki: 

 -  członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu imprez 

LZS, 

-   zawodnicy i zawodniczki w wieku 18-23 lata, 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

- tolerancja wagowa do ustalenia przez ZG LZS 

 

 Regulamin szczegółowy imprezy zostanie opublikowany w komunikacie 

organizacyjnym zawodów.  

 

Koszt organizacji zawodów pokrywa ZG LZS. Kolegium Sędziów PZZ deleguje na 

zawody sędziego głównego i kierowników mat - wysokość stawek sędziowskich zgodnie 

z Zarządzeniem nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r., strona                

19-20, /stawki młodzieżowe/. 

 

 16.7. Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów,  

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 18-20 lat: 

-  start w Mistrzostwach Polski juniorów jest otwarty (nie ma eliminacji regionalnych) 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- zawodnicy 17-letni i młodsi pod warunkiem oficjalnego przeniesienia przez Wydział 

Wyszkolenia PZZ lub Zarząd PZZ do grupy juniorów zgodnie z obowiązującym 

regulaminem (patrz regulamin pkt. 4.3 i 4.5). 

- start przeniesionego do wyższej grupy wiekowej zawodnika odbywa się na 

odpowiedzialność klubu  

- kategorie wagowe bez tolerancji 

- mistrzostwa włączone są do Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży.  

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

 16.8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 15-17 lat: 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji (po 10 kategorii w każdym stylu), 

- zawody odbywają się wg systemu AB. 

 -    zawody są włączone do systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. 

  

 ELIMINACJE. 

 

http://bip.msit.gov.pl/download.php?s=2&id=2289
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 Chłopcy 

  - tor pierwszy eliminacji – Puchar Polski kadetów – 8 zawodników w każdej kat. wag.                     

/80 zawodników/ 

   - tor drugi eliminacji – zawody regionalne – po 2 zawodników z 4 regionów w każdej kat. 

wag. /80 zawodników/ 

  

 Dziewczęta 

  - tor pierwszy eliminacji – Puchar Polski kadetek – 6 zawodniczek w każdej kategorii 

wagowej /60 zawodniczek/ 

   - tor drugi eliminacji – zawody regionalne – po 2 zawodniczki z 4 regionów w każdej 

kategorii wagowej /80 zawodniczek/ 

 

  Obowiązuje podział na Regiony: 

Region A: 

POMORSKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

WIELKOPOLSKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

ZACHODNIOPOMORSKIE - koordynator strefy w 2014 r. 

LUBUSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 
 

Region B: 

 MAŁOPOLSKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

  OPOLSKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

  ŚLĄSKIE - koordynator strefy w 2010 r. 

DOLNOŚLĄSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 
 

Region C: 

ŁÓDZKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

PODKARPACKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

  ŚWIĘTOKRZYSKIE - koordynator strefy w 2014 r. 

LUBELSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 
 

Region D: 

MAZOWIECKIE  - koordynator strefy w 2012 r. 

PODLASKIE  - koordynator strefy w 2013 r. 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE  - koordynator strefy w 2014 r. 

KUJAWSKO-POMORSKIE  – koordynator strefy w 2015 r. 

 

 UWAGA: 

 

Eliminacje regionalne do OOM w zapasach w stylu klasycznym i w stylu wolnym nie 

mogą odbywać się w tym samym terminie.  

Eliminacje Regionalne do OOM odbywają się bez tolerancji wagowej. 

Uwaga przypominamy! 

  w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencje wydaną przez PZZ, 

  zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez PZZ, 

  w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą tylko dla gminy, 

  komunikat zawodów powinien zawierać rok ur. zawodnika, nr licencji zawodnika 

oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich numerem 

licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji 

  część ogólna regulaminu współzawodnictwa, zasady uczestnictwa, oceny wyników są 

dostępne na stronie internetowej PFSM www.sportmlodziezowy.pl   

 

http://www.sportmlodziezowy.pl/
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 16.9. Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików/młodziczek. 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 12-14 lat: 

- obywatele polscy posiadający licencję OZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez OZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji (po 10 kategorii w każdym stylu), 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

- zawodnicy mają prawo startu w obu stylach, zawody w stylu wolnym i w stylu 

klasycznym nie mogą odbywać się w tym samym terminie, 

- przy weryfikacji zawodników obowiązują następujące dokumenty:  

 zgłoszenie do zawodów z podpisem zawodnika na druku PZZ,  

 książeczka lub karta sportowo-lekarska zawodnika z aktualnymi badaniami 

lekarskimi wraz z udokumentowanym obowiązkowym stażem (minimum dwukrotne 

badania lekarskie wykonywane co 6 miesięcy) 

 obowiązkowo licencja zawodnicza wydana przez OZZ 

 -  zawody są włączone do systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży 

-  walka w zapasach w stylu klasycznym w tzw. parterze we grupie młodzików odbywa się  

  z pozycji klasycznego „parteru” z ramionami ułożonymi na łopatkach. 

 

  Obowiązuje podział na Regiony: 

Region A: 

POMORSKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

WIELKOPOLSKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

ZACHODNIOPOMORSKIE - koordynator strefy w 2014 r. 

LUBUSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 

 

Region B: 

 MAŁOPOLSKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

  OPOLSKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

  ŚLĄSKIE - koordynator strefy w 2010 r. 

DOLNOŚLĄSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 

 

Region C: 

ŁÓDZKIE - koordynator strefy w 2012 r. 

PODKARPACKIE - koordynator strefy w 2013 r. 

  ŚWIĘTOKRZYSKIE - koordynator strefy w 2014 r. 

LUBELSKIE – koordynator strefy w 2015 r. 

 

Region D: 

MAZOWIECKIE  - koordynator strefy w 2012 r. 

PODLASKIE  - koordynator strefy w 2013 r. 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE  - koordynator strefy w 2014 r. 

KUJAWSKO-POMORSKIE  – koordynator strefy w 2015 r. 

 

 16.10. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym,  

               w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 17-20 lat: 
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-  start w zawodach jest otwarty, zawodnicy/zawodniczki 17-letni startują na 

odpowiedzialność klubu, 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- w w/w zawodach mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub 

organizatora - zawodnicy zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami 

niniejszego regulaminu. 

- kategorie wagowe z tolerancją 2 kg 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

 16.11. Jesienny Puchar Polski  juniorów w zapasach w stylu klasycznym, w zapasach w 

stylu wolnym  

 Prawo startu mają zawodnicy w wieku 16-19 lat: 

-  start w zawodach jest otwarty, zawodnicy 16-letni startują na odpowiedzialność klubu, 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- w w/w zawodach mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub 

organizatora - zawodnicy i zawodniczki zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi 

zasadami niniejszego regulaminu. 

- kategorie wagowe z tolerancją 2 kg 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

 16.12. Jesienny Puchar Polski juniorek w zapasach kobiet 

   Prawo startu mają zawodniczki w wieku 17-19 lat: 

-  start w zawodach jest otwarty 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- w w/w zawodach mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub 

organizatora - zawodniczki zagraniczne zgłaszane są zgodnie z ogólnymi zasadami 

niniejszego regulaminu. 

- kategorie wagowe z tolerancją 2 kg 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

 16.13. I Puchar Polski kadetów (wiosenny) – eliminacja centralna do OOM. 

      Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 15-17 lat: 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ, obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ,  

- zawodnicy posiadający kartę stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce i posiadający 

licencję wydaną przez PZZ.  

 

UWAGA !!! 

W przypadku zajęcia miejsca 1-8 przez zawodnika nie uprawnionego do startu w OOM 

następuje przesunięcie zawodników w klasyfikacji ostatecznej w danej kategorii 

wagowej. 

W przypadku zajęcia miejsca 1-5 przez zawodniczkę nie uprawnioną do startu w OOM 

następuje przesunięcie zawodniczek w klasyfikacji ostatecznej w danej kategorii 

wagowej. 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji 

- zawody odbywają się wg systemu AB 
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 16.14.   II Puchar Polski kadetów / kadetek (jesienny). 

  Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 14-16 lat: 

- start w w/w zawodach jest otwarty 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu  

- w w/w zawodach prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki z ekip zagranicznych 

zaproszonych przez PZZ lub organizatora – zawodnicy i zawodniczki zagraniczne 

zgłoszeni są zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji, 

- zawody odbywają się wg systemu AB.  

 

 16.15. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów 

 Prawo startu mają zawodnicy w wieku 15-17 lat: 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu, 

- w M/nMP kadetów i kadetek start dla zawodników i zawodniczek z kraju jest otwarty 

- w M/nMP prawo startu posiadają zawodnicy z ekip zagranicznych zaproszonych przez 

PZZ lub organizatora - zawodnicy zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi 

zasadami niniejszego regulaminu. 

- kategorie wagowe z 1 kilogramem tolerancji 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

 

16.16. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek 

 Prawo startu mają zawodniczki w wieku 15-17 lat: 

- start  jest otwarty dla zawodniczek krajowych, 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu, 

- w M/nMP prawo startu posiadają zawodniczki z ekip zagranicznych zaproszonych 

przez PZZ lub organizatora - zawodniczki zagraniczne zgłaszane są zgodnie z 

ogólnymi zasadami niniejszego regulaminu 

- kategorie wagowe z 1 kilogramem tolerancji 

- zawody odbywają się wg systemu AB.  

 

        16.17. Indywidualne Mistrzostwa Polski młodzików 

Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 12-14 lat, którzy uczestniczyli w 

danym roku w zawodach MMM:  

- obywatele polscy posiadający licencję OZZ, obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez OZZ, 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu, 

- kategorie wagowe bez tolerancji wagowej (po 10 kategorii w każdym stylu), 

- zawody odbywają się wg systemu AB 

- zawodnicy mają prawo startu w obu stylach, zawody w stylu wolnym i w stylu 

klasycznym chłopców nie mogą odbywać się w tym samym terminie, 

- przy weryfikacji zawodników obowiązują następujące dokumenty:  

 zgłoszenie do zawodów z podpisem zawodnika na druku PZZ,  

 książeczka lub karta sportowo-lekarska zawodnika z aktualnymi badaniami 

lekarskimi (minimum dwukrotne badania lekarskie wykonywane co 6 miesięcy) 

wraz z udokumentowanym obowiązkowym stażem treningowym, pierwsze badania 
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lekarskie muszą być wykonane minimum 6 miesięcy przed terminem 

rozgrywania zawodów  
 

 -    zawody nie są włączone do systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży 

-  walka w zapasach w stylu klasycznym w tzw. parterze w grupie młodzików odbywa się  

  z pozycji klasycznego „parteru” z ramionami ułożonymi na łopatkach. 

 

 B. GRAPPLING 

 
  16.18. Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek,  

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez 

- zawodnicy 18 i 19-letni muszą posiadać w książeczce sportowo-lekarskiej zgodę lekarza 

na starty w grupie seniorów i startują na odpowiedzialność klubu. 

- kategorie wagowe bez tolerancji.  

- Mistrzostwa odbywają się w formule GI i No GI 

- zawody odbywają się wg systemu FILA 

 

  16.19. I Puchar Polski, II Puchar Polski – seniorów, seniorek 

 Prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki: 

 -  start w zawodach jest otwarty, 

-  członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

imprez, 

- zawodnicy 18 i 19-letni muszą posiadać w książeczce sportowo-lekarskiej zgodę lekarza 

na starty w grupie seniorów i startują na odpowiedzialność klubu. 

- kategorie wagowe z 2 kg tolerancją. 

- zawody odbywają się wg systemu FILA 

- zawody odbywają się w formule GI (I Puchar Polski) i No GI (II Puchar Polski) 

- w Pucharach Polski mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub 

organizatora - zawodnicy i zawodniczki zagraniczni zgłaszani są bezpośrednio przed 

zawodami do komisji weryfikacyjnej 

 

   16.20. Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 18-19 lat: 

-  start w Mistrzostwach Polski juniorów jest otwarty 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji 

- zawody odbywają się wg systemu FILA 

- Mistrzostwa odbywają się w formule GI i No GI 
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   16.21. I Puchar Polski, II Puchar Polski juniorów i juniorek 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 18-19 lat: 

-  start w Pucharach Polski juniorów jest otwarty 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej 

mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu 

- kategorie wagowe z 2kg tolerancji 

- zawody odbywają się wg systemu FILA 

- I Puchar Polski odbywa się w formule GI a II Puchar Polski w formule No GI 
 

    16.22.   Mistrzostwa Polski kadetów. 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 16-17 lat: 

- start w w/w zawodach jest otwarty 

- obywatele polscy posiadający licencję PZZ i obywatele państw Unii Europejskiej   

    mieszkający na stałe w Polsce i posiadający licencję wydaną przez PZZ 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu  

- kategorie wagowe bez tolerancji, 

- zawody odbywają się wg systemu FILA,  

- zawody odbywają się w formule GI i No GI 
 

    16.23.   Puchar Polski kadetów, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów. 

 Prawo startu mają zawodnicy/zawodniczki w wieku 16-17 lat: 

- start w w/w zawodach jest otwarty 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu  

- w w/w zawodach prawo startu posiadają zawodnicy/zawodniczki z ekip zagranicznych 

zaproszonych przez PZZ lub organizatora – zawodnicy i zawodniczki zagraniczne 

zgłoszeni są zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego regulaminu 

- kategorie wagowe bez tolerancji, 

- zawody odbywają się wg systemu Fila,  

- zawody odbywają się w formule GI i No GI 
 

 17. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 
  

17.1. Systemem objęte są następujące zawody:      

 - Międzywojewódzkie (regionalne) Mistrzostwa Młodzików 12-14 lat 

 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 15-17 lat 

 - Mistrzostwa Polski Juniorów 18-20 lat 

 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 21-23 lata 
 

UWAGA!  

