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ZASADY OGÓLNE
1. Grupy wiekowe i kategorie wagowe w zapasach
1.1 We współzawodnictwie sportowym organizowanym pod egidą Polskiego Związku
Zapaśniczego (PZZ) wyodrębnia się następujące grupy wiekowe w zapasach kobiet oraz
mężczyzn (decyduje rok kalendarzowy urodzenia):
a) Dzieci (mini zapasy) – 10-11 lat,
b) Młodzik – 12-14 lat,
c) Junior młodszy /kadet/ – 15-17 lat,
d) Junior – 18 -20 lat,
e) Młodzieżowiec U23 – 21-23 lata,
f) Senior – 18 lat i starsi, ale do 50 roku życia.
1.2 W grupie junior młodszy oraz junior, w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
wyjątkowo dopuszczalne jest branie udziału w imprezie sportowej zawodników z młodszych
roczników, pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości w regulaminie danej imprezy
sportowej. Zawodnicy, o których mowa powyżej uczestniczą w imprezie sportowej w innej
grupie wiekowej na odpowiedzialność klubu, którego barwy reprezentują.
1.3 W kategorii seniorów, w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, dopuszcza się
udział zawodników i zawodniczek w wieku od 18 lat. Zawodnicy, o których mowa powyżej
uczestniczą w imprezie sportowej w innej grupie wiekowej na odpowiedzialność klubu,
którego barwy reprezentują.
1.4 W niektórych zawodach w kraju dopuszcza się udział zawodników z młodszych roczników
zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych zawodów. Zawodnicy ci mogą
uczestniczyć w zawodach w tej grupie wiekowej na odpowiedzialność klubu macierzystego.
1.5 We współzawodnictwie sportowym organizowanym pod egidą PZZ wyodrębnia się
następujące kategorie wagowe w zapasach kobiet oraz mężczyzn:
MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI
STYL WOLNY I STYL KLASYCZNY
MŁODZICY

KADECI –
JUNIORZY MŁODSI

1. 32-35 kg**
2. 34a)-38 kg
3.
41 kg
4.
44 kg
5.
48 kg
6.
52 kg
7.
57 kg
8.
62 kg
9.
68 kg
10. 75 kg
11.
85 kg
12. 100 kg**

1. 41-45 kg
2.
48 kg
3.
51 kg
4.
55 kg
5.
60 kg
6.
65 kg
7.
71 kg
8.
80 kg
9.
92 kg
10. 110 kg

ZAPASY KOBIET
MŁODZICZKI

KADETKI –
JUNIORKI MŁODSZE

1. 29-33 kg
2.
36 kg
3.
39 kg
4.
42 kg
5.
46 kg
6.
50 kg
7.
54 kg
8.
58 kg
9.
62 kg
10.
66 kg

1. 36-40 kg
2.
43 kg
3.
46 kg
4.
49 kg
5.
53 kg
6.
57 kg
7.
61 kg
8.
65 kg
9.
69 kg
10.
73 kg

SENIORZY, MŁODZIEŻOWCY – U23, JUNIORZY
STYL WOLNY
1.
57 kg*
2.
61 kg

STYL KLASYCZNY
1.
55 kg
2.
60 kg*
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2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

65 kg*
70 kg
74 kg*
79 kg
86 kg*
92 kg
97 kg*
125 kg*

3.
63 kg
4.
67 kg*
5.
72 kg
6.
77 kg*
7.
82 kg
8.
87 kg*
9. 97 kg*
10. 130 kg*

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

55 kg
57 kg*
59 kg
62 kg*
65 kg
68 kg*
72 kg
76 kg*

* KATEGORIE WAGOWE OLIMPIJSKIE /OLYMPIC WEIGHT CATEGORIES/
** W grupie młodzików – nie dotyczy Systemu Sportu Młodzieżowego
a)
Dolny limit wagi w MMM – zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej
(United World Wrestling UWW)
1.6 W grupie wiekowej dzieci kategorie wagowe ustalane są na podstawie wagi ciała
zawodników lub są podane w komunikacie organizacyjnym imprezy.

2. Czas walk w zapasach
2.1 We współzawodnictwie sportowym organizowanym pod egidą PZZ obowiązują następujące
systemy czasowe walk:
a) seniorzy i młodzieżowcy – 2 rundy po 3 minuty,
b) juniorzy – 2 rundy po 3 minuty,
c) młodzicy, juniorzy młodsi – 2 rundy po 2 minuty,
d) dzieci – zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów.
2.2 We wszystkich walkach przerwa trwa 30 sekund.

