R E G U LA M I N
XIII Turniej o Puchar ZAWISZY CZARNEGO
w podnoszeniu ciężarów
I CEL:
-

popularyzacja podnoszenia ciężarów wśród młodzieży Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
oraz zaproszonych klubów

-

ocena poziomu sportowego zawodników i zawodniczek

-

przygotowanie młodzieży do rywalizacji sportowej

II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
-

zawody zostaną rozegrane w dniu 14.04.2017 rok w siłowni podnoszenia ciężarów
CWZS „Zawisza” Bydgoszcz przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

-

program minutowy :
godz. 9.00

- konferencja techniczna

godz. 9.30

- ważenie wszystkich zawodników

godz. 11.00

- prezentacja i start I grupy

Start kolejnych grup nastąpi bezpośrednio po zakończeniu grupy I. Liczba grup zostanie ustalona na
konferencji technicznej
III ORGANIZATOR :
-

Urząd Miasta Bydgoszczy

- Województwo Kujawsko-Pomorskie
-

Kujawsko -Pomorski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów

-

Cywilno Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Bydgoszcz

-

CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów

IV UCZESTNICY :
-

prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki z zaproszonych przez organizatora
klubów urodzeni w latach 2000 – 2004
Reprezentacja klubu może liczyć dowolną ilość chłopców i dziewcząt.
Organizator prosi o wcześniejsze poinformowanie o ilości startujących zawodników i
zawodniczek z danego klubu do dnia 05.04.2017 roku
Zawodnicy krajowi muszą posiadać licencje, wiarygodny dokument tożsamości oraz ważne
badania lekarskie

V SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW :

-

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPC, EWF oraz niniejszym
regulaminem

-

w turnieju zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategoriach wagowych do lat 17,

-

każda drużyna składa się z 6 osób zgłoszonych na odprawie technicznej przed zawodami.
Wyniki uzyskane w dwuboju zostaną przeliczone na punkty wg punktacji Sinclaira. W drużynie
mogą startować same kobiety, których uzyskane punkty dla męskiej Sinclaira zostanę pomnożone
przez współczynnik 1,4

-

Na wynik drużyny składa się pięć najlepszych wyników,

VI NAGRODY :
-

Najlepsze trzy zawodniczki oraz zawodnicy w klasyfikacji Sinclaira do lat 15 oraz 17 otrzymują
puchary oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości finansowych organizatora,

-

trzech najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy w poszczególnych kategoriach wagowych otrzymają
medale,

-

każdy zawodnik i zawodniczka otrzyma pamiątkowy dyplom,

-

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary,

-

Drużyna która 3 lata z rzędu, lub 4 razy z przerwą - wygra PUCHAR ZAWISZY
CZARNEGO otrzyma specjalny puchar

VII STARTOWE:

- startowe nie będzie pobierane

VIII FINANSOWANIE :
-

koszty zawodów pokrywa Urząd Miasta w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie,
CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów,

-

koszty wyżywienia oraz dojazdu pokrywają zaproszone Kluby,

IX SPRAWY RÓŻNE :
-

organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie zawodów

-

obsadę sędziowską ustali Pan Kazimierz Jarczyński V-ce Prezes ds. sędziowskich KujawskoPomorskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów po konsultacji z CWZS ,,Zawisza”
Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów

-

prawo interpretacji niniejszego regulaminu i rozstrzygnięcie spraw nie objętych regulaminem
przysługuje sędziemu głównemu oraz organizatorowi zawodów,

-

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy
zagubienia sprzętu,
Telefon kontaktowy:
Arkadiusz Ratajczak - 693 103 902