WSZYSTKIE IMPREZY ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH SYSTEMU (W TYM 

ELIMINACJE DO OOM) OBOWIĄZKOWO MUSZĄ BYĆ PROWADZONE W 

WERSJI ELEKRTONICZNEJ. W TEJ WERSJI POWINNY BYĆ PRZEKAZANE DO 

POLSKIEJ FEDERACJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO (TYLKO KOMUNIKAT 

KOŃCOWY) I  DO PZZ ( KOMUNIKAT RAZEM Z ORYGINALNYMI 

ZGŁOSZENIAMI KLUBÓW, LISTAMI WAGI I BADANIA LEKARSKIEGO).   

KOMUNIKATY  WYKONANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ HONOROWANE. 
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 17.2. Zawodnik klasyfikowany jest tylko raz w jednej (swojej) kategorii wiekowej. 

 

17.3. Na wniosek klubu zawodnik lub zawodniczka może być przeniesiony do wyższej 

grupy wiekowej (na stałe) bez prawa startu w swojej grupie wiekowej (dotyczy tylko 

Systemu Współzawodnictwa Sportowego). Nie ma przenoszenia zawodników i 

zawodniczek z grupy młodzików do grupy kadetów. 

 

17.4. Jeżeli w kategorii wagowej liczba sklasyfikowanych zawodników będzie mniejsza niż 

liczba miejsc punktowanych to ostatni zawodnik nie otrzyma punktów. 

 

17.5. Kategoria, w której wystartowało mniej niż 4 zawodników nie zalicza się do 

punktacji. 

 

17.6. Od 2010 r. w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, 

gdzie liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą 

otrzymywać połowę punktów. 

 

17.7. W zawodach objętych Systemem Współzawodnictwa prowadzi się następujące 

klasyfikacje: 

- łączna klasyfikacja w stylu klasycznym, w stylu wolnym i zapasach kobiet za wszystkie 

kategorie wiekowe dla województw i klubów prowadzi PZZ - dotyczy tylko OOM, MPJ i 

MMP, 

-  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików prowadzone są wg punktacji Systemu 

Współzawodnictwa dla tej kategorii wiekowej, 

-  klasyfikację generalną prowadzi dział analiz wyników sportowych. 

17.8. Komunikat (wraz z oryginalnymi listami walk) z międzywojewódzkich mistrzostw 

młodzików i młodziczek należy przesyłać do PZZ i obowiązkowo komunikat na adres: 

 

Polska Federacja Sportu Młodzieżowego    

Dział Analiz Wyników Sportowych 

00-449 WARSZAWA ul. Łazienkowska 6a    

tel. [0-22] 529-87-12, fax. [0-22] 529-89-34 

e-mail: wyniki@sportmlodziezowy.pl , bazko@astercity.net  

 

18. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I KADETEK. 
 

 18.1. UCZESTNICTWO 

 Prawo startu mają zawodnicy / zawodniczki z grupy kadetów: 

- członkowie polskich klubów zgłoszeni zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu, 

- obywatele polscy i obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający na stałe w Polsce i 

posiadający licencję PZZ lub OZZ 

- dopuszcza się warunkowy start chłopców 14-letnich tylko w kat. wag. do 42, 46 kg, 50 kg, 

54 kg, 

- dopuszcza się warunkowy start dziewcząt 14-letnich tylko w kat. wag. do 38, 40 kg, 43 kg, 

46 kg 

- dopuszcza się start zespołu złożonego z minimum 8 zawodników / zawodniczek 

- kategorie wagowe bez tolerancji wagowej 

- zawodnicy/zawodniczki zważeni w jednej kategorii wagowej nie mają prawa startu w 

wyższej kategorii wagowej. 

mailto:wyniki@sportmlodziezowy.pl
mailto:bazko@astercity.net
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- w stylu wolnym, w stylu klasycznym oraz w zapasach kobiet kluby mogą do zawodów 

wypożyczać maksymalnie  do 4 zawodników. W ramach tego limitu klub może wypożyczyć 

zawodników wyłącznie z terenu własnego województwa. 

- w meczu dopuszcza się start wszystkich 4 wypożyczonych zawodników. 

- oficjalne zgłoszenia do turnieju finałowego przyjmowane będą zgodnie z komunikatem 

organizacyjnym rozegrania mistrzostw. 
 

 18.2. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK. 

Rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym z podziałem na grupy A i B w 

przypadku zgłoszenia sześciu lub więcej drużyn po dokonaniu losowania w dniu ważenia. 

Zwycięzcy grup walczą o pierwsze miejsce w zawodach, vice mistrzowie grup walczą o 

trzecie miejsce, itp. 

W przypadku zgłoszenia do zawodów pięciu lub mniej drużyn rozgrywki prowadzone będą 

systemem każdy z każdym bez podziału na grupy. 

  

 18.3. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW. 

Komunikat organizacyjny turnieju finałowego podaje zainteresowanym klubom gospodarz 

zawodów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
 

 18.4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W WALCE. 

 Walki prowadzone będą według aktualnych przepisów FILA. 
 

 18.5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W MECZU. 

Zwycięzcą w meczu będzie ta drużyna, która w regulaminowych walkach osiągnie większą 

sumę punktów wynikających z wygranych walk. Za wygraną walkę przyznaje się 1 pkt. W 

innym przypadku walczącym zespołom przyznaje się remis. 
 

 18.6. KLASYFIKACJA W GRUPACH  I W FINAŁACH. 

 Zespół zwycięski w meczu otrzymuje 2 tzw. „ duże punkty ”. 

 Zespoły za osiągnięcie w meczu remisu otrzymują 1 „ duży punkt ”. 

 Zespół przegrywający mecz otrzymuje 0 pkt. 
 

Na podstawie ilości punktów uzyskanych w poszczególnych meczach, dokonuje się 

klasyfikacji zespołów wg zasady:  

-  większa ilość punktów „dużych” za zwycięstwa i remisy w meczach, 
 

 Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy dwiema ekipami to: 

  -  zwycięzca zostanie ustalony na bazie bezpośredniego spotkania, 
 

 Jeśli jest wynik remisowy to o zwycięstwie decydują następujące kryteria: 

   -   większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

  -  największa ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

  -  największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

  -   największa ilość zwycięstw w rundach z przewagę techniczną  

  -  największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

  -  najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu. 
 

 Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy trzema lub więcej ekipami to o kolejności  

       decyduje: 

 1. W pierwszej kolejności ustala się ekipę najsłabszą na podstawie:  

-   najmniejsza ilość punktów wynikających z ilość zapisu walki,  

-   najmniejsza ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, dyskwalifikację, poddanie, 

-   najmniejsza ilość zwycięstw przez przewagę techniczną,  

-   najmniejsza ilość zwycięstw w rundach przez przewagę techniczną,  
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-   najmniejsza ilość zapisanych punktów technicznych zdobytych w czasie zawodów, 

-   największa ilość punktów technicznych straconych w czasie całych zawodów.  
  

 Wyłonione w ten sposób dwie drużyny będą sklasyfikowane następująco: 

    -  zwycięzca zostanie ustalony na bazie bezpośredniego spotkania, 
 

 Jeśli jest wynik remisowy to o zwycięstwie decydują następujące kryteria: 

   -   większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

  -  największa ilość zwycięstw prze położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

  -  największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

  -  największa ilość zwycięstw w rundach przez przewagę techniczną  

  -  największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

  -  najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu. 
  

 W meczach finałowych o I-II, III-IV, V-VI itd. miejsce nie ma remisów: 

  - zwycięzcą w meczu będzie ta drużyna, która w regulaminowych walkach osiągnie  

  większą sumę punktów wynikających z wygranych walk. Za wygraną walkę przyznaje  

  się 1 pkt.  
 

 W przypadku równej ilości punktów ilość zwycięstwie decyduje:  

   -   większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

  -   największa ilość zwycięstw prze położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

  -   największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

  -   największa ilość zwycięstw w rundach z przewagę techniczną  

  -   największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

  -   najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu. 
 

 18.7. FINANSE. 

  -  Rozgrywki odbywają się na koszt klubów z wyjątkiem kosztów sędziowskich. 

  -  Drużyny startują na koszt macierzystych klubów. 

  -  PZZ ponosi koszty regulaminowych nagród. 

  -  obowiązuje opłata startowa z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na nagrody i  

  upominki, w wysokości 15 zł od zweryfikowanego i zważonego zawodnika 
 

 18.8. OBSADA SĘDZIOWSKA. 

  -  obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZZ. 

  -  do obowiązku obsady sędziowskiej należy: 

  a/ weryfikacja i ważenie zawodników, 

  b/  prowadzenie i punktowanie pojedynków, 

  c/  dostarczanie do Biura PZZ sprawozdania z zawodów w ciągu 7 dni. 
 

 18.9. NAGRODY. 

 - medale za miejsca I - III dla zawodników lub zawodniczek i trenerów – max. 15 medali dla  

         zawodników lub zawodniczek i dodatkowo 2 medale dla trenerów,  

       - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy  

  - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy 

 

 18.10. KARY. 

 Za nie sportowe zachowanie się zawodników, trenerów, widzów, kluby ukarane mogą być: 

 -   karami pieniężnymi w wysokości od 100 do 300 zł. 

 -     zakazem organizacji zawodów w określonym obiekcie. 

 

Zawodnicy zdyskwalifikowani w walce za niesportowe zachowanie mogą być ukarani 

odsunięciem od kolejnych spotkań wg. wniosku i oceny Sędziego Głównego. 
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19. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK 

WOJEWÓDZTW 

 
 

 19.1. UCZESTNICTWO. 

W Drużynowych Mistrzostwach Polski Województw juniorów i juniorek prawo startu mają 

zawodnicy obywatele polscy i obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający na stałe 

w Polsce i posiadający licencję PZZ, reprezentujący poszczególne województwa, w wieku 

15 –20 lat. 

  Członkowie kadr szkolenia wojewódzkiego w ramach CENTRALNEJ KONSULTACJI 

SZKOLENIOWEJ KADR WOJWEÓDZKICH na koszt województwa, pozostali zawodnicy 

uprawnieni do startu na koszt klubów lub innych podmiotów. 

  Zawodnicy członkowie kadr szkolenia wojewódzkiego w roku 2012 reprezentują do 

końca roku kalendarzowego swoje województwo w Drużynowych Wojewódzkich 

Mistrzostwach Polski juniorów/juniorek. 

  Absolwenci SMS-ów reprezentują województwa zgodnie z aktualna przynależnością 

klubową i startują na koszt macierzystego klubu lub na koszt województwa po dokonaniu 

korekty KWJ w danym województwie.  
 

 19.2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW. 

Rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym z podziałem na grupy A i B w 

przypadku zgłoszenia sześciu lub więcej województw, po dokonaniu losowania w dniu 

ważenia. Zwycięzcy grup walczą o pierwsze miejsce w zawodach, vice mistrzowie grup 

walczą o trzecie miejsce, itp. 

W przypadku zgłoszenia do zawodów pięciu lub mniej województw rozgrywki prowadzone 

będą systemem każdy z każdym bez podziału na grupy. 
 

 19.3. ZGŁOSZENIA. 

 Zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego regulaminu. 
 

 19.4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

- Każdy zespół w stylu wolnym i w stylu klasycznym składa się z 9 zawodników po    

      jednym w każdej kategorii 42-46, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg.  

- W zapasach kobiet zespół składa się z 9 zawodniczek w kategoriach 36-40, 44, 48,    

     51, 55, 59, 63, 67, 72 kg. 

-  zawodnicy lub zawodniczki w wieku 18-20 lat zgłoszeni przez trenera i zważeni w    

   jednej z w/w  kategorii wagowych mają prawo startu w meczu w dwóch kategoriach   

  wagowych do wyboru - tej samej lub wyższej o 1 kategorię (np. zawodnik zgłoszony i  

  zważony w kat. wag. do 84 kg ma prawo startu w kat. wag. 84 i 96 kg). 

-  zawodnicy lub zawodniczki w wieku 15-17 lat mają prawo walczyć tylko w jednej  

   kategorii wagowej, do której zostali zgłoszeni i zaważeni 

- Dopuszcza się możliwość startu zespołu złożonego z minimum 6-ciu zawodników lub 

zawodniczek. 

  -  dopuszcza się tolerancję wagową 2 kg. 
 

19.5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W WALCE. 

 Walki prowadzone będą według aktualnych przepisów FILA. 
 

 19.6. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY W MECZU. 

Zwycięzcą w meczu będzie ta drużyna, która w regulaminowych walkach osiągnie większą 

sumę punktów wynikających z wygranych walk. Za wygraną walkę przyznaje się 1 pkt. W 

innym przypadku walczącym zespołom przyznaje się remis. 
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 19.7. KLASYFIKACJA W GRUPACH  I W FINAŁACH. 

 Zespół zwycięski w meczu otrzymuje 2 tzw. „duże punkty”. 

 Zespoły za osiągnięcie w meczu remisu otrzymują 1 „duży punkt”. 

 Zespół przegrywający mecz otrzymuje 0 pkt. 

Na podstawie ilości punktów uzyskanych w poszczególnych meczach, dokonuje się 

klasyfikacji zespołów wg zasady:  

 - większa ilość punktów „dużych” za zwycięstwa i remisy w meczach, 
  

 Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy dwiema ekipami to: 

 - zwycięzca zostanie ustalony na bazie bezpośredniego spotkania. 
 

