KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
w Sumo
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki
Myślenice, 26 - 27.09.2020 r.

I.

ORGANIZATOR:
• Ministerstwo Sportu,
• Polski Związek Sumo,
• Gmina Myślenice,
• Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
• Klub Sportowy Dalin w Myślenicach,

II. GŁÓWNY SPONSOR ZAWODÓW:
•
•

Gmina Myślenice,
PKN Orlen.

III. CEL ZAWODÓW:
• wyłonienie najlepszych zawodników w grupie juniorów,
• etap kwalifikacji zawodników do reprezentacji na Mistrzostwa Europy
Juniorów 2021,
• popularyzacja sumo,
• popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,
• promocja Ziemi Myślenickiej.
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 26 - 27.09.2020 r.
waga: 26.09.2020 r. (sobota) – Hotel Park - Myślenice, ul. Mostowa 57,
zawody: 27.09.2020 r. (niedziela) – Hala Sportowa Sport Myślenice, ul. Zdrojowa 9.
V.OBSADA SĘDZIOWSKA:
Obsadę odrębnym dokumentem wyznaczy Główne Kolegium Sędziów PZ SUMO.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu w Mistrzostwach Polski organizowanych przez PZSUMO mają osoby
zgłoszone
poprzez
system
SportZona.pl
będące
zawodniczkami/zawodnikami
licencjonowanych klubów sportowych Polskiego Związku Sumo, którzy posiadają aktualne
badania lekarskie i ważną/opłaconą na 2020 rok/ licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez
trenera posiadającego licencję trenerską PZSUMO na 2020 rok. Zawodnicy i zawodniczki
zobowiązani są do okazania podczas weryfikacji dokumentu potwierdzającego tożsamość
(dokument ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna). Zgłoszeń
zawodników należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez system SportZona.pl do dnia
23.09.2020 r.
Walki przeprowadzane będą zgodnie z systemem i regulaminem Polskiego Związku Sumo.
W Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów prawo startu mają zawodnicy urodzeni w
latach 2002-2003. Kategorie wagowe zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym
PZSUMO – bez tolerancji wagowej:
Juniorki: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, +75 kg, OPEN.
Juniorzy: 55 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, OPEN.
Zawodnicy

mogą

walczyć

tylko

w

swojej

kategorii

wagowej

i

ewentualnie

w kategorii Open. Zgodnie z Regulaminem Sportowym i Organizacyjnym na 2020 r. w MP
oficjalna waga przeprowadzana jest tylko 1 raz, w dniu poprzedzającym walki.
VII. KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty ubezpieczenia zawodników, transportu
i zakwaterowania pokrywają macierzyste kluby. Obowiązują opłaty startowe – w przypadku
grupy
juniorów
jest
to
kwota
25,00
zł/za
start
zawodnika.
W przypadku startu dodatkowo w kategorii open zawodnik uiszcza opłatę tylko za jedną
kategorię.
VIII. MIEJSCA NOCLEGOWE:
Hotel Park Myślenice, ul. Mostowa 57 - tel: 12 274 03 40 lub 660 390 395
Hotel PTTK Myślenice, ul. Zdrojowa 1 - tel: 12 272-07-35 lub 609 737 244
Hotel Rekliniec, Myślenice ul. Jodłowa 3 - tel: 12 272 39 89 lub 502 095 761
Zainteresowane kluby dokonują rezerwacji osobiście.
IX. WYŻYWIENIE
Istnieje możliwość po wcześniejszej rezerwacji wykupienia obiadów w obiekcie znajdującym
się przy hali sportowej. Zainteresowane kluby dokonują rezerwacji osobiście. Tel.
782 004 000.
X. NAGRODY:
Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy i medale. Organizator
przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla medalistów.

XI. PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota: 26.09.2020 r.
do godz. 17:00 - przyjazd ekip i zakwaterowanie,
od godz. 17:00 do godz. 19:00 - kontrola badań lekarskich i waga zawodniczek
i zawodników - Hotel Park- Myślenice, ul. Mostowa 57,
godz. 20:00 - rozstawianie zawodników i elektroniczne losowanie walk.
Niedziela: 27.09.2020 r. - Hala Sportowa Sport Myślenice, ul. Zdrojowa 9
godz. 09:00 – odprawa techniczna,
godz. 10:00 - walki eliminacyjne Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn do
wyłonienia finalistów poszczególnych kategorii wagowych.
godz. 12:00 - uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,
godz. 12:30 - ciąg dalszy walk eliminacyjnych, walki finałowe we wszystkich kategoriach
wagowych, dekoracja medalistów.
UWAGA!
Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym tj. w mawashi.
Zawodnicy nie spełniający tego warunku nie otrzymają medali.
XII. REGULAMIN SANITARNY – stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Dodatkowych informacji udzielają współorganizatorzy KS Dalin Myślenice:
Ryszard Szpakiewicz, tel. 503 095 395,
Robert Proszkowiec, tel. 605 631 979.