3. Prawo startu
3.1 Prawo startu zawodników w imprezie sportowej prowadzonej pod egidą PZZ wyznaczają
następujące zasady i warunki:
a) Prawo do startu przysługuje tylko zawodnikom będącym członkami klubów sportowych,
zrzeszonymi w Polskim Związku Zapaśniczym (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. Nr 127, poz. 857) i posiadającymi aktualną licencję
PZZ lub Okręgowego Związku Zapaśniczego (OZZ) dla grupy wiekowej młodzików. W
grupie dzieci nie ma wymogu posiadania licencji.
b) Zawodnicy mają prawo do startu w barwach tylko i wyłącznie jednego klubu sportowego
w kraju.
c) Mężczyźni mają prawo startu w obu stylach. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych.
Kobiety walczą tylko w zapasach kobiet.
d) Zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych startują według zasad
zawartych w szczegółowych regulaminach imprez sportowych zatwierdzonych przez PZZ.
e) Zawodnicy mogą startować w imprezach sportowych w zapasach od 12 roku życia, pod
warunkiem posiadania ważnych badań lekarskich zezwalających na start w zawodach oraz
dwukrotnego pozytywnego przejścia badań lekarskich wykonywanych co 6 miesięcy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku
oraz przez zawodników pomiędzy 12 a 23 rokiem życia;
2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich
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o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do
uzyskania orzeczenia lekarskiego.
f) W kategorii wiekowej dzieci, mogą brać udział zawodnicy od 10 roku życia, pod
warunkiem posiadania ważnych badań lekarskich zezwalających na start w zawodach.
Muszą też posiadać zgodę rodziców lub opiekunów pranych na udział w danych
zawodach.
g) Prawdo do startu mają zawodnicy, którzy wykażą 6 miesięcy stażu zawodniczego w
książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika.
h) Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do zawodów przez elektroniczny system zgłoszeń
PZZ. Sędzia Główny zawodów może dopuścić do startu zawodnika niezgłoszonego, po
uiszczeniu kary regulaminowej. Szczegóły co do terminów zgłoszeń i ich wymagalności,
określają komunikaty organizacyjne danej imprezy. Ostateczne zgłoszenie do zawodów w
wersji papierowej, składa kierownik ekipy, podczas weryfikacji.
i) Prawo startu mają zawodnicy posiadający podczas weryfikacji i oficjalnej wagi do
zawodów dokument potwierdzający ich tożsamość (dokument ze zdjęciem).
3.2 W indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwach Polski U23
(Młodzieżowych), Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Kadetów –
Ogólnopolska
Olimpiada
Młodzieży,
Mistrzostwach
Polski
Młodzików,
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i zawodach eliminacyjnych do
wymienionych zawodów, prawo startu mają zawodnicy:
a) Posiadający:
1) obywatelstwo polskie;
2) polskie obywatelstwo sportowe nadane przez UWW uprawniające do startu w
Reprezentacji Polski na zawodach mistrzowskich UWW;
3) Zawodnicy nieposiadający obywatelstwa polskiego, mający nadany nr PESEL
(Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – określony w ustawie z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności), na stałe mieszkający w Polsce i
będący w danym roku kalendarzowym, tylko i wyłącznie zawodnikami klubu
zrzeszonego w PZZ, zawodnicy Ci nie mogą być w danym roku kalendarzowych
zrzeszonymi w klubach spoza granic naszego kraju.
b) Zawodnicy wymienieni w punkcie a2 i a3 będą dopuszczeni do startu tylko i wyłącznie
na podstawie zgody do startu wystawionej przez Komisję Sportową PZZ, na podstawie
złożonego na minimum 14 dni przed zawodami pisemnego podania zainteresowanego
Klubu zawierającego:
• dokumenty lub ich uwierzytelnione kserokopie potwierdzające spełnianie
wymogów określonych w punktach a2 i a3,
• oświadczenie zainteresowanego klubu, że zawodnik jest, był i będzie w danym
roku kalendarzowym, tylko i wyłącznie zawodnikiem ich klubu, oprócz
przypadków przewidzianych w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych,
• Komisja Sportowa PZZ, może zażądać uzupełnienia przesłanej dokumentacji
lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
c) Zawodnicy o których mowa w punkcie a2 i a3, zostaną dopuszczeni do startu w danych
zawodach, tylko i wyłącznie, gdy zostaną wpisani przez Komisję Sportową PZZ na listę
startową systemu elektronicznego zgłoszeń PZZ.
d) Zawodników o których mowa w punkcie a3, jeżeli w latach ubiegłych reprezentowali inny
kraj na imprezach UWW, obowiązuje 2 letnia karencja – pełnych dwóch lat
kalendarzowych.
3.3 Zasady i warunki zmiany barw klubowych określa Regulamin Zmiany Barw Klubowych
PZZ.
3.4 Zakazy i nakazy dotyczące startów w imprezach sportowych:
a) Wydział Wyszkolenia ma prawo wydania zakazu startu zawodnikowi lub grupie
zawodników w jednej lub kilku imprezach w przypadku zbyt częstych startów w
5
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imprezach sportowych. Zakaz startu może wydać również Komisja Lekarska i Komisja
Sportowa.
b) W przypadku kolizji terminów rozgrywania imprez krajowych i międzynarodowych,
zawodnicy powołani do reprezentacji mają obowiązek w pierwszej kolejności
reprezentować nasz kraj w zawodach międzynarodowych. W takim przypadku punkty do
klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski zaliczane są dla takiego zawodnika i jego klubu
jak za zajęcie I miejsca podczas danej imprezy sportowej. Nie dotyczy systemu
współzawodnictwa dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki. (MSiT).
c) Na wniosek klubu zawodnik może być przeniesiony do wyższej grupy wiekowej (na stałe)
bez prawa startu w swojej grupie wiekowej. Wnioski należy złożyć do końca lutego
bieżącego roku. Jednocześnie start zawodnika w swojej kategorii wiekowej w danym stylu
walki (styl klasyczny, styl wolny) eliminuje możliwość przenoszenia zawodnika do
wyższej grupy i startu w drugim stylu walki w wyższej grupie wiekowej (styl klasyczny,
styl wolny).
d) Nie ma możliwości przenoszenia zawodników z grupy dzieci do młodzików i z
młodzików do grupy kadetów.
e) Kategorycznie zabrania się nadmiernego redukowania masy ciała w grupie dzieci,
młodzików, juniorów młodszych i juniorów.

4. Punktacja
4.1 Tabela Punktacji imprez sportowych PZZ, dotycząca rankingu Klubowego Mistrza Polski,
Najlepszego Zawodnika i Zawodniczki oraz Trenera Roku w zapasach w stylu wolnym, stylu
klasycznym i zapasach kobiet:
Ilość punktów za zajęte miejsce

Nazwa imprezy

Dwa Dwa
VII VIII
III
V

IX

X

XIXII

XIII
-XVI

130

110

80

55

40

35

25

15

10

130

110

80

55

40

35

25

15

10

5

80

70

50

30

25

20

15

10

5

-

50

40

30

20

15

10

7

5

-

-

50

40

30

20

15

10

7

5

-

-

35

30

20

15

10

5

2

1

-

-

20

15

10

5

3

2

1

1

-

-

15

12

6

3

2

1

-

-

-

-

60
I

55
II

50
III

40
IV

30
V

20
VI

10
VII

6
VIII

4
IX

2
X

I

II

Igrzyska Olimpijskie

150

Mistrzostwa Świata Seniorów
Mistrzostwa Europy Seniorów,
Mistrzostwa Świata U23,
Igrzyska Europejskie,
Uniwersjada
Mistrzostwa Świata Juniorów,
Akademickie Mistrzostwa Świata,
Wojskowe Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy U23
Turnieje UWW - Pytlasiński, Ziółkowski,
Poland Open
Mistrzostwa Europy Juniorów
Mistrzostwa Świata Kadetów,
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
Mistrzostwa Europy Kadetów
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów,
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów
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Mistrzostwa Polski Seniorów