 Jeśli jest wynik remisowy to o  zwycięstwie decydują następujące kryteria: 

 - większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

 - największa ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

 - największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

 - największa ilość zwycięstw w rundach z przewagę techniczną  

 - największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

 - najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu. 
 

 Jeśli istnieje jeden równy wynik pomiędzy trzema lub więcej ekipami to o kolejności  

       decyduje: 

 W pierwszej kolejności ustala się ekipę najsłabszą na podstawie:  

- najmniejsza ilość punktów wynikających ilość zapisu walki,  

- najmniejsza ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, dyskwalifikację, poddanie, 

- najmniejsza ilość zwycięstw przez przewagę techniczną,  

- najmniejsza ilość zwycięstw w rundach przez przewagę techniczną,  

- najmniejsza ilość zapisanych punktów technicznych zdobytych w czasie zawodów, 

- największa ilość punktów technicznych straconych w czasie całych zawodów.  
 

 Wyłonione w ten sposób dwie drużyny będą sklasyfikowane następująco: 

 - zwycięzca zostanie ustalony na bazie bezpośredniego spotkania, 
 

 Jeśli jest wynik remisowy to o zwycięstwie decydują następujące kryteria: 

 - większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

 - największa ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

 - największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

 - największa ilość zwycięstw w rundach przez przewagę techniczną  

 - największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

 - najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu.  
 

 W meczach finałowych o I-II, III-IV, V-VI itd. miejsce nie ma remisów: 

 - Zwycięzcą w meczu będzie ta drużyna, która w regulaminowych walkach osiągnie  

  większą sumę punktów wynikających z wygranych walk. Za wygraną walkę przyznaje  

  się 1 pkt.  
 

 W przypadku równej ilości punktów za wygrane walki o zwycięstwie decyduje:  

 - większa ilość punktów wynikająca z zapisów walki 

 - największa ilość zwycięstw przez położenie na łopatki, poddanie, dyskwalifikacje, 

 - największa ilość zwycięstw przez przewagę techniczną, 

 - największa ilość zwycięstw w rundach z przewagę techniczną  

 - największą ilość zapisanych punktów technicznych w meczu, 

 - najmniej punktów technicznych straconych w czasie meczu. 
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 19.8. FINANSE. 

  -  Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z wyjątkiem kosztów  

   sędziowskich. 

  -  Województwa startują na koszt własny  

  -  PZZ ponosi koszty regulaminowych nagród. 

 

 19.9. NAGRODY. 

- medale za miejsca I - III dla zawodników lub zawodniczek i trenerów – max. 15 medali 

dla zawodników lub zawodniczek i dodatkowo 2 medale dla trenerów,  

- województwa za miejsca I - III - puchary, dyplomy  

- województwa za miejsca IV - VI - dyplomy 

  -  Inne nagrody rzeczowe zabezpiecza organizator. 

-   dodatkowe limity miejsc na szkolenie wojewódzkie na 2012r. do rozdziału przez PZZ 

(30%) będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla najlepszych drużyn 

Wojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Polski juniorów z 2011 r. i dla najlepszych 

drużyn Drużynowych Mistrzostw Polski kadetów (miejsca naliczone dla 

województwa). 

 

  20. REGULAMIN  I LIGI - DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  W ZAPASACH 

– (wg oddzielnego regulaminu). 

 

21. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTW WE WSZYSTKICH GRUPACH 

WIEKOWYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ WG WEWNĘTRZNYCH  

REGULAMINÓW Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZKOWO PRZEPISU, ŻE W 

ZAWODACH MOGĄ STARTOWAĆ ZAWODNICY I ZAWODNICZKI OD 12 

ROKU ŻYCIA PO UZYSKANIU DWUKROTNYCH BADANIACH LEKARSKICH Z 

WAŻNĄ LICENCJĄ OZZ LUB PZZ I KSIĄŻECZKĄ SPORTOWO LEKARSKĄ Z 

AKTUALNYMI BADANIAMI LEKARSKIMI. 

 

22. ZAPASY PLAŻOWE.  
 

Warunki uczestnictwa 

- zgłoszenie na druku PZZ do zawodów 

- licencja Polskiego Związku Zapaśniczego  

- książeczka sportowo-lekarska zawodnika z aktualnymi badaniami lekarskimi 
 

Kategorie wiekowe 

- jak w regulaminie szczegółowym 

Kategorie wagowe 

Animator (kierownik) podzieli uczestników na 2 kategorie: 

- jedną lekką kategorie 

- jedną ciężką kategorię 

Nie ma wagi, podział na kategorie jest dokonywany zgodnie z „masą ciała-tuszą” 

uczestników, ażeby osiągnąć jak najszybciej idealnie podzielną liczbę uczestników w 

klasyfikacji. 
 

Strój na zawody 

- kostium kąpielowy dla mężczyzn bez żadnych, innych akcesoriów 

Powierzchnia zawodów 

Na piasku, wewnątrz koła o średnicy 6 metrów. 
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Czas trwania walk 

Jedna runda max. 3 minuty 
 

System rozgrywania zawodów 

Zawody odbywają się według eliminacji bezpośredniej bez repesaży. Przegrani w półfinałach 

są - obaj sklasyfikowani na 3 miejscu 
 

Identyfikacja zawodników 

Po dokonaniu podziału na kategorie, każdy zawodnik otrzyma opaskę z numerem od 1 do…. 

(inną dla każdej kategorii) do założenia wokół kostki. Po każdej walce przegrany zawodnik  

wręczy opaskę sędziemu. 
 

Sędziowie 

Animator (kierownik), funkcjonuje jako sędzia i jego decyzje nie mogą być kwestionowane. 
 

Rodzaje zwycięstw 

„Zapasy plażowe” są rozgrywane wyłącznie w pozycji stojącej. Zwycięstwo można odnieść w 

następujący sposób: 

- przez „tusz”, kiedy zawodnik dotyka obiema łopatkami ziemi. 

- przez „rzut”, kiedy zawodnikowi udało się dwa razy w trakcie walki dotknąć ziemi jakąś 

częścią ciała przeciwnika. W czasie akcji atakujący zawodnik może oprzeć jedno lub dwa 

kolana na ziemi.  

- przez opuszczenie miejsca zawodów, jeśli zawodnik wykonał wypychanie dwa razy jednej 

stopy przeciwnika z miejsca walki. 

- poprzez dołączenie do rzutu opuszczenia miejsca walki. 

- poprzez decyzję animatora, kiedy pod koniec 3 minuty, kiedy żadna widoczna akcja nie 

została wykonana przez jednego zawodnika . 
 

Zakazy  

- kopanie i uderzenia pięścią 

- ataki na twarz i włosy 

- pokrywanie ciała tłustą i śliską substancją 

- chwyty, które mogą prowadzić do zwichnięć 

- niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w czasie walki 
 

Klasyfikacja  

Jedno 1 miejsce, 1 drugie miejsce, 2 trzecie miejsca są ogłaszane dla każdej lekkiej i ciężkiej 

kategorii. 

Dwóch pierwszych w każdej kategorii musi walczyć, aby określić zwycięzcę „absolutnej” 

kategorii w turnieju. 

- Pierwszy zawodnik w lekkiej kategorii przeciwko pierwszemu w ciężkiej. 

- drugi zawodnik w lekkiej kategorii przeciwko drugiemu w ciężkiej. 

 
23. MINI – ZAPASY. 

 

Polski Związek Zapaśniczy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska 

zapaśniczego postanowił zorganizować uproszczone zawody zapaśnicze w mini - zapasach 

dla dzieci w przedziale wiekowym od 10-tego do 11 roku życia (decyduje rok 

kalendarzowy). 

Zorganizowane szkolenie dzieci do mini-zapasów, udokumentowane badaniami 

lekarskimi (w postaci minimum dwóch badań lekarskich) ma zapewnić odpowiednie 

przygotowanie do udziału w uproszczonych zawodach zapaśniczych czyli tzw. „pierwszy 

krok”.  
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Szkolenie oraz zawody sportowe dla tej grupy wiekowej, rozgrywane będą według 

specjalnego programu. Przepisy sportowe Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej – FILA - 

dopuszczają możliwość organizowania zawodów w tej grupie wiekowej. Jest to 

praktykowane w krajach Unii Europejskiej m.in. we Francji, Niemczech, Szwecji. 

 

Mini-zapasy – przepisy rozgrywania uproszczonych walk 
 

W mini-zapasach nie ma stałych kategorii wagowych. Zawodników waży się, a następnie 

rangowo ustawia się ich od najlżejszego do najcięższego i dzieli na pule czteroosobowe. W 

pulach zawodnicy rozgrywają walki systemem każdy z każdym. W ten sposób każdy 

uczestnik zawodów mini-zapasów stoczy jednakową ilość walk. Uwaga! Każdy uczestnik 

mini-zapasów obowiązkowo otrzymuje dyplom za zajęcie miejsca w danej puli i w miarę 

możliwości finansowych organizatorów medal. 

 

- walka w mini - zapasach trwać będzie maksymalnie 3 rundy po maksymalnie 1 min. 30 

sekund (oraz w razie konieczności - 30 sekund dogrywki)  

- walki odbywać się będą oddzielnie dla grupy chłopców i grupy dziewczyn (bez 

podziału na style) 

 

- kryteria wyłonienia zwycięzcy w rundach oraz całej walce: 

a) za położenie przeciwnika na łopatki zawodnik otrzymuje dodatkowo 6 punktów tech. 

w rundzie 

b) dopiero trzecie kolejne położenie na łopatki przez jednego z zawodników kończy 

walkę przed czasem 

c) zwycięzcą całej walki będzie zawodnik, który położył w czasie całej walki trzy razy 

swojego przeciwnika „na łopatki” lub który wygrał 2 z pośród 3 rund 

d) w rundach nie ma przewag technicznych 

e) zwycięzcą rundy jest zawodnik który uzyska większą ilość punktów na zakończenie 

rundy 

f) przepisy oceniania akcji techniczny pozostają dla mini-zapasów identyczne, jak w 

pozostałych grupach wiekowych. 

 

W przypadku wszelkiego rodzaju sytuacji niebezpiecznych, tzn. grożących 

powstaniem kontuzji lub jakiegokolwiek urazu, sędzia prowadzący walkę na macie 

powinien natychmiast przerwać walkę i wznowić ją w pozycji stojącej. 

 

Sędzia powinien zwrócić szczególną uwagę na walkę w parterze przy wykonywaniu 

kluczy z atakiem na głowę. 

 

Wprowadza się kategoryczny zakaz wykonywania: 

 wózka  

 klucza „niemieckiego” 

 wszystkich akcji z uchwytu ręka – głowa, wykonywanych z przodu w stójce, przy 

których może zaistnieć niekontrolowane duszenie lub podduszenie 

 rzutów o „dużej amplitudzie” w wysokim wyniesieniu oraz wykonywanych w 

kierunku do tyłu  – szczególnie rzutów suplesowych 

 wykonywania wnoszeń z pozycji parterowej do rzutów suplesowych oraz 

odwrotnego pasa. 

 odrywania z podłoża zawodnika będącego w pozycji mostowej 
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W przypadku konieczności wznowienia przez arbitra walki w pozycji parterowej, we 

wszystkich przypadkach pozycją startową będzie „pozycja parterowa z rękoma na 

łopatkach”. 

 

W pozostałych kwestiach obowiązują  aktualne międzynarodowe przepisy zapaśnicze. 

 

24. MINI – GRAPPLING 

 

– (wg oddzielnego regulaminu). 

 

25. Zasada rozgrywania zawodów wg systemu AB. 
 

KOMISJA SPORTOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO 

 

Zasady prowadzenia imprez w systemie AB . 

 W wyniku ważenia i losowania zawodnicy zostają uszeregowani w każdej kategorii od 

najmniejszego numeru do najwyższego. 

1. Przy ilości zawodników w kategorii od 3-5 obowiązuje system „norweski”- każdy z 

każdym i klasyfikujemy ich: 1, 2, 3, 4, 5 (z zachowaniem zasady dwóch medali 

brązowych) - w tym systemie nie ma zapisów za 5 pkt. klasyfikacyjnych tylko 4, 

2. W kategoriach, w których ilość zawodników jest większa od 5 zawody przeprowadzone 

będą w systemie AB tj. do dwóch porażek przy zachowaniu kilku zasad : 

- w rundzie eliminacyjnej przy nieparzystej ilości zawodników, ostatni automatycznie 

  przechodzi na pierwsze miejsce do grupy A, 

- przy 6 zawodnikach w rundzie eliminacyjnej walczą pierwsze dwie pary a zawodnicy  

  nr 5 i 6 mają wolne losy i przechodzą do grupy a na 3 i 4 miejsce i walczą ze sobą 

  w kolejnej rundzie, 

- zawodnik może mieć tylko raz tzw.” wolny los” (wyjątek gdy już wszyscy mieli   

  „wolne losy”), 

- gdy jeden zawodnik ma „wolny los” to przechodzi do następnej rundy i jest  

   zestawiany jako pierwszy na górze tak w grupie A jak i w B, 

- gdy w grupie A dwóch lub trzech zawodników ma „wolny los”, to przechodzą do  

  następnej rundy i zostają na dole, 

- zawodnik wygrywający w rundzie eliminacyjnej przechodzi do grupy A,  

  przegrywający do grupy B, 

- zawsze najpierw walczą ze sobą zawodnicy grupy B a następnie grupy A, 

- w kolejnych rundach grupy A  zawodnik wygrywający przechodzi do następnej rundy 

  a zawodnik przegrywający przechodzi na dół do grupy B, 
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- po każdej rundzie zawodnicy, którzy przegrali drugą walkę są klasyfikowani i zajmują 

  miejsce wyższe od zawodników, którzy odpadli w poprzedniej rundzie. 

