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Komunikat organizacyjny 
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1. Organizator zawodów: 

• Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” 

• Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

• Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 

• Zawody zostaną rozegrane w dniu 11 czerwca 2016r.(sobota) w hali sportowo- 

widowiskowej  Ciechanów ul. Kraszewskiego 8. 
 

3. Cel zawodów: 

• Wyłonienie uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

• Popularyzacja podnoszenia ciężarów 
 

4. Zgłoszenia zawodników (z podaniem rok urodzenia, kat. wagowej, wynik w dwuboju) do dnia 

31.05.2016 należy przesłać na adres:  

 Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" ,06-400 Ciechanów ,ul. Kraszewskiego 8,  

 tel./ fax. 23 672 41 54  lub tel. kom. Marek Sachmaciński 695984823.email:chorkasia@interia.pl 
 

5. Program zawodów: 

• 08.00 - Konferencja techniczna 

• 10.30 - start  kat. wag. 48, 53, 58 K 

• 12.00 - start  kat. wag. 63, 69, 75, +75 K          

• 14.00 - start  kat. wag. 56, 62, 69 M 

• 16.00 - start  kat. wag. 77, 85 M 

• 18.00 - start  kat. wag. 94, 105, +105 M 
  

Waga  zawodniczek i zawodników dwie godziny przed startem. 

Program minutowy może ulec zmianom po nadesłaniu zgłoszeń 

                    

6. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów: 

• W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 16-17 lat (ur. 1999 i 2000r.) 

• Każdy/a zawodnik/czka powinni posiadać następujące dokumenty: licencję zawodniczą PZPC na 

2016 rok, książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPC. 

7. Zakończenie zawodów ok. godz. 20:00 

8. Sędziów wyznacza Komisja Techniczna PZPC.                               

9. Istnieje możliwość zamówienia obiadów oraz noclegu - „Hotel Olimpijski”  tel. 23 672 20 12 

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy 

 zgubienia sprzętu przez zawodnika. 

                         

 

          Organizator   





 

 

                       

Komunikat organizacyjny 

Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
 

1. Organizator zawodów:  

- Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

- Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek podnoszenia Ciężarów 

- CWZS ,,Zawisza” Bydgoszcz – podnoszenie ciężarów 
 

2. Termin i miejsce zawodów:  

- Zawody zostaną rozegrane w dniu 11 czerwca 2016r. (sobota) w sali podnoszenia ciężarów  ul. 

Gdańska 163, obiekty Cywilno -Wojskowego Związku Sportowego ,,Zawisza” Bydgoszcz  
 

3. Cel zawodów:  

- Wyłonienie uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

- Popularyzacja podnoszenia ciężarów  
 

4. Zgłoszenia zawodników (z podaniem rok urodzenia, kat. wagowej, wynik w dwuboju) do dnia 

31.05.2016 należy przesłać na adres mailowy: zawisza_pc@o2.pl  lub adres CWZS ,,Zawisza” 

Bydgoszcz – podnoszenie ciężarów, ul. Gdańska 163, 95-915 Bydgoszcz na załączonym druku. 
 

5. Program zawodów – AKTUALIZACJA: 

-   8.00 – Konferencja techniczna  

- 10.30 – start dziewcząt        

- 12.00 – start chłopców kat. wag: 56 i 62     

- 14.00 – start chłopców kat. wag: 69 i 77      

- 16.00 – start chłopców kat. wag: 85,94, 105 i +105    

- 18.00 – zakończenie zawodów 

 

Waga zawodniczek i zawodników dwie godziny przed startem.  
 

6. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów:  

- W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 16-17 lat (ur. 1999 - 2000r.)  

- Każdy/a zawodnik/czka powinni posiadać następujące dokumenty: licencję zawodniczą PZPC 

na 2016 rok, książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.  

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPC. 

7. Zakończenie zawodów ok. godz. 20:00  

8. Sędziego głównego wyznacza PZPC oraz po jednym z sędziów Województw Pomorskiego, 

Zachodnio-Pomorskiego oraz Wielkopolskiego.  

9. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia oraz noclegu w „Hotel  Zawisza”, tel. kontaktowy 

Arkadiusz RATAJCZAK  693 103 902 

10.  Organizator nie pobiera startowego. 

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tyt. ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy 

zgubienia sprzętu przez zawodnika. 

          
Organizator  

Wiceprezes ds. Organizacyjnych 

Województwa K-POZPC 

Arkadiusz Ratajczak  
 



KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY  

Biłgoraj, 11.06.2016 

 
 

CEL 
- popularyzacja podnoszenia ciężarów, 
- wyłonienie zawodniczek i zawodników do udziału w Finałach OOM, 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
- 11.06.2016r. Biłgoraj, ul. Targowa 15 (hala sportowa) 

 

ORGANIZATOR 
- LKS „ZNICZ” Biłgoraj, 
- LOZPC Lublin, 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY 
-     Lubelska Unia Sportu 
- Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
- Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
- godz. 09. 00 odprawa techniczna zawodów, 
- godz. 09.30 waga zawodniczek i zawodników, 
- godz. 11.30 start zawodniczek, 
- godz. 13.30 start zawodników I grupy, 
- godz. 15.00 start zawodników II grupy, 
- godz. 17.00 zakończenie imprezy 

 

UCZESTNICTWO 
prawo start mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1999- 2000, posiadający aktualne 
badania lekarskie, licencję zawodniczą PZPC na 2016 roku oraz dokument tożsamości, 

 

NAGRODY 
Zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach wagowych otrzymują medale (za miejsca I 
– III) i dyplomy (za miejsca I – VI), za miejsca I – VI w pkt. sinclaira otrzymują puchary (w punktacji 
Sinclaira). Nagrody rzeczowe w zależności od możliwości pozyskania sponsora przez organizatora. 
 

FINANSOWANIE 
- organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy, 
- poszczególne kluby pokrywają koszty przejazdów uczestników, 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży i ubezpieczenia zawodników, 
- zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPC, 
- w sprawach spornych decyduje LOZPC i sędzia główny zawodów, 

 

OTRZYMUJĄ: 
- PZPC Warszawa, 
- LOZPC Lublin, 
- Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
- Lubelska Unia Sportu, 
- Kluby Sportowe Województw:  Lubelskiego,  

Podkarpackiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego 

- Sędziowie, 
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