40

35

28

23

15

10

8

6

-

-

Turnieje UWW Seniorów

35

30

20

15

10

5

3

1

-

-

Puchar Polski Seniorów

30

25

20

13

8

6

3

1

-

-

Mistrzostwa Polski U23 – tylko kategorie
olimpijskie

25

21

17

10

5

3

-

-

-

-

Puchar Polski U23

12

10

8

4

3

1

-

-

-

-

Mistrzostwa Polski AZS /AMP/

15

12

9

8

6

5

3

1

-

-

Mistrzostwa Polski Juniorów

15

12

9

8

2

-

Puchar Polski Juniorów,
M/n Puchar Polski Juniorów,
M/n Mistrzostwa Polski Juniorów,
M/n Turnieje Juniorów

12

10

8

4

2

1

-

-

-

-

Lok.
Pkt.
Lok.
Pkt.

1

2

3-3

5-5

7-8

9-10

11-12

13 i dalsze

9

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3-3

5-5

7-9

10-11

12

13 i dalsze

9

7

6

5

4

3

2

1

Puchar Polski Kadetów,
M/n Puchar Polski Kadetów,
M/n Mistrzostwa Polski Kadetów,
M/n Turnieje Kadetów

6

5

4

2

1

1

-

-

-

-

Mistrzostwa Regionów Młodzików

3

2

2

2

1

-

-

-

-

-

OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
zapasy styl klasyczny i wolny
OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
zapasy kobiet

7
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4.2 Zasady punktacji:
a) W imprezach sportowych zaliczanych do Systemu Współzawodnictwa Dzieci i
Młodzieży:
1) przy mniejszej ilości zawodników niż liczba miejsc punktowanych – ostatni
zawodnik nie punktuje – z wyjątkiem finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(OOM),
2) W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej kategorii niż 4, kategoria
wagowa nie punktuje w całości,
3) W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, w konkurencjach indywidualnych, gdzie
liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy
będą otrzymywać połowę punktów.
b) W każdym przypadku warunkiem zaliczenia punktów do Rankingu jest nadesłanie przez
organizatorów komunikatu końcowego z imprezy sportowej (tj. pełnego komunikatu
zawierających wszystkich uczestników) do Komisji Sportowej PZZ.
c) W punktacji klubowej i wojewódzkiej przeprowadzonej na indywidualnej imprezie
sportowej obowiązuje zasada, że do punktacji klubowej i wojewódzkiej liczy się suma
punktów zdobytych przez wszystkich startujących zawodników.

5. Protesty
5.1 Procedura protestu i oglądania zapisu walki odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami
UWW.
7
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5.2 W celu umożliwienia korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, organizator ma
bezwzględny obowiązek zabezpieczenia kamer video i monitorów podczas imprez
sportowych organizowanych pod egidą przez PZZ.
5.3 Każdy protest rozstrzyga Sędzia Główny.

6. Ranking Klubowego Mistrza Polski
6.1 Celem prowadzenia Rankingu Klubowego Mistrza Polski jest wyłonienie najlepszych sekcji
zapaśniczych w stylu klasycznym, stylu wolnym, zapasach kobiet, którym przyznany
zostanie tytuł Klubowego Mistrza Polski.
6.2 Tytuł Klubowego Mistrza Polski zostanie nadany po zakończeniu rocznego cyklu imprez
sportowych, na podstawie punktów zdobytych w imprezach organizowanych przez PZZ.
6.3 W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc w rankingu decyduje wyższa lokata
uzyskana w imprezach sportowych najwyższej rangi w danym roku.

7. Ranking Najlepszego Klubu Zapaśniczego Młodzików
7.1 Na cykl imprez sportowych PZZ dla młodzików zaliczonych do Ranking Najlepszego Klubu
Zapaśniczego Młodzików składają się:
a) Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Młodzików zatwierdzone w kalendarzu PZZ,
b) Mistrzostwa Polski Młodzików.
7.2 Prawo startu w imprezach sportowych młodzików organizowanych przez PZZ posiadają
zawodnicy i zawodniczki w wieku 12-14 lat.
7.3 Wszystkie startujące kluby sportowe w poszczególnych imprezach sportowych cyklu są
klasyfikowane i otrzymują nagrody regulaminowe zgodnie z klasyfikacją końcową oraz
zajętymi miejscami w poszczególnych imprezach sportowych.
7.4 Do rankingu, o którym mowa w ust. 1, zaliczane będą wyniki uzyskane przez wszystkie
kluby sportowe osiągnięte we wszystkich startach w poszczególnych imprezach sportowych
cyklu PZZ dla młodzików. Ranking prowadzony będzie oddzielnie dla stylu klasycznego,
stylu wolnego i zapasów kobiet.
7.5 Do punktacji będą brane tylko imprezy sportowe cyklu PZZ, które ujęte zostały w
Kalendarzu PZZ na dany rok kalendarzowy oraz Mistrzostwa Polski młodzików.
7.6 Punktacja w zawodach indywidualnych:
a) I miejsce – 10 punktów;
b) II miejsce – 9 punktów;
c) III miejsce – 8 punktów;
d) V miejsce – 6 punktów;
e) VII miejsce – 4 punkty;
f) VIII miejsce – 3 punkty;
g) IX miejsce – 2 punkty;
h) Wszystkie kolejne miejsca, aż do ostatniego - 1 punkt.
7.7 Zawodnik posiada prawo startu podczas tej samej imprezy sportowej tylko i wyłącznie w
jednym stylu (chłopcy - styl klasyczny lub styl wolny).
7.8 Zawody indywidualne odbywają się według systemu AB.
7.9 Do przeprowadzenia weryfikacji uczestników wymagane są następujące dokumenty:
a) licencja dla zawodników w wieku 12-14-lat wystawiona przez dany OZZ lub PZZ;
b) książeczka lub karta sportowo-lekarska z aktualnymi ważnymi badaniami lekarskimi;
c) Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika.
7.10 Zawodnik ma prawo startu w w/w imprezach sportowych młodzików tylko i wyłącznie w
barwach jednego klubu, który zgłosił go przez system elektroniczny do tej imprezy
8
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sportowej.
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REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE
8. Imprezy sportowe UWW
8.1 Do międzynarodowych imprez sportowych UWW rozgrywanych w Polsce zalicza się:
a) Memoriał Wł. Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym,
b) Memoriał W. Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym,
c) Poland Open w zapasach kobiet.
8.2 Prawo startu posiadają zawodnicy, którzy są wpisani na listę startową zawodników
krajowych na imprezę sportową, sporządzaną przez Wydział Wyszkolenia PZZ w
porozumieniu z trenerami kadr narodowych (uprawnieni zawodnicy zgłoszeni do imprez
sportowych przez Związek startują na koszt PZZ).
8.3 Pozostali zawodnicy mogą startować w w/w imprezach sportowych na koszt
zainteresowanych klubów po uzyskaniu zgody Wydziału Wyszkolenia PZZ i trenera kadry
narodowej.
8.4 Klub zgłaszający zawodnika do startu w w/w zawodach na koszt własny ma bezwzględny
obowiązek wykupienia licencji UWW według obowiązujących stawek w danym roku na
własny koszt.
8.5 W imprezach sportowych uczestniczą ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ - zawodnicy
zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego Regulaminu.
8.6 Tolerancja wagowa na w/w imprezach sportowych wynosi 2 kg.
8.7 Impreza sportowa odbywa się według aktualnych przepisów i systemu obowiązującego w
UWW.