       3. Zawodnicy w turnieju mogą walczyć ze sobą tylko jeden raz. Wyjątek jest gdy nie  

              można zestawić par w inny sposób. 

 4. Zawodnicy przegrywający walkę w ½ finału nie przechodzą do grupy B, lecz oczekują  

   na swojego przeciwnika, który wygra ostatnią walkę w grupie B, z którym stoczą  

     walkę o miejsca 3-5 w turnieju.                          

             

                 

   Przewodniczący  

 Komisji Sportowej 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik 1.  

 

Druki do zawodów w zapasach dostępne są na stronach www.zapasy.org.pl  i  www.fila-

wrestling.com 

 

Załącznik 2.  

 
/WZÓR/ 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

Pełna nazwa zawodów, data i miejsce odbywania 

 

1. ORGANIZATOR 
wymienić wszystkich organizatorów zawodów 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 
Podać dokładny adres i termin zawodów, dołączyć mapkę, inne informacje o dojazdach 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Podać warunki udziału w zawodach lub powołać się na określone regulaminy, przepisy 

 

4. OBSADA SĘDZIOWSKA 

Kto wyznacza sędziów, kto jest uprawniony do sędziowania, na ilu matach odbędzie się impreza. 

 

5. ZGŁOSZENIA 

Podać terminy zgłoszeń wstępnych, ostatecznych, imiennych. Gdzie je przesyłać i w jakim terminie. 

 

6. NAGRODY 

Podać nagrody regulaminowe, rzeczowe, pieniężne i inne jakie są przewidziane w czasie imprezy. 

 

7. KOSZT IMPREZY 

Podać koszty udziału w imprezie: noclegi (droższe i tańsze), wyżywienie, dojazdy, startowe. Koszty 

ubezpieczenia i inne koszty ponoszone przez uczestników. 

http://www.zapasy.org.pl/
http://www.fila-wrestling.com/
http://www.fila-wrestling.com/
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Ramowy program zawodów w zapasach (pierwszy dzień)  

 

PROGRAM (ramowy) 

pierwszy dzień: 
● do godz. 14.00   podać dokładny adres przyjazdu na zawody. Adres biura zawodów. 

● godz. 16.00-17.00  weryfikacja zawodników wszystkich kategorii wagowych  

● godz. 17.00-18.00  konferencja techniczna i sędziowska – podać miejsce 
● godz. 17.00-18.00  obowiązkowy przegląd lekarski – podać miejsce 

 godz. 18.00-19.00  waga i losowanie – podać jakie kategorie i miejsce odbywania się  

ważenia 

 

drugi dzień zawodów: 

● godz. 8.30-9.00   odprawa sędziów 

● godz. 9.00-13.30  walki eliminacyjne wyznaczonych kategorii wagowych 

● godz. 15.30-16.00  otwarcie imprezy 

 godz. 16.00-17.30  repasaże, cd. walk eliminacyjnych 

 godz. 18.00-19.30  finały o III i I miejsca i wręczenie nagród 

 

trzeci dzień zawodów: 

● godz. 8.30-9.00  odprawa sędziów i ekip technicznych 
● godz. 9.00-12.00  walki eliminacyjne pozostałych kategorii wagowych 

● godz. 12.00-14.00  finały o III i I miejsca i wręczenie nagród za klasyfikacje drużynowe,  

wojewódzkiej i nagród okolicznościowych 

zakończenie Zawodów 
 
Załącznik 3.  
Druk oświadczenia rodziców dla zawodników/czek niepełnoletnich. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 

My, niżej podpisani .................................................................................................................... 

(imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych) 

wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) 

zawodnika/czki klubu sportowego ................................................... ..............  w zawodach 

sportowych / zgrupowaniu szkoleniowym  */  

w dniach...................................................... w ....................................................... 

Wyrażamy zgodę na hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku 

nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka. 

Nr PESEL dziecka ............................................ 

Informacja o stanie zdrowia dziecka (choroba lokomocyjna, krwotoki, przyjmowane leki, itp.)  

............................................................................................................................. ................ 

Zobowiązujemy się do pokrycia szkód wyrządzonych przez dziecko.  

       W przypadku łamania regulaminu przez dziecko zobowiązujemy się do jego odebrania z 

zawodów sportowych / ze zgrupowania szkoleniowego*/. 

 

                                            ................................................................................... 

                                                        data i podpisy rodziców ( opiekunów prawnych) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4.  

 

Regulamin Kółek Olimpijskich www.pkol.pl  

 

Zasady zdobywania Kołek Olimpijskich: 

 

I. Cel: 

Zwiększenie zainteresowania młodzieży systematycznym uprawianiem sportu, promowanie 

wśród młodzieży zasad idei olimpijskiej. 

 

II. Warunki zdobywania kółek olimpijskich: 

System zdobywania odznak tzw. kółek olimpijskich jest ściśle związany z aktualnie 

funkcjonującym systemem współzawodnictwa sportowego, cyklem i programem olimpijskim.  

I, II i III kółko można zdobywać w dyscyplinach olimpijskich, natomiast IV i V jedynie w 

konkurencjach olimpijskich. 

Zawodnik może zdobywać w jednym cyklu olimpijskim tylko raz kółko olimpijskie danego 

stopnia. 

 

III. Warunki zdobywania odznak są następujące: 

1. kółko olimpijskie    - zdobywcy miejsc 1-3 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików, 

      - zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

      - zwycięzcy całorocznych cyklów zawodów o zasięgu ogólnopolskim. 

2. kółko olimpijskie    - zdobywcy miejsc l - 8 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, 

3. kółko olimpijskie   - zdobywcy miejsc l - 3 w Mistrzostwach Polski Juniorów, 

      - reprezentanci Polski juniorów na mistrzostwach świata i Europy, 

      - reprezentanci Polski na światowe i europejskie igrzyska młodzieży. 

4. kółko olimpijskie   - kadra Olimpijska - grupa "A" i "B". 

5. kółko olimpijskie   - zawodnicy zatwierdzeni przez PK0l do składu reprezentacji olimpijskiej. 

6. Nadawanie kółek, ewidencja: 

Kółka olimpijskie nadaje Polski Komitet Olimpijski. 

O nadanie I, II i III kółka olimpijskiego występują: Szkolny Związek Sportowy, Polskie Związki 

Sportowe, organizatorzy zawodów wymienionych w pkt. 2. IV i V kółko nadaje PK0l. 

Wykazy imienne, ewidencję zdobywców odznak w układzie dyscyplin sportowych prowadzą 

jednostki wnioskujące. 

PKOL ustala wzory odznak olimpijskich, zapewnia ich produkcję oraz rozdział. 

4. Sprawy inne: 

Wręczanie odznak i legitymacji powinno odbywać się na imprezach sportowych lub 

okolicznościowych spotkaniach młodzieży z olimpijczykami.   

 

Załącznik 5. Adresy Okręgowych Związków Sportowych i klubów sportowych dostępne są 

na stronie internetowej PZZ    www.zapasy.org.pl 

 
Załącznik 6.  Regulamin licencji dla klubów zapaśniczych – www.zapasy.org.pl  
 
 

 

 

http://www.pkol.pl/
http://www.zapasy.org.pl/
http://www.zapasy.org.pl/
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Załącznik 7. Normy klas sportowych w zapasach - obowiązujące od 1.01.2012 roku 

Lp. Nazwa zawodów 
KLASY SPORTOWE 

MM M I II III Mł. Zł. Mł. Sr. 

1 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1-10 11-16 start     

2 MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW I SENIOREK 1-8 9-12 start     

3 
MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW I SENIOREK; 
UNIWERSJADA; AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 

1-5 7-10 start     

4 

TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE /umieszczone w kalendarzu  

FILA/, WOJSKOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

1-3 5 7-8 9-10 start   

5 
TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE SENIORÓW I SENIOREK  
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

 1-3 5 7-10 start   

6 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I SENIOREK   1-3 5 7-10 start   

7 PUCHAR POLSKI SENIORÓW I SENIOREK   1-2 3 5-8 9-10   

8 I LIGA – DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  
1 m 

50% 

2-3 m 

50% 

start 

50% 
start   

9 MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI  1-2 3 5 7-10 start  

10 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
(w przypadku startu min. 4 zawodników/czek w kat. wag. i wygraniu 
min. 1 walki) 

 1 2-3 5 7-10 start  

11 MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW I JUNIOREK 1-3 5 7-10 start    

12 MISTRZOSTWA EUROPY JUNIOROW I JUNIOREK 1-2 3-5 7-8 start    

13 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK,  
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I 
JUNIOREK 

 1-2 3 5 7-10 start  

14 
TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE JUNIORÓW I JUNIOREK  
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

 1-2 3 5 7-10 start  

15 
PUCHAR POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK (w przypadku startu 
min. 4 zawodników/czek w kat. wag. i wygraniu min. 1 walki) 

 1 2-3 5 7-10 start  

16 
DRUŻYNOWE WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
JUNIORÓW i JUNIOREK 

  
1 m. 

50% 

2-3 m 

50% 

start 

50% 
  

17 

MISTRZOSTWA ZRZESZEŃ SPORTOWYCH JUNIORÓW I 

JUNIOREK (w przypadku startu min. 4 zawodników/czek w kat. wag. 
i wygraniu min. 1 walki) 

  1 2-3 5-8 start  

18 MISTRZOSTWA ŚWIATA KADETÓW I KADETEK 1-2 3-5 7-8 start    

19 MISTRZOSTWA EUROPY KADETÓW I KADETEK 1 2-3 5-7 start    

20 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY   1-3 5 7-10 11-16 start 

21 

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I 
KADETEK,  TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE KADETÓW I 
KADETEK UMIESZCZOWE W KALENDARZU FILA  

(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

  1-2 3 5 7-10 start 

22 
PUCHAR POLSKI KADETÓW I KADETEK (w przypadku startu 
min. 4 zawodników/czek w kat. wag. i wygraniu min. 1 walki) 

  1-2 3-5 7-8 9-10 start 

23 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW   
1 m. 

50% 

2-3 m 

50% 

start 

50% 
  

24 

MISTRZOSTWA ZRZESZEŃ SPORTOWYCH KADETÓW I 
KADETEK (w przypadku startu min. 4 zawodników/czek w kat. wag. 
i wygraniu min. 1 walki) 

  1 2 3-5 start  

25 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW    1-2 3-5 7-8 start 

26 
MMM  -  MISTRZOSTWA REGIONU MŁODZIKÓW I 
MŁODZICZEK  

   1 2-3 5-7 start 

27 

MIĘDZYNARODOWE, OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE 

MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK – umieszczone w kalendarzu PZZ 
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.)  

   1 2 3-5 7-8 

28 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW I SENIOREK    1-3 5-7 start  
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Normy klas sportowych w grapplingu - obowiązujące od 1.01.2012 roku 

 

Załącznik 7.  Regulamin licencji dla klubów zapaśniczych – www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 8. Regulamin licencji dla trenerów i instruktorów zapasów – 

www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 9.  Regulamin licencji na uprawianie zapasów– www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 10. Regulamin sędziowski w zapasach – www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 11. Regulamin antydopingowy PZZ – www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 12. Regulamin Dyscyplinarno-Arbitrażowy PZZ – 

www.zapasy.org.pl/Regulaminy 
 

Załącznik 13. Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZZ – www.zapasy.org.pl/Regulaminy 

 

29 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW I JUNIOREK    1-2 3 5 start 

30 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KADETÓW I KADETEK    1 2-3 5-7 start 

31 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW I 
MŁODZICZEK 

    1 2-3 5 

Lp. Nazwa zawodów 
KLASY SPORTOWE 

MM M I II III Mł. Zł. Mł. Sr. 

1 Sport Accord Combat Games 1-5 start      

2 MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW I SENIOREK 1-5 6-8 start     

3 MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW I SENIOREK 1-3 4-5 start     

4 
TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE /umieszczone w kalendarzu  
FILA/, (w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

1-2 3-5 6-8 start    

5 
TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE SENIORÓW I SENIOREK  
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

 1-3 4-5 6-8 start   

6 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I SENIOREK  1-3 4-5 68 start   

7 
PUCHAR POLSKI SENIORÓW I SENIOREK (w przypadku startu 
min. 4 zawodników/czek w kat. wag. i wygraniu min. 1 walki) 

 1-2 3-4 5-6 7-8   

8 MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW I JUNIOREK 1-2 3-5 6-8 start    

9 MISTRZOSTWA EUROPY JUNIOROW I JUNIOREK 1 2-3 4-6 start    

10 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK,  
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I 
JUNIOREK 

 1-2 3-4 5-6 7-8   

11 

TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE JUNIORÓW I JUNIOREK 
UMIESZCZOWE  
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 

 1-2 3-4 5-6 7-8   

12 
PUCHAR POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK (w przypadku startu 
min. 4 zawodników/czek w kat. wag. i wygraniu min. 1 walki) 

 1-2 3-4 5-6 start   

13 MISTRZOSTWA ŚWIATA KADETÓW I KADETEK  1-3 4-5 6-7 start   

14 MISTRZOSTWA EUROPY KADETÓW I KADETEK  1-3 4-5 6-7 start   

15 

Mistrzostwa i M/n MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW I 
KADETEK,  TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE KADETÓW I 

KADETEK (w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.) 
  1-2 3-4 5-6 7-8 start 

16 PUCHAR POLSKI KADETÓW I KADETEK / OTK   1-2 3-4 5-6 7-8 start 

17 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW    1-2 3-4 5-6 start 

18 

MIĘDZYNARODOWE, OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE 

MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK – umieszczone w kalendarzu PZZ 
(w przypadku startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.)  

