KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Sumo
Krotoszyn, 30 – 31.03.2019 r.
I. ORGANIZATORZY:
•
•
•
•
•

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Polski Związek Sumo,
Urząd Miejski w Krotoszynie,
Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie,
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie.

II. CEL ZAWODÓW:
•
•
•
•

wyłonienie najlepszych zawodników w grupie seniorek i seniorów,
popularyzacja sumo,
popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,
promocja Miasta i Gminy Krotoszyn

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

30 – 31 marca 2019 r.
Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn.
IV. OBSADA SĘDZIOWSKA:
Obsada sędziowska zostanie wyznaczona odrębnym dokumentem przez Główne Kolegium
Sędziów PZSumo.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek organizowanych przez PZSUMO
mają obywatele polscy będący zawodniczkami/zawodnikami licencjonowanych klubów sportowych,

mających opłaconą aktualną licencję na rok 2019 zrzeszonych w Polskim Związku Sumo, którzy
posiadają aktualne badania lekarskie i ważną /opłaconą na 2019 rok/ licencją zawodniczą oraz są
szkoleni przez trenera posiadającego licencję trenerską PZSUMO na 2019 rok i są zgłoszeni poprzez
system SportZona.
Zgłoszeń zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia
27.03.2019 r. (środa). Ostateczny termin aktywowania zawodników przez dyrektor biura upływa w
środę, 27 marca 2019 r. o godz. 17:00. Zawodników do zawodów zgłaszać można do północy 27
marca br.
Walki przeprowadzane będą zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo. Kategorie
wagowe – zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym PZSumo:
Seniorki: - 55kg, - 60kg, - 65kg, - 73kg, - 80kg, - 95kg, + 95kg, open.
Seniorzy: - 70 kg, - 77kg, - 85 kg, - 92kg, - 100kg, - 115kg, + 115kg, open.
We wszystkich kategoriach brak tolerancji wagowej. W Mistrzostwach Polski Seniorów oraz
Seniorek prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2002 i starsi. Zawodnik może startować w
swojej kategorii wagowej oraz kategorii open.
VI. KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszty ubezpieczenia zawodników, transportu i zakwaterowania pokrywają macierzyste kluby.
Ponadto przypominamy, iż obowiązują opłaty startowe – w przypadku seniorów jest to 35 zł za
start.
VII. MIEJSCA NOCLEGOWE:
Proponujemy następujące miejsca noclegowe:
Hotel „Krotosz” – ul. Mickiewicza 4, 63-700 Krotoszyn,
Hotel „Wodnik” – ul. Mahle 2, 63-700 Krotoszyn,
Hotel „Pod Szyszkami” – ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn,
Hotel „Wawrzyniak” – Perzyce 46, 63-700 Krotoszyn.
VIII. NAGRODY:
Zawodnicy zajmujący miejsca I - III (2 trzecie) otrzymują dyplomy i medale.
IX. PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota: 30.03.2019 r. :
do godz. 1700 - przyjazd ekip,
od godz. 1700 do godz. 1830 - kontrola badań lekarskich i waga (Hala Sportowo –
Widowiskowa, ul. Olimpijska 10, Krotoszyn),

godz. 1835 - losowanie (medaliści Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek z 2018 roku zostaną
rozstawieni),
godz. 1930 – Spotkanie z Prezesem i Zarządem PZSumo – zaproszeni przedstawiciele klubów,
trenerzy oraz sędziowie powołani na Mistrzostwa Polski.
Niedziela: 31.03.2019 r.
od godz. 1030 - walki eliminacyjne Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów do wyłonienia finalistów
poszczególnych kategorii wagowych. Wszystkie finały zostaną rozegrane po uroczystym otwarciu.
godz. 1330 - przywitanie zaproszonych gości i uroczyste otwarcie Mistrzostw,
godz. 1400 - walki finałowe we wszystkich kategoriach wagowych,
godz. 1500 - dekoracja zwycięzców, zamknięcie Mistrzostw.
UWAGA:
Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym tj. w mawashi. Zawodnicy nie spełniający tego
warunku nie otrzymają medali.
Dodatkowych informacji udzielają:
Dariusz Rozum – 601 – 983 – 698,
Magdalena Kowalska – 516 – 893 – 094.