9. Imprezy sportowe PZZ
9.1 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 18-50 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
d) Obowiązują kategorie wagowe bez tolerancji.
e) Impreza sportowa rozgrywana jest według systemu AB.
9.2 Mistrzostwa Polski AZS/AMP
a) Prawo startu posiadają zawodnicy w wieku 18-28 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Zawodnicy spełniający wymogi szczegółowych regulaminów imprez AZS.
d) Członkowie polskich klubów zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu
imprez PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
e) Zawodnicy mogą startować tylko w jednym stylu.
f) Obowiązują kategorie wagowe bez tolerancji.
g) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
h) Przy weryfikacji zawodników należy przedłożyć zgłoszenie do imprezy sportowej z
podpisem zawodnika na druku PZZ, książeczkę sportowo-lekarską zawodnika z
aktualnymi badaniami lekarskimi, legitymację studencką lub Certyfikat Przynależności
Akademickiej (dostępny na stronie internetowej ZG AZS) lub dyplom ukończenia
studiów, a w przypadku członków klubu AZS – dokument członkostwa w klubie AZS (np.
legitymacja klubowa AZS).
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9.3 Puchary Polski seniorów:
a) Start w zawodach jest otwarty.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
d) Tolerancja wagowa na w/w imprezie sportowej wynosi 2 kg.
e) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
f) W Pucharze Polski mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub
organizatora – zawodnicy zagraniczni zgłaszani są bezpośrednio przed zawodami do
komisji weryfikacyjnej.
9.4 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn
a) Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 21-23 lata.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
d) W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą wystartować zawodnicy 20-letni lub
młodsi pod warunkiem oficjalnego przeniesienia do grupy młodzieżowców zgodnie z
obowiązującym regulaminem w tym zagadnieniu. Start przeniesionego do wyższej grupy
wiekowej zawodnika odbywa się na odpowiedzialność klubu, którego barwy reprezentuje.
e) Obowiązują kategorie wagowe bez tolerancji.
f) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski włączone są do Systemu Współzawodnictwa Dzieci i
Młodzieży i rozgrywane są tylko w kategoriach olimpijskich.
g) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
9.5 Młodzieżowy Puchar Polski U23.
a) Start w zawodach jest otwarty.
b) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 18-23 lata.
c) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
d) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
e) Tolerancja wagowa 2 kg.
f) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
g) W Pucharze Polski U23 mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub
organizatora – zawodnicy zagraniczni zgłaszani są bezpośrednio przed zawodami do
komisji weryfikacyjnej.
9.6 Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
a) Prawo startu mają zawodnicy zgodnie z zasadami ogólnymi regulaminu imprez Zrzeszenia
LZS.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
d) Tolerancja wagowa ustalana jest przez ZG LZS w szczegółowym komunikacie zawodów.
e) Regulamin szczegółowy imprezy zostanie opublikowany na 1 miesiąc przed rozpoczęciem
imprezy sportowej.
f) Koszt organizacji imprezy sportowej pokrywa Zarząd Główny LZS. Kolegium Sędziów
PZZ deleguje na imprezę Sędziego Głównego i kierowników mat - wysokość stawek
sędziowskich zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki na
dany rok - stawki młodzieżowe.
9.7 Drużynowe Mistrzostwa Polski
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a) Prawo startu mają drużyny klubów zrzeszonych w PZZ.
b) Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku podanym w komunikacie
organizacyjnym imprezy.
c) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
d) Kluby mogą wypożyczać zawodników z innych klubów, na zasadach określonych w
komunikacie organizacyjnym imprezy.
e) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
f) Kategorie wagowe, system prowadzenia rozgrywek i system klasyfikacji końcowej na
zasadach określonych w komunikacie organizacyjnym imprezy.
9.8 Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek
a) Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 18-20 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
d) W Mistrzostwach Polski juniorów mogą wystartować zawodnicy 17-letni i młodsi zgodnie
z obowiązującym regulaminem w tym zagadnieniu. Start przeniesionego do wyższej
grupy wiekowej zawodnika odbywa się na odpowiedzialność klubu, którego barwy
reprezentuje.
e) Kategorie wagowe bez tolerancji.
f) Mistrzostwa Polski Juniorów włączone są do Systemu Współzawodnictwa Dzieci i
Młodzieży.
g) Impreza sportowa odbywają się według systemu AB.
9.9 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
a) Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 12-14 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez OZZ lub PZZ.
d) Kategorie wagowe bez tolerancji, 10 kategorii w każdym stylu zgodnie z przepisami
UWW.
e) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
f) Zawodnicy mają prawo startu w obu stylach, pojedynki w stylu wolnym i w stylu
klasycznym nie mogą odbywać się w tym samym terminie.
g) Impreza sportowa jest włączona do systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży.
h) Obowiązuje podział na Regiony
9.10 Turniej Nadziei Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich, Międzynarodowy Puchar Polski
– Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 18-20 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Start w imprezie sportowej jest otwarty.
d) Członkowie polskich klubów zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu
imprez PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