   1 2 3-4 5-6 

http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy
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Załącznik 14. Kalendarz imprez na 2012 

 

KALENDARZ IMPREZ W ZAPASACH i GRAPPLINGU w 2012 roku 

L.p. Ranga zawodów 
Planowany 

termin 
      Miejsce 

 

STYCZEŃ 

1.  Puchar Polski seniorek – zapasy kobiet 20-21.01.2012  Osielsko 

2.  Puchar Polski seniorów – styl klasyczny 21-22.01.2012 Racibórz 

3.  Turniej Międzynarodowy FILA - Thor Masters – Senior GR 27-29.01.2012 Dania - Nykobing Falster 

 

LUTY 

4.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Dan Kolov & Nikola 

Petrov - Senior GR 
3-5.02.2012 Bułgaria - Sofia 

5.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix de la Ville de 

Tourcoing - Senior FW 
3-5.02.2012 Francja – Tourcoing 

6.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - 21. FLATZ OPEN - junior 

FW 
10-12.02.2012 Austria - Wolfurt 

7.  Turniej Międzynarodowy FILA  - Yasar Dogu - Senior FS 10-12.02.2012 Turcja - Ankara 

8.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Outstanding Ukrainian 

Wrestlers and Coaches Memorial – Senior FW 
15-17.02.2012 Ukraina - Kijów 

9.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Klippan Lady Open – 
Senior FW 

17-19.02.2012 Szwecja - Klippan 

10.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Klippan Lady Open – 

Cadet FW 
17-19.02.2012 Szwecja - Klippan 

11.  Turniej Międzynarodowy FILA  - Aarhus Open - Cadet GR 17-19.02.2012 Dania - Aarhus 

12.  Puchar Polski seniorów – styl wolny 17-18.02.2012  Białogard 

13.  
Puchar Polski w grapplingu GI i No Gi – dzieci, młodzicy, 

kadeci 
27-28.02.2012 Świnoujście 

 

MARZEC 

14.  M/n Mistrzostwa Polski juniorek  - zapasy kobiet 2-3.03.2012 Żary 

15.  

Mistrzostwa Europy seniorów 

- sędziowie olimpijscy 3-12.03.2012 

- styl wolny 4-10.03.2012 

- zapasy kobiet 4-10.03.2012 

- styl klasyczny 8-12.03.2012 

3-12.03.2012 Belgrad / Serbia 

16.  I El. do OOM - Puchar Polski kadetów – styl klasyczny 9-11.03.2012 Janów Lubelski 

17.  Mistrzostwa Polski juniorów – styl klasyczny 16-17.03.2012 Miastko 

18.  I El. do OOM - Puchar Polski kadetów – styl wolny  16-18.03.2012 Międzyzdroje 

19.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Blue Danube Cup - Cadet 

GR 
23-25.03.2012 Węgry - Dorog 

20.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - V. Freidenfelds Cup - 

Junior FW 
23-25.03.2012 Łotwa - Ryga 

21.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - V. Freidenfelds Cup - 

Junior  FS 
23-25.03.2012 Łotwa - Ryga 

22.  I EL. Do OOM – Puchar Polski kadetek – zapasy kobiet 23-24.03.2012 Wałbrzych 

23.  I Puchar Polski w grapplingu GI – seniorzy, juniorzy i amator 24-25.03.2012 Skała k/Krakowa 
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24.  M/n Mistrzostwa Polski kadetów – styl klasyczny 30.03-1.04.2012 Kostrzyn 

 

KWIECIEŃ 

25.  Zawody Międzynarodowe - Junior FS 6-7.04.2012 Rosja - Kaliningrad 

26.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Olympic Hopes - Junior 

GR 
13-15.04.2012 Węgry - Budapeszt 

27.  
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – styl wolny 

kadet,  junior,  młodzieżowiec 
13-15.04.2012 Karolewo  - zawody LZS 

28.  
European Qualifying Tournament for the 2012 IO 

LONDYN (GR/FS/FW) 
18-23.04.2012 Bułgaria - Sofia 

29.  OTM - UKS Chełm – styl klasyczny, zapasy kobiet 20-21.04.2012  Chełm 

30.  
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – styl klasyczny 

kadet,  junior,  młodzieżowiec 
20-22.04.2012 

Piotrków Tryb. - zawody 

LZS 

31.  
VII Międzynarodowy Puchar Mazowsza Młodzików w 

zapasach w stylu wolnym 
21-22.04.2012 Teresin – zawody klubowe 

32.  II Puchar Polski Grappling NoGI – seniorzy, juniorzy i amator 21-22.04.2012 Szczecin 

33.  
1st  World Olympic Qualifier for the 2012 IO LONDYN 

(GR/FS/FW) 
25-30.04.2012 Chiny - TAIYUAN 

34.  Mistrzostwa Polski juniorów – styl wolny 27-28.04.2012 Kołobrzeg 

35.  M/n Mistrzostwa Polski juniorów – styl klasyczny 27-28.04.2012 Warszawa 

36.  Mistrzostwa Polski Juniorek – zapasy kobiet 27-28.04.2012 Zamość 

37.  Puchar Sobieskiego - kadeci styl klasyczny 27-28.04.2012 Poznań – zawody klubowe 

38.  
XXV Turniej Zapaśniczy im. Wł. Ruska młodzików i kadetów – 

zapasy styl klasyczny 
27-28.04.2012 

Myślenice – zawody 

klubowe 

 

MAJ 

39.  
2nd  World Olympic Qualifier for the 2012 IO LONDYN 

(GR/FS/FW) 
2-7.05.2012 Finlandia - Helsinki 

40.  M/n Mistrzostwa Polski kadetek – zapasy kobiet 4-5.05.2012 Stargard Szczeciński 

41.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - International Tournament 

of Resita - Junior GR/FS/FW 
11-13.05.2012 Rumunia - Resita 

42.  
Akademickie Mistrzostwa Polski – styl wolny, styl 

klasyczny, zapasy kobiet 
11-12.05.2012 AZS AWF WARSZAWA 

43.  
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – zapasy kobiet 

kadetki,  juniorki i grupa młodzieżowa 
18-20.05.2012 Kraśnik – zawody LZS 

44.  Zawody Międzynarodowe – Cadet FS 18-20.05.2012 Niemcy - Luckenwalde  

45.  OTM - UKS Krotoszyn – styl wolny 18-19.05.2012 Krotoszyn 

46.  Eliminacje regionalne do OOM styl klasyczny 19.05.2012 Regiony 

47.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Brandenburg Cup - Junior 

GR  
25-27.05.2012 

Niemcy - Frankfurt 

o/Oder 

48.  Turniej Międzynarodowy FILA  - Ali Aliev - Senior FS 25-27.05.2012 Rosja - Machaczkała 

49.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix of Germany – 

Senior/Junior FW 
25-27.05.2012 Niemcy - Dormagen 

50.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix of Germany - 

Cadet FW 
25-27.05.2012 Niemcy - Dormagen 
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51.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Ion Cornianu Memorial - 
Senior GR 

25-27.05.2012 Rumunia - Targoviste 

52.  Zawody Międzynarodowe – Cadet FS 25-27.05.2012 Słowacja  

53.  Eliminacje regionalne do OOM – styl wolny i zapasy kobiet 26.05.2012 Regiony 

54.  OTM - UKS Żary – styl klasyczny, zapasy kobiet 25-26.05.2012 Żary 

55.  M/n Mistrzostwa Polski juniorów – styl wolny 25-26.05.2012 Osielsko 

 

CZERWIEC 

56.  OTM - UKS Radom – styl klasyczny, zapasy kobiet 1-2.06.2012 Radom 

57.  M/n Mistrzostwa Polski kadetów - styl wolny 1-2.06.2012 Świdwin 

58.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Austrian Ladies Open - 

Cadet FW 
8-10.06.2012 Austria - Getzis 

59.  M/n Memoriał braci Pryczkowskich – Puchar Kaszub 8-9.06.2012 Kartuzy 

60.  OTM - UKS Wola – styl wolny 8-9.06.2012 Wola 

61.  

Memoriał Antoniego ŁAKOMEGO  Brzeg Dolny – sk, ko, sw  

/ do rankingu UKS zaliczany styl klasyczny i zapasy 

dziewcząt/ 
15-16.06.2012 Brzeg Dolny 

62.  Memoriał W. Ziółkowskiego – styl wolny 15-17.06.2012 Siedlce 

63.  

Mistrzostwa Europy juniorów 
- styl wolny 17-21.06.2012 

- zapasy kobiet 19-23.06.2012 

- styl klasyczny 21-25.06.2012 

17-25.06.2012 Chorwacja - Zagrzeb 

64.  Memoriał W. Pytlasińskiego – styl klasyczny  22-24.06.2012 
Racibórz 

65.  Poland Open – zapasy kobiet 22-24.06.2012 

66.  Mistrzostwa Europy w GRAPPLINGU 28-30.06.2012 
Belgia – Bruksela 

/kandydat/ 

67.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix of Germany - 

Senior GR 
29.06-1.07.2012 Niemcy - Dortmund 

68.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix of Germany - 

Senior FS 
29.06-1.07.2012 Niemcy - Dortmund 

69.  
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl wolny, zapasy 

kobiet 
29.06-2.07.2012 GORLICE 

LIPIEC 

70.  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl klasyczny 2-4.07.2012 MYŚLENICE 

71.  
Turniej Międzynarodowy FILA  - Grand Prix of Spain - 

Senior FW 
7-9.07.2012 Hiszpania – Madryt  

72.  
Mistrzostwa Świata w GRAPPLINGU juniorów, kadetów i 

weteranów 
13-15.07.2012 Do ust. cand Polska 

73.  

Mistrzostwa Europy kadetów 

- styl wolny 15-19.06.2012 

- zapasy kobiet 17-21.06.2012 

- styl klasyczny 21-25.06.2012 

15-23.07.2012 Polska – Katowice 

SIERPIEŃ 

74.  

Igrzyska Olimpijskie 

- styl klasyczny 3-8.08.2012,  

- zapasy kobiet 5-10.08.2012 

- styl wolny 8-13.08.2012 

3-13.08.2012 Wielka Brytania - Londyn 
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75.  

Mistrzostwa Świata kadetów 
- styl wolny 19-23.08.2012 

- zapasy kobiet 17-21.06.2012 

- styl klasyczny 21-25.06.2012 

19-27.08.2012 Azerbejdżan - Baku 

 

WRZESIEŃ 

76.  

Mistrzostwa Świata juniorów 

- styl klasyczny 2-6.09.2012 

- zapasy kobiet 4-8.09.2012 

- styl wolny 6-10.09.2012 

2-10.09.2012 Tajlandia - Pattaya 

77.  
Memoriał  F. Harczenko  

/nie zaliczany do rankingu UKS/ 
7-8.09.2012 

Bydgoszcz – zawody 

klubowe 

78.  Mistrzostwa Polski seniorek – zapasy kobiet 14-15.09.2012 Żary 

79.  
OTM - UKS Milicz - Memoriał Z. Rokity – styl wolny, zapasy 

kobiet 
14-15.09.2012 Milicz 

80.  Mistrzostwa Świata weteranów GR i FS 18-23.09.2012 Węgry - Szombathely 

81.  
OTM - UKS Solec Kujawski – styl wolny, zapasy kobiet 

Zawody w mini – zapasach dziewcząt i chłopców 
21-22.09.2012 

KS GWIAZDA 

BYDGOSZCZ 

82.  Golden Grand Prix Finał - Senior FW 21-23.09.2012 Azerbejdżan - Baku 

83.  
OTM - UKS Piotrków Tryb. – styl klasyczny 

– zawody drużynowe o Puchar Piotra Stępnia 
21-22.09.2012 Piotrków Tryb. 

84.  
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski juniorów – 

styl wolny 
21-22.09.2012 Krotoszyn 

85.  Mistrzostwa  Polski Grapplingu Gi, No GI - seniorzy 22-23.09.2012 Poznań 

86.  Mistrzostwa Świata seniorek w zapasach kobiet 25-30.09.2012 
Kanada - STRATHCONA 

COUNTY 

87.  Mistrzostwa Polski seniorów – styl klasyczny 28-29.09.2012 Radom 

88.  MMM – styl wolny, zapasy kobiet 29.09.2012 Regiony 

 

PAŹDZIERNIK 

89.  Akademickie Mistrzostwa Świata 2-7.10.2012 Finlandia - Kuortane 

90.  
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski juniorek – 

zapasy kobiet 
5-6.10.2012 Chełm 

91.  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – zapasy kobiet 6-7.10.2012 Zamość, ew. Chełm 

92.  Mistrzostwa Polski seniorów – styl wolny 5-6.10.2012 Krotoszyn 

93.  MMM styl klasyczny 6.10.2012 Regiony 

94.  Mistrzostwa  Świata w GRAPPLINGU 11-13.10.2012 Rosja /kandydat/  

95.  
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski juniorów – 

styl klasyczny 
12-13.10.2012 Warszawa  

96.  Drużynowe Mistrzostwa Polski kadetów – styl wolny 12-13.10.2012 Brzeg Dolny 

97.  Drużynowe Mistrzostwa Polski kadetek – zapasy kobiet 19-20.10.2012 Ruda Śląska 

98.  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – styl wolny 19-20.10.2012 Białogard 

99.  Jesienny Puchar Polski kadetów – styl klasyczny 19-21.10.2012 Radom  

100.  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – styl klasyczny 26-27.10.2012   Piotrków Tryb. 

