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Nowe lganie, ul. Siedlecka 49, 08-110 Siedlce
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Adres do korespondencji: WLKS ul. Kazimierzowska 23,08-110 Siedlce

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Otwartych Mistrzostw Powiatu Siedleckiego
Juniorek i Juniordw do 20 lat w podnoszeniu ciqiardw
Siedlce, dn. 27 .O3.2O21r.

1..

Zawody rozegrane zostanq w dniu 27.03.2021r. w silowni WLKS przy
ul. Kazimierzowskiej 23 w Siedlcach

2.

Zgloszenia zawodnik6w do dnia 24.03.2021.r. nale2y przeslad na
e-mail: wlksi@wp.plz podaniem kategorii wagowej, wyniku dwuboju oraz roku
urodzenia.

Program zawodnik6w:

Godz.

830- konferencia techniczna
B+s

- waga wszystkich zawodniczek i zawodnik6w
start funiorek I grupa
- start funiorek II grupa

1030 L23o

start |unior6w I grupa
1630 - start funior6w II grupa

L43o -

l8oo - start funior6w III grupa
4.

W zawodach startujq zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2001,-2008,
z klub6w Wojew6dztwa Mazowieckiego,

kt6rzy oplacili skladkq czlonkowskq na

rzecz Mazowieckiego OkrqgowegoZwi4zku Podnoszenia Ciqzar6w w kwocie 120 zl

lub oplac4 startowe w wysoko5ci 25 zl od kaZdego zawodnika i trenera, oraz inne
kluby zaproszon e przez organizator6w.
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5.

Obowiqzuj4 kategorie wagowe juniorek i junior6w do 20 lat.

Juniorki: 45kg, 49kg,55kg, 59kg, 64kg,7Lkg,76kg, B1kg, B7kg, +B7kg
Iuni-orzy: 55kg, 6Lkg,67kg,73kg, B1kg, B9kg, 96kg,l02kg, L09kg, +109kg

6. Nagrody w kat. funiorzy / |uniorki
W punktacji Sinclaira za miejsca

zal -

lll

miejsce indywidualnie

-

medale.

I-lll wSr6d Juniorek i )unior6w - puchary

7. Zal - III miejsce - puchary w punktacji

zespolowej |uniorki i f uniorzy punktacja

l4czna.

B. Punktacja:

Im

- 9 pkt.,ll m-7 pkt., III m - 6 pkt.,UII

9, Sqdzi6w wyznacza

m

- 1pkt.

komisja techniczna MOZPC.

10. Istnieje mo2liwo56 zam6wienia obiad6w w cenie 1B zl., tel. 25 633 95 0B
77. Koszty

organizacyjne pokrywa organizator, a pozostale koszty pokrywajq kluby.

UWAGA: godziny start6w mog4 ulec zmianie

Wsp6iorganizatorzy:
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