e) W w/w imprezie sportowej mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ i
Organizatora.
f) Zawodnicy zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego
regulaminu.
g) Tolerancja wagowa na w/w imprezie sportowej wynosi 2 kg.
h) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
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9.11 Jesienny Puchar Polski Juniorów
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 16-19 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Start w imprezie sportowej jest otwarty.
d) Zawodnicy 16-letni startują na odpowiedzialność klubu, którego barwy reprezentują.
e) Członkinie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
f) W w/w imprezie sportowej mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ
lub organizatora na zasadach pełnej odpłatności.
g) Zawodnicy zagraniczni zgłaszani są zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego
Regulaminu.
h) Tolerancja wagowa na w/w imprezie sportowej wynosi 2 kg.
i) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
9.12 I i II Puchar Polski Kadetów
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 15-17 lat uprawnieni do startu w finałach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Nie dopuszcza się startu ekip zagranicznych ani zawodników nieuprawnionych do startu
w finałach OOM.
d) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ.
e) Kategorie wagowe bez tolerancji.
f) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
9.13 Jesienny Puchar Polski Kadetów
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 14-16 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Start w w/w imprezie sportowej jest otwarty.
d) Zawodnicy i zawodniczki 14-letni biorą udział w imprezie sportowej na odpowiedzialność
klubu, którego barwy reprezentują.
e) Zawodnicy i zawodniczki 14-letni muszą obowiązkowo posiadać wykupione przez kluby
polisy ubezpieczeniowe NNW.
f) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ lub OZZ.
g) W w/w imprezie sportowej mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ
lub organizatora na zasadach pełnej odpłatności. Zawodnicy zagraniczni zgłaszani są
zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego Regulaminu.
h) Tolerancja wagowa na w/w imprezie sportowej wynosi 1 kg.
i) Impreza sportowa odbywają się według systemu AB.
9.14 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 15-17 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Start w w/w imprezie sportowej jest otwarty
d) .Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ
e) W w/w imprezie sportowej mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ
lub organizatora na zasadach pełnej odpłatności. Zawodnicy zagraniczni zgłaszani są
zgodnie z ogólnymi zasadami niniejszego Regulaminu.
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f) Tolerancja wagowa na w/w imprezie sportowej wynosi 1 kg.
g) Impreza sportowa odbywają się według systemu AB.
9.15 Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 12-14 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ lub OZZ.
d) Wszyscy startujący zawodnicy i zawodniczki muszą obowiązkowo posiadać wykupione
przez kluby polisy ubezpieczeniowe NNW.
e) Impreza sportowa odbywa się bez tolerancji wagowej.
f) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
g) Impreza sportowa nie jest włączona do systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży.
9.16 Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Młodzików:
a) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 12-14 lat.
b) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
c) Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez OZZ lub PZZ.
d) Wszyscy startujący zawodnicy i zawodniczki muszą obowiązkowo posiadać wykupione
przez kluby polisy ubezpieczeniowe NNW.
e) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ.
f) Impreza sportowa odbywa się bez tolerancji wagowej.
g) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
h) W imprezie sportowej mogą uczestniczyć ekipy zagraniczne zaproszone przez PZZ lub
organizatora – zawodnicy zagraniczni zgłaszani są bezpośrednio przed zawodami do
komisji weryfikacyjnej.
9.17 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Kadetów
a) Organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Komitet
Organizacyjnym OOM /MPJm/. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek
Zapaśniczy oraz OZZ, na terenie którego organizowana jest impreza sportowa.
b) Impreza sportowa rozgrywana jest w terminach:
1) styl klasyczny – 29.04-1.05.2019
- WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2) zapasy kobiet –
1-3.05.2019
- WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
3) styl wolny
–
3-5.05.2019
- WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
c) Eliminacje w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać się w tym samym
terminie.
d) Terminy zawodów eliminacyjnych
1) Styl klasyczny:
• I Puchar Polski kadetów el. do OOM styl klasyczny – 1-3.03.2019 Warszawa
• II Puchar Polski kadetów el. do OOM styl klasyczny – 29-31.03.2019 Kostrzyn
2) Styl wolny:
• I Puchar Polski kadetów el. do OOM styl wolny – 8-10.03.2019 Koronowo
• II Puchar Polski kadetek el. do OOM styl wolny – 5-7.04.2019 Komorniki
3) Zapasy kobiet:
• I Puchar Polski kadetek el. do OOM zapasy kobiet – 15-17.03.2019 Karlino
• II Puchar Polski kadetek el. do OOM zapasy kobiet – 5-7.04.2019 Komorniki
e) Prawo startu mają zawodnicy w wieku 15-17 lat.
f) Zawodnicy spełniający wymogi rozdziału 3 niniejszego regulaminu.
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g) Członkowie polskich klubów zgłaszani zgodnie z ogólnymi zasadami regulaminu imprez
PZZ. Wszyscy muszą posiadać licencje zawodniczą wydaną przez PZZ
h) Impreza sportowa odbywa się bez tolerancji wagowej.
i) Impreza sportowa odbywa się według systemu AB.
j) System kwalifikacji finałów OOM-MPJm
1) Do finałów w zapasach w stylu klasycznym i w zapasach w stylu wolnym OOMMPJm kwalifikuje się 16 najwyżej skalsyfikowanych zawodników w każdej