101.  
Mistrzostwa  Polski Grapplingu Gi, No GI – juniorzy, 

kadeci, młodzicy 
27-28.10.2012 Warszawa 
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102.  
XXII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda 

Dworoka  - kadeci styl wolny i klasyczny 
27-28.10.2012 

Ruda Śląska – zawody 

klubowe 

103.  II Puchar Polski seniorek – zapasy kobiet 26-27.10.2012 Żary  

 

LISTOPAD 

104.  Drużynowe Mistrzostwa Polski kadetów – styl klasyczny 2-3.11.2012 Kartuzy 

105.  
OTM - UKS Olsztyn – Puchar Warmii i Mazur - styl wolny, 

styl klasyczny, zapasy kobiet 
2-3.11.2012 Olsztyn 

106.  Jesienny Puchar Polski kadetów – styl wolny 

16-18.11.2012 

 

Kraśnik 

 

107.  Jesienny Puchar Polski kadetek – zapasy kobiet 

108.  Jesienny Puchar Polski juniorek – zapasy kobiet 

109.  Zawody międzynarodowe - Junior FS 16-18.11.2012 Słowacja - Koszyce 

110.  Jesienny Puchar Polski juniorów – styl klasyczny  16-17.11.2012 Wałbrzych 

111.  
OTM - UKS Warszawa - Memoriał P. Rydzewskiego – styl 

klasyczny, zapasy kobiet 
23-24.11.2012 Warszawa  

112.  Mistrzostwa Polski weteranów 23-24.11.2012 Warszawa  

113.  Jesienny Puchar Polski juniorów – styl wolny 23-24.11.2012 Przysucha 

GRUDZIEŃ 

114.  
Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym 

i zapasach kobiet 
30.11-2.12.2012 Siedlce 

115.  
Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu 

klasycznym 
7-9.12.2012 Wrocław 

116.  Puchar Bałtyku młodzików w zapasach w stylu wolnym 7-9.12.2012 
Białogard – zawody 
klubowe 

 
 
15. Kryteria powoływania do kadry narodowej, na imprezy główne mistrzowskie i udziału 
w szkoleniu centralnym zatwierdzone przez Zarząd PZZ 
 

System kwalifikacji FILA do Igrzysk Olimpijskich w Londynie */ oraz zasady krajowych 

kwalifikacji olimpijskich i kryteria powołania reprezentacji olimpijskiej w zapasach na 

Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r. 

 

Zawodnicy i zawodniczki powołani do reprezentacji na XXIX Igrzyska Olimpijskie w Londynie 
2012 r. wyłonieni zostaną na podstawie systemu kwalifikacji wyznaczonym przez FILA – uzyskanie 

miejsca dającego awans dla kraju w wyznaczonych turniejach kwalifikacyjnych. 

Zawodnicy w I.O. w Londynie rywalizują w siedmiu kategoriach wagowych 55, 60, 66, 74, 84, 96, 

120 kg, a zawodniczki w czterech kategoriach wagowych 48, 55, 63, 72 kg.  

W stylu wolnym walczy 133 zawodników, w stylu klasycznym 133 zawodników i w zapasach 

kobiet walczy 72 zawodniczki. Jest 14 dzikich kart. Razem w I.O. W Londynie będzie walczyło 344 

zawodników i zawodniczek. 

Każdy kraj może wystawić po jednym zawodniku w każdej kategorii wagowej.  Start w I.O. jest 

poprzedzony eliminacjami. Zawodnik uczestniczący w eliminacjach do I.O. uzyskuje miejsce dla kraju. 

Eliminacje do I.O. odbędą się w czterech fazach: 

Dla każdego stylu (styl wolny i styl klasyczny), miejsca uzyskane na Igrzyska Olimpijskie będą 
zdobywane przez zawodników, ale przydzielone Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu. Pod koniec 

każdej fazy, FILA potwierdzi zainteresowanemu Komitetowi Olimpijskiemu zakwalifikowanych 
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zawodników. Narodowy Komitet Olimpijski ma jednakże prawo do zastąpienia zawodnika, który jest 

kontuzjowany lub nie jest w formie w czasie zgłoszenia ostatecznego, ale tylko na rozpatrywane zawody.  
 

Dla wszystkich zawodów zapaśniczych, które są częścią systemu kwalifikacyjnego do Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie, wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie (do pierwszej fazy kwalifikacji) i 
zainteresowane Komitety Olimpijskie (do drugiej, trzeciej i czwartej fazy kwalifikacyjnej) mogą 

wystawić maksymalnie jednego zawodnika na kategorię wagową w danym stylu. To samo dotyczy 

Igrzysk Olimpijskich.  

 

Pierwsza faza: Mistrzostwa Świata 2011 (42 zawodników i 24 zawodniczki) 

Pierwszych sześciu zawodników i sześć zawodniczek z Mistrzostw Świata 2011 w kategoriach 

olimpijskich kwalifikuje się do Igrzysk  
 

Druga faza: Kontynentalny Turniej Kwalifikacyjny w 2012 roku (32 zawodników i 32 zawodniczki) 

Każdy kontynent organizuje specjalny Olimpijski Turniej Kwalifikacyjny. Zawodniczka 
zakwalifikowana w pierwszej fazie nie będzie miała prawa startu w turniejach drugiej fazy. Narodowe 

Federacje nie będą mogły uczestniczyć z większą liczbą zawodników niż ta, która brała udział w 

Mistrzostwach Kontynentalnych w 2012 roku. Zawodnicy z Oceanii i Afryki będą rywalizowały w 

jednym turnieju. Pierwszych dwoje zawodników i zawodniczek z każdego turnieju zakwalifikują się do 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie: 

 

- EUROPA     – 8 zawodników/zawodniczek 

- AZJA     – 8 zawodników/zawodniczek 

- AMERYKA    – 8 zawodników/zawodniczek 

- OCEANIA I AFRYKA  – 8 zawodników/zawodniczek 

 

Europejski Turniej Kwalifikacyjny   18 – 23.04.2012 Sofia, BUŁGARIA  

 

Trzecia faza: Pierwszy Światowy Turniej Kwalifikacyjny (21 zawodników i 8 zawodniczek) 
Zawodnicy i zawodniczki zakwalifikowani w Mistrzostwach Świata w 2011 roku i w Kontynentalnych 

Turniejach Kwalifikacyjnych w 2012 roku nie będą mieli prawa udziału w trzeciej fazie kwalifikacji. 

Kraje nie będą mogły wysyłać zawodników w kategoriach wagowych, w których już uzyskały 
kwalifikacje.  

Wszystkie inne kraje ze wszystkich kontynentów mogą uczestniczyć w trzeciej fazie kwalifikacji. 

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze dwie zawodniczki w kategoriach olimpijskich zakwalifikują 

się do Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. 

 

I Światowy Turniej Kwalifikacyjny - 25-30.04.2012 – Taiyuan, CHINY 

 

Czwarta faza: Drugi Światowy Turniej Kwalifikacyjny (14 zawodników i 8 zawodniczek) 

Zawodnicy i zawodniczki zakwalifikowani w Mistrzostwach Świata w 2011 roku, w Kontynentalnych 

Turniejach Kwalifikacyjnych w 2012 i w pierwszym Światowym Turnieju Kwalifikacyjnym w 2012 roku 
nie będą mieli prawa udziału w czwartej fazie kwalifikacji. Kraje nie będą mogły wysyłać zawodników w 

kategoriach wagowych, w których już mają zakwalifikowaną zawodniczkę. Wszystkie inne kraje ze 

wszystkich kontynentów mogą uczestniczyć w czwartej fazie kwalifikacji. Pierwszych dwóch 

zawodników i pierwsze dwie zawodniczki w kategoriach olimpijskich zakwalifikują się do Igrzysk 
Olimpijskich w 2012 roku. 

 

II Światowy Turniej Kwalifikacyjny   2 – 6.05.2012  Helsinki, FINLANDIA 
 

Kryteria powoływania zawodników i zawodniczek na zawody kwalifikacyjne do I.O.  2012r.: 

Zawodnicy i zawodniczki  powołani do reprezentacji Polski na zawody kwalifikacyjne i na Igrzyska 

Olimpijskie powinni: 

 Posiadać aktualne badania lekarskim w COMS Warszawa 

 Wyróżniać się wysoką formą sportową 

 Być zdeterminowanym na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) 
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 W pełni realizować program szkolenia w roku 2012 wg indywidualnego planu organizacji 

szkolenia ustalonego przez trenera kadry narodowej i zaakceptowanego przez Wydział 

wyszkolenia PZZ 

 Uzyskanie miejsca w zawodach FILA, ME w przedziale I-V 

 

Kryteria powoływania zawodników i zawodniczek do reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie 2012 .: 
 

1. Głównym kryterium kwalifikacyjnym powołania do reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie jest 

zdobycie przez zawodnika i zawodniczkę kwalifikacji olimpijskich w systemie wyznaczonym przez 
FILA w danej kategorii wagowej. 

2. W przypadku, kontuzji, choroby, braku właściwego podejścia do realizacji programu treningowego, 

drastycznego obniżenia formy sportowej (niedyspozycji fizycznych) lub dyskwalifikacji, zawodnik 
lub zawodniczka, którzy uzyskali kwalifikację mogą zostać zamienieni na innych zawodników, którzy 

spełnią następujące kryteria: 

 Pełna realizacja programu szkoleniowego w roku 2012 wg indywidualnego planu organizacji 

szkolenia, 

 Osiągnięcie wysokiego wyniku w zawodach międzynarodowych FILA w 2012 r. – miejsca I-V, 

 prezentuje aktualnie wysoką formę sportową. 

 
 

Kryteria powoływania zawodników do kadr narodowych  

i na imprezy mistrzowskie w 2012 roku 
 

SENIORKI 

 

Zasady ogólne: 

 Kadrę narodową na wniosek trenera kadry przedstawia Wydział Wyszkolenia do zaopiniowania 

Radzie Trenerów.  

 Kadrę narodową powołuje Zarząd PZZ na wniosek Wydziału Wyszkolenia.  

 Kadrę narodową zatwierdza MSiT    

 

 Zawodniczka powołana  do kadry narodowej powinna: 

 Wyróżniać się dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich w COMS lub 

w upoważnionych przez COMS WPSL,  

 Posiadać licencję zawodniczą Związku, 

 Przejawiać pełną gotowością startową, 

 Wykazywać determinację na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) oraz predyspozycje 

wynikowe i rozwojowe, 

 Bieżącą realizacją programu szkoleniowego,  

 Wiek do kadry narodowej seniorek od 21 lat, do kadry narodowej juniorek wiek do 18 - 20 lat, do 

kadry narodowej juniorek młodszych do 15 - 17 lat. 

 
    Kryteria wynikowe do kadry narodowej w zapasach  kobiet: 

 

1. Do KNS w zapasach kobiet mogą zostać powołane zawodniczki, które zajęły miejsca 1-3 w MP 
oraz I miejsce w MMP,  

2.  Trener kadry narodowej zastrzega sobie możliwość włączenia jednej zawodniczki w każdej 

kategorii wagowej (7 osób), które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów na wniosek trenera 

 

JUNIORKI 

 

Kryteria wynikowe powołania do kadry narodowej juniorek w zapasach kobiet w roku 2012. 
Kadrę narodową juniorek w zapasach tworzą zawodniczki które: 

1. Wyniki sportowe w 2011 w zawodach międzynarodowych - MEJ miejsca I-VIII, MŚJ I-XII, MEK 

I-V, MŚK I-VIII, 
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2. Wyniki sportowe w 2011 w zawodach krajowych MPJ miejsce I-III, Mn/MPJ miejsce I-II, PPJ 

miejsce I-II 

3. Dla rocznika 1994 - OOM miejsce I-II 

4. Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie  zawodniczki 
do kadry narodowej juniorek która nie spełnia w/w kryteriów sportowych.  

 

JUNIORKI MŁODSZE /KADETKI/ 

 

    Kryteria wynikowe do kadry narodowej juniorek młodszych  w zapasach kobiet: 

1. Wyniki sportowe w 2011 r. w MEK miejsca I-VIII, w MŚK miejsca I-X 
2. Wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych kadetek miejsca I-III w 2011 r. 

3. Wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych: OOM miejsce I-III, PPKad. miejsca I-III, 

4. Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej juniorów młodszych, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

 

KRYTERIA POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ  W ZAPASACH 

W STYLU KLASYCZNYM NA 2012 rok 

 

SENIORZY 

 
Zasady ogólne: 

 

 Kadrę narodową na wniosek trenera kadry przedstawia Wydział Wyszkolenia do zaopiniowania 

Radzie Trenerów.  

 Kadrę narodową powołuje Zarząd PZZ na wniosek Wydziału Wyszkolenia.  

 Kadrę narodową zatwierdza MSiT. 

 

 

 Zawodnik powołany do kadry narodowej powinien wyróżniać się: 

 Wyróżniać się dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich w COMS lub 

w upoważnionych przez COMS WPSL, posiadać licencję zawodniczą, 

 Posiadać licencję zawodniczą Związku, 

 Przejawiać pełną gotowość startową, determinacje na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) 

oraz predyspozycje wynikowe i rozwojowe, 

 Bieżącą realizacją programu szkoleniowego, 

 Wiek do kadry narodowej seniorów od 21 lat, do kadry narodowej juniorów wiek do 18-20 lat, do 

kadry narodowej juniorów młodszych do 15-17 lat. 