kategorii wagowej.
2) Do finałów w zapasach kobiet OOM-MPJm kwalifikuje się 14 zawodniczek w
każdej kategorii wagowej.
3) Do finałów zawodnicy kwalifikują się na podstawie sumy punktów w rankingu
uzyskanych w zawodach eliminacyjnych poprzedzających finały.
4) Do sporządzenia rankingu zakwalifikowanych do Finałów OOM-MPJm obowiązuje
system „odwrotnej punktacji” dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej
kategorii wagowej, zgodnie z następującym schematem:
• Zapasy w stylu klasycznym i wolnym:
− za zajęcie 1 miejsca - zawodnik otrzymuje 16 pkt
− za zajęcie 2 miejsca - zawodnik otrzymuje 15 pkt
− (...)
− zajęcie 16 miejsca - zawodnik otrzymuje 1 pkt.
• Zapasy kobiet:
− za zajęcie 1 miejsca - zawodnik otrzymuje 14 pkt
− za zajęcie 2 miejsca - zawodnik otrzymuje 14 pkt
− (...)
− zajęcie 14 miejsca - zawodnik otrzymuje 1 pkt.
5) Jeżeli zawodnik uzyska kwalifikację w dwóch kategoriach wagowych, to awans
uzyskuje z kategorii w której brał udział w drugich zawodach eliminacyjnych – II
Pucharze Polski, a z rankingu z pierwszego turnieju jest usuwany.
6) W przypadku sklasyfikowania w rankingu, po zakończeniu dwóch turniejów
eliminacyjnych, zawodników ex-aequo na miejscach dających bezpośredni awans do
zawodów finałów w danej kategorii wagowej, to o bezpośrednim awansie do
zawodów finałowych zadecyduje wyższa lokata zajęta przez zawodnika w jednym z
w/w turniejów eliminacyjnych. W przypadku zajęcia tych samych lokat w obydwu
turniejach eliminacyjnych, o awansie zadecydują kolejno następujące kryteria:
• zajęcie wyższego miejsce w drugim turnieju.
• niższy nr startowy w drugim turnieju (niższy nr w krzyżówce)
• niższy nr startowy w pierwszym turnieju
7) W finałach OOM-MPJm zawodnik ma prawo startu w kat. wag. w której uzyskał
awans na podstawie punktów rankingowych, bądź w wyższej kategorii wagowej.
Nie może startować w kategorii niższej.
8) W przypadku gdy liczba zakwalifikowanych zawodników do zawodów finałowych
będzie mniejsza od 160 w zapasach w stylu klasycznym i wolnym i 140 w zapasach
kobiet, Komisja Sportowa PZZ na pisemne wnioski klubów, przyzna kwalifikację
wybranym przez siebie zawodnikom w ramach posiadanego limitu wolnych miejsc.
9) Sędzia Główny i Delegat Techniczny PZZ na zawodach OOM /MPJm/, na pisemny
wniosek klubu, mogą dopuścić zawodnika rezerwowego w ramach limitu danego
województwa - w miejsce zwolnione przez innego zawodnika z tego samego
województwa.
10) Sędzia Główny i Delegat Techniczny PZZ na zawodach OOM /MPJm/ na pisemny
wniosek klubu, w przypadku mniejszej ilości zawodników zgłoszonych do udziału
w finałach OOM, mogą uzupełnić listę startową do ilości 160 w zapasach w stylu
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klasycznym i wolnym oraz 140 w zapasach kobiet w dniu weryfikacji i wagi, o
kolejnych zawodników z list rezerwowych z innych województw zwiększając ich
limit zawodników bez zwiększania limitu trenerów i osób towarzyszących.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Regulamin prowadzenia imprez w systemie AB.
1. W systemie tym obowiązują aktualne przepisy sędziowskie Międzynarodowej Federacji
Zapaśniczej UWW, oprócz aspektów wymienionych w niniejszym regulaminie.
2. W sprawach nieujętych tych regulaminem, ostateczna interpretacja przepisów należy do Komisji
Sportowej Polskiego Związku Zapaśniczego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki, do
Sędziego Głównego Zawodów i Delegata Technicznego.
3. Waga do zawodów odbywa się:
3.1 Wieczorem w dniu poprzedzającym walki dla zawodów dwudniowych i trzydniowych.
3.2 W zawodach jednodniowych, ważenie odbywa się rano w dniu zawodów.
3.3 W przypadku zawodów trzy dniowych druga waga, jeśli tak stanowi regulamin
szczegółowy, odbywa się przez 30 minut od zakończenia ostatniej walki drugiego dnia
zawodów.
3.4 Zatwierdzone komunikaty organizacyjne danej imprezy, mogą stanowić o innym sposobie
przeprowadzania ważenia.
4. W wyniku ważenia i losowania zawodnicy zostają uszeregowani w każdej kategorii od
najmniejszego numeru do najwyższego.
5. Przy ilości zawodników w kategorii do 5 osób, obowiązuje system walk - każdy z każdym
(nordycki) i klasyfikujemy ich na miejscach: 1, 2, 3, 3, 5.
5.1 Klasyfikacja w systemie walk każdy z każdym. O zajętych miejscach decydują następujące
kolejne kryteria:
5.1.1 Większa ilość wygranych walk.
5.1.2 Jeżeli dwóch zawodników ma tą samą ilość wygranych walk, to o kolejności
decyduje bezpośredni pojedynek – zwycięzca jest wyżej sklasyfikowany.
5.1.3 Jeżeli więcej niż dwóch zawodników, będzie mieć taką samą ilość zwycięstw, to ich
klasyfikacja będzie utworzona na podstawie kolejnych kryteriów:
• najwięcej zdobytych punktów klasyfikacyjnych,
• najwięcej zdobytych punktów technicznych,
• najwięcej zwycięstw przez tusz,
• najwięcej zwycięstw przez przewagę techniczną,
• najmniej punktów technicznych straconych,
• najniższy numer startowy (najniższy nr w krzyżówce).
6. Przy ilości zawodników w kategorii 6 i 7 osób, dzielimy zawodników na dwie grupy.
6.1 Na podstawie pkt 3, trzech pierwszych przy 6 osobach w kategorii lub czterech pierwszych
przy 7 osobach tworzy pierwsza grupę A, pozostałych trzech zawodników tworzy grupę B.
6.2 W grupach walczymy w systemie każdy z każdym (system nordycki).
6.3 W grupach klasyfikujemy zawodników na miejscach 1, 2, 3, 4 według obowiązujących
zasad i przepisów, jak dla systemu każdy z każdym do 5 osób w kategorii wagowej,
stosując kryteria z punktu 5.1.
6.4 Zawodnicy sklasyfikowani na 1 miejscach w swoich grupach, walczą w walce finałowej o
1 miejsce: A1-B1.
6.5 Zawodnicy sklasyfikowani na 2 miejscach w swoich grupach, walczą w walkach
finałowych o 3 miejsca z zawodnikami sklasyfikowanymi na 3 miejscach w drugich
grupach: A2-B3 i A3-B2.
7. W kategoriach w których ilość zawodników jest większa od 7, zawody przeprowadzone będą w
systemie do dwóch porażek.
7.1 Podział na grupy A i B.
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7.1.1 Podział na grupy A i B następuje po pierwszej rundzie eliminacji bezpośrednich wg
zestawienia 1-2, 3-4, 5-6…
7.1.2 Zawodnicy wygrywający walkę tworzą grupę A.
7.1.3 Zawodnicy przegrywający tworzą grupę B.
7.1.4 Zawodnik po wolnym losie w eliminacjach wchodzi do grupy A na pierwsze
miejsce.
7.2 Zestawiania par w grupie A.
7.2.1 W grupie A przeprowadza się walki, aż do wyłonienia dwóch finalistów.
7.2.2 Zawodnik umieszczony wyżej na liście walczy z najbliższym umieszczonym niżej.
7.2.3 Zawodnik po wolnym losie w następnych rundach dopisywany jest na górze listy.
7.2.4 Walki przeprowadza się najpierw do wyłonienia 4-ch półfinalistów:
• przy pięciu zawodnikach walczy pierwsza para, pozostali w półfinałach
zestawiani są na miejscach 2, 3, 4;
• przy sześciu zawodnikach walczą dwie pierwsze pary pozostali zestawiani są w
półfinałach na miejscu 3 i 4;
• przy siedmiu zawodnikach, walczą trzy pierwsze pary, ostatni zawodnik
zestawiany jest w półfinałach na miejscu 1.
7.2.5 Zwycięzcy z półfinałów walczą z sobą o 1 miejsce, a przegrani w walkach o 3
miejsca.
7.3 Zestawiania par w grupie B.
7.3.1 W grupie B przeprowadza się walki, aż do wyłonienia dwóch zawodników, którzy
stoczą walki o 3 miejsca.
7.3.2 Zawodnik umieszczony wyżej na liście walczy z najbliższym umieszczonym niżej.
7.3.3 Zawodnik po wolnym losie umieszczany w następnych rundach na górze listy.
7.3.4 Jeżeli da się zestawić to należy unikać:
• zestawienia pary, która już z sobą walczyła w zawodach,
• powtórzenia wolnego losu w zawodach,
• jeżeli wystąpiły oba powyższe warunki, to wyższy priorytet ma nie powtarzanie
walki.
7.3.5 Zawodnik przegrywający walkę w grupie B odpada z turnieju,
7.3.6 Zawodnicy, którzy przegrali w grupie A walki, oprócz walk półfinałowych, w
następnych rundach dopisywani są do grupy B na końcu listy według kolejności
stoczonych walk, wynikającej z krzyżówki.
7.4 Zestawienie dwóch par walk o 3 miejsce.
7.4.1 Zawodnicy z półfinałów grupy A umieszczani są na 1 i 4 miejscu,
7.4.2 Pierwszy wyłoniony lub po wolnym losie z grupy B umieszczany jest na 2, a drugi
na 3 miejscu listy.
7.4.3 W przypadku gdy na podstawie wyżej dokonanego zestawienia, dochodzi do
powtórzenia walk stosujemy, klejono następujące kryteria:
• zamieniamy miejscami zawodników z grupy B,
• zestawiamy do walk ze sobą zawodników z grupy A, a do drugiej pary
zawodników z grupy B,
8. Ustalanie klasyfikacji końcowej.
8.1 Zawodnik wygrywający walkę finałową, jest klasyfikowany na pierwszym miejscu, a jego
przeciwnik na drugim.
8.2 Zawodnicy którzy wygrali walki o 3 miejsca, są klasyfikowani na trzecich miejscach, a
ich przeciwnicy na piątych.
8.3 Klasyfikacja zawodników poza walkami finałowymi odbywać się będzie po każdej rundzie
walk.
8.3.1 Zawodnicy którzy odpadli z turnieju, są klasyfikowani wyżej, niż zawodnicy, którzy
odpadli z turnieju w poprzedniej rundzie walk.
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8.3.2 Wyżej sklasyfikowany jest zawodnik posiadający większą ilość punktów
klasyfikacyjnych, a w przypadku ich równości według kolejnych kryteriów:
• o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek – zwycięzca jest wyżej
sklasyfikowany,
• większą ilość zdobytych punktów technicznych,
• w przypadku równej ilości punktów technicznych zawodnicy są klasyfikowani na
tym samym miejscu.
9. Zmiany klasyfikacji końcowej na skutek nie uzyskania limitu wagi podczas drugiego
ważenia lub dyskwalifikacji z zawodów.
9.1 Jeżeli zawodnik podczas drugiego ważenia, nie uzyska limitu wagi wymaganej
regulaminem szczegółowym danych zawodów, to traci wywalczoną lokatę i jest
klasyfikowany jako ostatni. Jeżeli jest więcej takich zawodników, to o ich kolejności
decydują kryteria w punkcie 8.3.1. Pozostałe walki wynikające z zestawienia walk,
zawodnicy Ci przegrywają walkowerem. Jeżeli ma walczyć ze sobą dwóch zawodników,
którzy nie zrobili wagi, to obaj dostają po zero punktów kwalifikacyjnych, a do następnej
rundy wpisujemy zawodnika z niższym nr startowym, zawodnik ten przegrywa w
następnej rundzie walkowerem.
9.2 Pozostałych zawodników po zakończeniu zawodów przesuwamy w klasyfikacji końcowej
do góry, według wcześniej przyznanych miejsc klasyfikacyjnych.
9.3 W przypadku gdy zwodnicy do przesunięcia w górę klasyfikacji, zajmują te same lokaty,
to o tym który awansuje wyżej w nowej klasyfikacji, zadecydują następujące kolejne
kryteria:
9.3.1 Wyżej awansuje zwycięzca bezpośredniego pojedynku, pomiędzy zainteresowanymi
zawodnikami.
9.3.2 Przegrał bezpośredni pojedynek z usuniętym z klasyfikacji zawodnikiem.
9.3.3 Jeżeli dwa powyższe warunki nie dały jednoznacznego rozstrzygnięcia, to wyżej w
klasyfikacji awansuje zawodnik spełniający kolejne kryteria:
• najwięcej zdobytych punktów klasyfikacyjnych,
• najwięcej zdobytych punktów technicznych,
• najniższy numer startowy (najniższy nr w krzyżówce).
9.4 W przypadku gdy w klasyfikacji przesuwamy do góry zawodnika, który zajął 3 miejsce, to
zawodnik, który przegrał z nim bezpośredni pojedynek o 3 miejsce, jest przesuwany z 5 na
3 miejsce.
9.5 W przypadku, gdy zawodnik dozna ciężkiej kontuzji w czasie trwania walki, połączonej z
wyjazdem do szpitala i otrzymaniem orzeczenia o niezdolności do dalszych walk, Sędzia
Główny zawodów może podjąć decyzję, o pozostawieniu zawodnika kontuzjowanego w
klasyfikacji końcowej zawodów, mimo nie stawienia się tego zawodnika na drugiej
wymaganej regulaminem zawodów wadze.
9.6 Zmiany klasyfikacji końcowej na skutek dyskwalifikacji z zawodów.
9.6.1 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika z zawodów podczas ich trwania lub po ich
zakończeniu, to dokonujemy korekty klasyfikacji końcowej, na zasadach opisanych
w tym punkcie.
9.6.2 Zawodnik zdyskwalifikowany, jest nieklasyfikowany
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Załącznik 2. Normy klasyfikacji sportowej w zapasach