     
 Kryteria wynikowe do kadry narodowej w zapasach w stylu klasycznym: 

 

 wyniki sportowe w 2011 r. w ME  miejsca I-XII, w MS miejsca I-XVI, MEJ miejsca I-X, MSJ 

miejsca I-XII,  

  wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych FILA miejsca I-V w 2011 r. 

 wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MP miejsca I-III, MMP miejsca I-II, MPJ 

miejsce I-II,  

 Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

JUNIORZY 

 

 Kryteria wynikowe do kadry narodowej juniorów w zapasach w stylu klasycznym: 

1. Wyniki sportowe w 2011 r. w MEJ miejsca I-XII, w MSJ miejsca I-XVI, MEK miejsca I-VIII 
2. Wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych juniorów - miejsca I-III w 2011 r. 
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3. Wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MPJ, Mn MPJ miejsce I-III, PPJ miejsca I-II, 

OOM dla rocznika 1994 - miejsce I-II 

4. Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej juniorów, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

JUNIORZY MŁODSI /KADECI/ 

 

Szeroka kadra (ok. 50 zaw.) na rok 2012 powołana będzie na podstawie osiągniętych rezultatów w 

jesiennym PP kadetów w 2011 przy współpracy trenerów wojewódzkich i klubowych. 

 
    Kryteria wynikowe do kadry narodowej juniorów młodszych  w zapasach w stylu klasycznym: 

 

1. Wyniki sportowe w 2011 r. w MEK miejsca I-VIII, w MŚK miejsca I-X 

2. Wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych kadetek miejsca I-III  w 2011 r. 
3. Wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych: OOM miejsce I-III, PPKad. miejsca I-III, 

4. Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej juniorów młodszych, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

 

KRYTERIA POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ  W ZAPASACH  

W STYLU WOLNYM NA 2012 rok 

 

SENIORZY 

 
Zasady ogólne: 

 Kadrę narodową na wniosek trenera kadry przedstawia Wydział Wyszkolenia do zaopiniowania 

Radzie Trenerów.  

 Kadrę narodową powołuje Zarząd PZZ na wniosek Wydziału Wyszkolenia.  

 Kadrę narodową zatwierdza MSiT. 

 
 Zawodnik powołany  do kadry narodowej powinien wyróżniać się: 

 dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich w COMS lub w 

upoważnionych przez COMS WPSL, posiadać licencję zawodniczą, 

 pełną gotowością startową, 

 determinacją na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) oraz predyspozycje wynikowe i 

rozwojowe, 

 bieżącą realizacją programu szkoleniowego, 

 wiek do kadry narodowej seniorów od 21 lat, do kadry narodowej juniorów wiek do 18-20 lat, do 

kadry narodowej juniorów młodszych do 15-17 lat. 
 

Kryteria wynikowe do kadry narodowej w zapasach w stylu wolnym: 

 wyniki sportowe w 2011 r. w ME  miejsca I-XII, w MS miejsca I-XVI, MEJ miejsca I-X, MSJ 

miejsca I-XII,  

  wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych FILA miejsca I-V w 2011 r. 

 wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MP miejsca I-III, MMP miejsca I-II, MPJ 

miejsce I,  

 Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

JUNIORZY 

 

 wyniki sportowe w 2011 r. w MEJ miejsca I-V, w MSJ miejsca I-VIII, w MEK rocznik 1994    

   miejsca I-V, 

 wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych juniorów miejsca I-III w 2011 r. 
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 wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MPJ miejsce I-III,  M/n MPJ miejsce I-II, dla       

rocznika 1994 - OOM miejsce I 

 Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika     

   do kadry narodowej juniorów, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych, a rokuje nadzieje na    

   dalszy rozwój sportowy.  

 

Zasady ogólne: 

 
 W powoływaniu kadry narodowej udział biorą trenerzy kadry narodowej i Rada Trenerów.  

 Kadrę narodową powołuje Zarząd PZZ na wniosek Wydziału Wyszkolenia.  

 Kadrę narodową zatwierdza MSiT. 

 

Zawodnik  powołany  do kadry narodowej powinien wyróżniać się: 

 
 dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich, 

 pełną gotowością startową (wysoką formą sportową) 

 posiadaniem licencji zawodniczej,  

 determinacją na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) oraz predyspozycje wynikowe i 

rozwojowe, 

 bieżącą realizacją programu szkoleniowego, 

 wiekiem do kadry narodowej juniorów - roczniki od 1992 do 1994. 

 

JUNIORZY MŁODSI 

 

 Wyniki sportowe w 2011 r. w MEK miejsca I-VIII, w MŚK miejsca I-X, 

 Wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych kadetów miejsca I-III w 2011 roku 

 Wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych OOM miejsce I-III, PPK miejsca I-III, 

 

Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 
do kadry narodowej juniorów młodszych, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

KRYTERIA POWOŁYWANIA DO KADRY NARODOWEJ  W GRAPPLINGU NA 2012 ROK 
 

 Zasady ogólne: 

 Kadrę narodową powołuje Wydział Wyszkolenia , na wniosek Komisji Grapplingu.  

 Kadrę narodową zatwierdza Zarząd PZZ na wniosek Wydziału Wyszkolenia.  

 Kadrę narodową zatwierdza MSiT. 

 

 Zawodnik(czka) powołany  do kadry narodowej powinien wyróżniać się: 

- dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich w COMS lub w 
upoważnionych przez COMS WPSL, 

- pełną gotowością startową, 

- determinacją na odniesienie sukcesu (wyniku sportowego) oraz predyspozycje wynikowe i 
rozwojowe, 

- bieżąca realizacja programu szkoleniowego, 
      

SENIORZY wiek do kadry narodowej seniorów od 20 lat. 

 
Kryteria wynikowe do kadry narodowej w grapplingu: 

- wyniki sportowe w 2011 r. w ME  miejsca I-V, w MS miejsca I-VIII, 

- wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych miejsca I-III w 2011 r. 

- wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MP, PP miejsca I-III,  
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- Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 

do kadry narodowej, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

JUNIORZY I JUNIORZY MŁODSI /KADECI/ - wiek 16-19 lat 

 

 Kryteria wynikowe do kadry narodowej w grapplingu: 

- wyniki sportowe w 2011 r. w ME  miejsca I-V, w MS miejsca I-VIII, 

- wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych miejsca I-III  w 2011 r. 

- wyniki sportowe w 2011 r. zawodach krajowych MPJ, PPJ miejsca I-III,  

- Trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o włączenie zawodnika 
do kadry narodowej, który nie spełnia w/w kryteriów sportowych. 

 

Kryteria udziału (powoływania) zawodników/zawodniczek w 

szkoleniu centralnym 
Zasady ogólne: 

- Zawodnik, aby uczestniczyć w szkoleniu centralnym musi być członkiem kadry narodowej.  

- Na zgrupowanie szkoleniowe centralne kadrę zawodniczą i program zgrupowania ustala trener 
kadry narodowej odpowiedzialny za daną grupę (program szkoleniowy), zgodnie z planem udziału 
zawodników w zgrupowaniach szkoleniowych i przedkłada ją Kierownikowi Wyszkolenia 

(Dyrektorowi Sportowemu). 

- Kierownik Wyszkolenia (Dyrektor Sportowy) przygotowuje program zgrupowania szkoleniowego, 
który merytorycznie zatwierdza Wiceprezes kierunkowy a pod względem formalnym Sekretarz 

Generalny do realizacji. 
 

Zawodnik powołany do udziału w szkoleniu centralnego powinien wyróżniać się: 

- dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich i posiadać zawsze aktualne 
badania sportowo-lekarskie, 

- pełną gotowością, determinacją do udziału w zgrupowaniu szkoleniowym, 

- przygotowany do udziału w zgrupowaniu szkoleniowym poprzez wyposażenie w odpowiedni 
sprzęt specjalistyczny i osobisty, 

- bieżącą realizacją programu szkoleniowego, 
 

W ZAPASACH KOBIET 
 

SENIORKI 
 

1.    Zasady   ogólne : 

1.1. Zawodniczka, żeby być powołana do  reprezentacji  Polski na zawody główne musi być członkinią   

kadry narodowej. 
1.2. Na zawody mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej, zgodnie  z  kryteriami  

powoływania zawodniczek do reprezentacji Polski na ME, MŚ i przedkłada propozycję Kierownikowi   

Wyszkolenia. 

1.3. Skład osobowy  na imprezy mistrzowskie opiniuje Rada Trenerów, a pod względem formalnym 
zatwierdza  Zarząd  lub Prezydium PZZ. 

1.4. Następnie  procedura obrony składu na zawody  mistrzowskie ME, MŚ odbywa się w  MSiT. 

1.5. W  przypadku  zawodów realizowanych przez PZZ np. Akademickie Mistrzostwa  Świata lub 
Uniwersjada  zawodniczka  powinna  spełniać kryteria określone  regulaminem tej imprezy. 
 

2.   Zawodniczka    powoływana    do   reprezentacji   Polski   na   zawody   główne  powinna: 

2.1. Posiadać aktualne badania lekarskie z COMS, 
2.2. Zrealizować  indywidualny program szkolenia opracowany przez trenera kadry narodowej zgodnie  z 

kryteriami udziału w szkoleniu centralnym, 

2.3. Charakteryzować się determinacją do odniesienia sukcesu sportowego. 
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 3.  Kryteria   szczegółowe   powoływania reprezentacji Polski na  zawody  mistrzowskie  w zapasach 

kobiet: 

Kryteria powołania reprezentacji  na ME: 

3.1. Realizacja   zadań   sportowych   wyznaczonych   w   indywidualnym   planie   szkolenia, 
3.2. Uzyskanie   minimum   sportowego   w wyznaczonych zawodach  krajowych - PPS miejsce 1, oraz 

uzyskanie w wyznaczonych  m/n zawodach FILA miejsca 1-5  

 

Kryteria powołania reprezentacji na MŚ: 

3.3. Uzyskanie   minimum   sportowego   w wyznaczonych zawodach  krajowych, PPS,  miejsca 1-3 oraz 

potwierdzenie dobrej dyspozycji poprzez uzyskanie miejsca 1-5 w jednym m/n turniejów  FILA. 
3.4. W przypadku kiedy rywalizujące ze sobą zawodniczki uzyskają takie same wyniki w turniejach 

FILA, o powołaniu do reprezentacji na MŚS zadecyduje wyższa lokata na turnieju Poland Open 

3.5. Trener Kadry Narodowej może wnioskować o powołanie zawodniczki na  MŚ do Reprezentacji 

Polski, która nie spełniła w/w kryteriów.             

 

JUNIORKI  

 
1.    Zasady   ogólne : 

1.1. Zawodniczka, żeby być powołana do reprezentacji Polski na zawody  główne musi być członkinią 

kadry  narodowej. 

1.2. Na zawody główne mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej juniorek, zgodnie 
z  kryteriami powoływania zawodniczek do  reprezentacji  Polski na  imprezy główne (MEJ, MŚJ) i 

przedkłada  propozycję Kierownikowi Wyszkolenia. 

1.3. Skład osobowy  na imprezy główne opiniuje Rada Trenerów, a pod względem formalnym zatwierdza   
Zarząd lub Prezydium PZZ . 

1.4.  Następnie  procedura  obrony  składu  na  zawody  główne  (MEJ, MŚJ) odbywa się w MSiT. 

2.   Zawodniczka   powoływana  do   reprezentacji   Polski   na  zawody   główne  (MEJ, MŚJ)  powinna: 
2.1. Posiadać aktualne badania lekarskie i zgodę na trenowanie, 

2.2. Zrealizować program przygotowań do imprez głównych określony przez Trenera Kadry Narodowej   

zgodnie  z  kryteriami  udziału  w  szkoleniu  centralnym. 

 
3.  Kryteria  szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na zawody główne (MEJ, MŚJ) w zapasach 

kobiet: 

3.1  Na MEJ  kwalifikuje się mistrzyni Polski, która w przynajmniej w jednym z trzech turniejów FILA 
zajęła miejsce 1 – 5, 

3.2  Zawodniczka, która w  MEJ zdobyła miejsce 1–3 automatycznie zapewnia  sobie  udział  w  MŚJ .    

3.3 Trener Kadry Narodowej może wnioskować o powołanie zawodniczki na MEJ i MŚJ do 

Reprezentacji   Polski, która nie spełniła w/w kryteriów.    

 

JUNIORKI MŁODSZE 

 

 Uzyskanie wyższego wyniku sportowego w zawodach międzynarodowych, nie niższego jak I-II.  

 Uzyskanie wyższej sumy punktacji z zawodów krajowych w kolejności OOM - I miejsce 5 pkt., 

II – 3 pkt., m/n MPK  I – 3, II - 1 i PPK  I – 3,  II - 1. 

 W przypadku posiadania zbliżonych wyników w/w kryteriów upoważniających do startu w 

MEK, ostatecznie jest uzyskanie miejsca wyższego  w  zawodach  międzynarodowych  

 Zawodniczki  kandydujący do reprezentacji na MEK obowiązkowo muszą uczestniczyć w całym 

cyklu przygotowań do MEK 

 Zawodniczki juniorki mł. (kadeci) kandydujący do reprezentacji na MEK obowiązkowo muszą 

uczestniczyć w systemie współzawodnictwa w grupie juniorów. 

 

Uwaga ! Nie dopuszczalne są walki sparingowe na zgrupowaniach kadry narodowej jako kryterium 

powołania zawodniczki do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie. 
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W STYLU KLASYCZNYM 

 

SENIORZY 

 
1. Głównym kryterium kwalifikacyjnym do reprezentacji jest perspektywa zdobycie przez zawodnika 

kwalifikacji olimpijskich w systemie wyznaczonym przez FILA. 

2. Następnym ważnym czynnikiem to kryteria powoływania kadry zawodniczej do reprezentacji Polski  
- wynik sportowy w zawodach krajowych (MPS miejsca I-III , MMP miejsca I-II , MPJ miejsca I-III  

- wynik sportowy w zawodach międzynarodowych FILA miejsca I-III 

- predyspozycje wynikowe i rozwojowe  
- realizacja szkolenia programu Polskiego Związku Zapaśniczego (zawody, zgrupowania, badania) 

- pozytywna ocena stanu zdrowia na podstawie badań COMS 

- badania sprawności motorycznej wszechstronnej i specjalnej ( wg zestawu prób ) 

- badania antropometryczne ( o ile będą możliwe do wykonania ) 
3. Kryteria powołania zawodników do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie w 2012  

- zawodnik musi zrealizować cały plan szkolenia Polskiego Związku Zapaśniczego (zawody sportowe, 

zgrupowania, badania) 
- pierwszeństwo mają wytypowani zawodnicy, którzy wcześniej wygrali rywalizację w poszczególnych 

kategoriach wagowych poprzez zawody kontrolne   

- na imprezy główne mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej i bierze całą 

odpowiedzialność na siebie i przedstawia ją Dyrektorowi Sportowemu  
- Dyrektor Sportowy przedstawia proponowany skład przez trenera kadry narodowej Wiceprezesowi 

kierunkowemu opiniuje Rada Trenerów a pod względem formalnym zatwierdza Zarząd lub Prezydium 

PZZ 
- następnie procedura obrony składu na imprezy główne mistrzowskie odbywa się w Ministerstwie Sportu  

i Turystyki. 

4. Zawodnik powołany do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie powinien wyróżniać się: 
- dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich i posiadać zawsze aktualne badania 

sportowo – lekarskie  

- pełną gotowością, determinacją na odniesienie sukcesu sportowego  

- przygotowany do udziału w imprezie głównej mistrzowskiej poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt 
specjalistyczny i osobisty  

- realizujący program szkoleniowy trenera kadry narodowej zgodnie z kryteriami udziału w szkoleniu 

centralnym. 
5. Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie w zapasach 

stylu klasycznym seniorów : 

- realizacja zadań  sportowych wyznaczonych w indywidualnym planie szkolenia (uzyskanie minimum 

sportowego wynikowego w zawodach międzynarodowych) 
- uzyskanie minimum sportowego w wyznaczonych zawodach krajowych ( PPS i MPS lub innych 

wyznaczonych przez trenera kadry narodowej)  

- trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o powołanie zawodnika do 
reprezentacji Polski na imprezę główną mistrzowską zawodnika o równym poziomie sportowym ( który 

przegrał rywalizację w kraju) ale gwarantuję perspektywę sportową na przyszłość      

    

JUNIORZY  

 

Główne kryteria powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie: 

Liczba i ranga zawodów. 
1. Puchar Polski Seniorów 2012 

2. Wyniki na Turniejach Międzynarodowych na Ukrainie, Węgrzech, Rumunii i Niemczech w 2012 

3. Mistrzostwa Polski Juniorów 2012 
4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2012 

  

Do wytypowania zawodników do startu głównego brane będą pod uwagę starty zagraniczne i starty 
krajowe oraz udział w akcjach szkoleniowych. W przypadku dwóch zawodników tej samej klasy w jednej 

kategorii wagowej spowoduje, że jeden  wystartuje w Mistrzostwach Europy a drugi w Mistrzostwach 
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Świata - pod warunkiem, że obaj równie dobrze będą się spisywać w zawodach kontrolnych. Trenerzy 

kadry decydują, kto ma reprezentować nas w danej kategorii. Taki skład reprezentacji będzie przedłożony 

zarządowi PZZ. 

Zawodnik   powoływany  do   reprezentacji   Polski   na  zawody   główne  (MEJ, MŚJ)  powinien 
charakteryzować się: 

- dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich i posiadać zawsze aktualne 
badania sportowo-lekarskie, 

- pełną gotowością, determinacją do uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego, 

- bieżącą realizacją programu szkoleniowego, 
 

JUNIORZY MŁODSI 

 

Główne kryteria powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie: 

Liczba i ranga zawodów. 

1. Puchar Polski Kadetów 2012 
2. Turnieje Międzynarodowe 2012 

3. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów 2012 

4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2012 
 

W STYLU WOLNYM 
 

SENIORZY 

 

Kryteria szczegółowe udziału zawodników w szkolenia centralnym w stylu wolnym: 

 

- w pierwszej kolejności na zgrupowania szkoleniowe centralne będą powoływani zawodnicy 
posiadający zdaniem trenera kadry narodowej perspektywę na osiągnięcie wysokich rezultatów w 

zawodach głównych mistrzowskich, 

- dla w/w zawodników muszą być dobrani adekwatni sparing partnerzy w celu zapewnienia 
warunków przygotowań do zawodów głównych mistrzowskich, 

- inni zawodnicy powinny mieć zagwarantowany udział w szkoleniu centralnym w miarę posiadania 
miejsc na zgrupowaniu szkolenia centralnego, 

- trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o umożliwienie 
zawodnikowi przygotowywania się do zawodów głównych mistrzowskich poza udziałem w 
szkoleniu centralnym na podstawie opracowanego indywidualnego planu organizacji szkolenia, 

opisowego planu szkoleniowego a następnie przedstawieniu  przez trenera klubowego 

szczegółowego sprawozdania z realizacji programu szkoleniowego przez zawodnika w klubie 
sportowym.  

- Zawodnicy będący członkami kadry narodowej, a nie mieszczą się w programie zgrupowania mogą 
uczestniczyć w szkoleniu na koszt klubu, kadry wojewódzkiej oraz OSSM w Krotoszynie, OSSM 

Racibórz, WCSS w Poznaniu, ACSS, SMS w Kraśniku, po wcześniejszym ustaleniu z trenerem kadry 

i rezerwacją miejsc w danym ośrodku szkoleniowym. 

 

Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie  – Mistrzostwa Europy, 

Mistrzostwa Świata: 

 
1. Realizacja zadań sportowych wyznaczonych w indywidualnym planie szkolenia, 

2.  Do ME uzyskanie wyższego wyniku sportowego na zawodach międzynarodowych FILA, nie 

niższego jak V miejsce, 
3.  Zawody krajowe nie wpływają na ustalenie reprezentacji w systemie współzawodnictwa 

międzynarodowego. 

 
Uwaga! Nie dopuszcza się walk sparingowych na zgrupowaniach kadry narodowej jako kryterium 

powołania zawodnika do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie. 
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JUNIORZY  
 

Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie – Mistrzostwa Europy 

juniorów, Mistrzostwa Świata juniorów w zapasach  w stylu wolnym w roku 2012: 
 

 uzyskanie wyższego wyniku sportowego w zawodach międzynarodowych w cyklu do MEJ, nie 

niższego jak I-III miejsce - realizacja zadań sportowych wyznaczonych w planie szkolenia. 

 uzyskanie wyniku sportowego  w zawodach krajowych PP seniorów  (zawodnicy juniorzy 

kandydujący do reprezentacji na MEJ i MŚJ obowiązkowo muszą uczestniczyć w systemie 
współzawodnictwa w grupie seniorów i wyznaczonych przez trenera kadry narodowej startach) 

 

 w przypadku posiadania zbliżonych w/w kryteriów upoważniających do startu w MEJ, 

ostatecznym jest uzyskanie miejsca wyższego  w MPJ.     

 trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o powołanie zawodnika 

do reprezentacji Polski na imprezę główną mistrzowska na koszt własny lub PZZ, który nie 
spełniła kryteriów sportowych ale gwarantuje perspektywę sportową na przyszłość lub posiada 

indywidualny tok przygotowań, wcześniej zatwierdzony przez PZZ. 
 

Wynik I-V z Mistrzostw Europy juniorów daje minimum na start w Mistrzostwach Świata juniorów. 
 

Uwaga ! Nie dopuszczalne są walki sparingowe na zgrupowaniach kadry narodowej jako kryterium 

powołania zawodnika do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie. 
 

Zasady ogólne: 

Zawodnik aby uczestniczyć w reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie musi być członkiem 

kadry narodowej.  

Na imprezy główne mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej odpowiedzialny za 

daną grupę (program szkoleniowy), zgodnie z kryteriami powoływania zawodników do reprezentacji 
Polski, na imprezy główne mistrzowskie i przedkłada ją Kierownikowi Wyszkolenia (Dyrektorowi 

Sportowemu). 

Kierownik Wyszkolenia (Dyrektor Sportowy) przygotowuje program z założeniami startu w imprezie   
mistrzowskiej, który merytorycznie zatwierdza Wiceprezes kierunkowy, opiniuje Rada Trenerów a pod 

względem formalnym zatwierdza Zarząd lub Prezydium PZZ. 
   

Zawodnik powołany do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie powinien wyróżniać się: 
dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich i posiadać zawsze aktualne badania 

sportowo-lekarskie, 

pełną gotowością, determinacją na odniesienie sukcesu sportowego, 
przygotowany do udziału w imprezie głównej mistrzowskiej poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt 

specjalistyczny i osobisty przez PZZ, 

realizujący program szkoleniowy trenera kadry narodowej zgodnie z kryteriami udziału w szkoleniu 
centralnym. 

 

KADECI 

Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie /mistrzostwa Europy i 
świata kadetów/ w stylu wolnym: 

 Udział w PPK, m/n MPK, OOM, oraz w turniejach międzynarodowych. 

 Obowiązkowy udział w akcjach szkoleniowych /zgrupowania i konsultacje szkoleniowe/ 

 Uzyskanie wyższego wyniku sportowego w zawodach międzynarodowych, nie niższego jak I-III.  

Zawodnik musi bezwzględnie realizować plan szkolenia KNK na 2012 rok. Na podstawie uzyskanych 

wyników sportowych w zawodach krajowych i międzynarodowych, oraz podejścia i zaangażowania na 
zajęciach treningowych /zgrupowania/ trener kadry wyłoni skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa 

Europy Kadetów.  Reprezentacja na Mistrzostwa Świata Kadetów, będzie powołana po Mistrzostwach 

Europy. W przypadku, gdy PZZ nie zapewni startu zawodników we wszystkich kategoriach wagowych w 

Mistrzostwach Świata, dopuszczalny jest udział na koszt macierzystego klubu za aprobatą trenera kadry. 
 

Uwaga ! Nie dopuszczalne są walki sparingowe na zgrupowaniach kadry narodowej, jako kryterium 

powołania zawodnika do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie. 
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W GRAPPLINGU 

 
KRYTERIA POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO REPREZENTACJI POLSKI NA 

ZAWODY MISTRZOWSKIE W GRAPPLINGU W 2012 R. 
 

SENIORZY 
 

Kryteria powoływania kadry zawodniczej do reprezentacji Polski:  
 

 wynik sportowy w zawodach krajowych (MPS miejsca I-III), 

 wynik sportowy w zawodach międzynarodowych miejsca I-III 

 predyspozycje wynikowe i rozwojowe  

 realizacja szkolenia programu Polskiego Związku Zapaśniczego (zawody , zgrupowania , 

badania) 

 pozytywna ocena stanu zdrowia na podstawie badań COMS 

Kryteria powołania zawodników do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie w 
2012r. 

 

 musi zrealizować cały plan szkolenia Polskiego Związku Zapaśniczego (zawody sportowe , 

zgrupowania , badania) 

 wytypowani zawodnicy którzy wcześniej wygrali rywalizację w poszczególnych kategoriach 

wagowych poprzez zawody kontrolne   

 na imprezy główne mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej i bierze całą 

odpowiedzialność na siebie i przedstawia ją Kierownikowi Wyszkolenia/Dyrektorowi 

Sportowemu 

 kierownik wyszkolenia przedstawia proponowany skład przez trenera kadry narodowej 

Wiceprezesowi kierunkowemu opiniuje Rada Trenerów, a pod względem formalnym zatwierdza 
Zarząd lub Prezydium PZZ 

 następnie procedura obrony składu na imprezy główne mistrzowskie odbywa się w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki.  
 

Zawodnik powołany do reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie powinien wyróżniać się: 

1. dobrym stanem zdrowia na podstawie okresowych badań lekarskich i posiadać zawsze aktualne 

badania sportowo – lekarskie,  

2. pełną gotowością , determinacją na odniesienie sukcesu sportowego,  
3. przygotowany do udziału w imprezie głównej mistrzowskiej poprzez wyposażenie w odpowiedni 

sprzęt specjalistyczny i osobisty,  

4. realizujący program szkoleniowy trenera kadry narodowej zgodnie z kryteriami udziału w 
szkoleniu centralnym. 

 

Kryteria szczegółowe powoływania reprezentacji Polski na imprezy główne mistrzowskie w grapplingu: 

 
1. realizacja zadań  sportowych wyznaczonych w indywidualnym planie szkolenia (uzyskanie  

     minimum sportowego wynikowego w zawodach międzynarodowych), 

2. uzyskanie minimum sportowego w wyznaczonych zawodach krajowych ( PPS i MPS lub innych 
wyznaczonych przez trenera kadry narodowej)  

3. trener kadry narodowej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o powołanie do 

reprezentacji Polski na imprezę główną mistrzowską zawodnika o równym poziomie sportowym, 

(który przegrał rywalizację w kraju), ale gwarantuje perspektywę sportową na przyszłość.         
 

 

   Prezes  

      Polskiego Związku Zapaśniczego                                                          

                                                                        /-/ KRZYSZTOF KŁOSEK 

 