L.p.

Klasy sportowe

Nazwa zawodów

MM

M

I

II

III

Mł.zł
.

Mł.sr

Mł.br

1

Mistrzostwa Świata Seniorów

1-8

9-12

start

2

Mistrzostwa Europy Seniorów

1-5

7-10

start

3

Turnieje Międzynarodowe (UWW)
Wojskowe Mistrzostwa Świata
Akademickie Mistrzostwa Świata

1-3

5

7-8

9-10

start

4

Turnieje Międzynarodowe Seniorów (w przypadku startu min. 8
zawodników w kat. wag.) *

1-3

5

7-10

start

5

Mistrzostwa Polski Seniorów

1-3

5

7-10

start

6

Puchar Polski Seniorów (w przypadku startu min. 6
zawodników w kat. wag.)*

1-2

3

5-8

9-10

7

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata

1-5

7-8

9-10

start

8

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

1-3

5

7-10

start

9

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (w przypadku startu min. 5
zawodników/czek w kat. wag.)*

1-2

3

5

7-10

start

10

Akademickie Mistrzostwa Polski (w przypadku startu min. 5
zawodników w kat. wag.)*

1

2-3

5

7-10

start

11

Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów***

1-2
50%

3-4
50%

start
50%

start

12

Mistrzostwa Świata Juniorów

1-3

5

7-10

start

13

Mistrzostwa Europy Juniorów

1-2

3-5

7-10

start

14

Mistrzostwa Polski Juniorów

1-2

3

5

7-10

start

15

Turnieje Międzynarodowe Juniorów (UWW)
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów
(w przypadku startu min. 8 zawodników w kat. wag.)*

1-2

3

5

7-10

start

16

Puchar Polski Juniorów (w przypadku startu min. 4
zawodników w kat. wag.)*

1

2-3

5

7-10

start

17

Mistrzostwa Zrzeszeń Sportowych Juniorów (w przypadku
startu min. 8 zawodników w kat. wag.)*

1

2-3

5-8

start

18

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów***

1
50%

2-3
50%

4-6
50%

7-10

start

19

Mistrzostwa Świata Kadetów, MIO

1-2

3-5

7-8

start

20

Mistrzostwa Europy Kadetów

1

2-3

5-7

start

21

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

1-3

5

7-10

1116

start

22

Turnieje Międzynarodowe Kadetów (UWW)
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów
(w przypadku startu min. 8 zawodników w kat. wag.)*

1-3

5

7-10

1116

start

23

Puchar Polski Kadetów ( w przypadku startu min. 4
zawodników w kat. wag.)* (**)

1-2

3-5

7-8

9-10

start

24

Mistrzostwa Zrzeszeń Sportowych Kadetów (w przypadku
startu min. 8 zawodników/czek w kat. wag.)*

1

2

3-5

7-10

11-16

start

25

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów***

1-3
50%

4-6
50%

7-10

start

26

Mistrzostwa Polski Młodzików

1-3

5-7

8-10

11-16

start

27

Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Młodzików

1

2-3

5-7

8-10

start
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

29

Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa (**)

30

1-3

5-7

8-10

1-2

3

5-7

start

Mistrzostwa Województwa Juniorów (**)

1

2-3

5

7-10

31

Mistrzostwa Województwa Kadetów (**)

1

2

3-5

7-8

start

32

Mistrzostwa Województwa Młodzików (**)
Legenda:
* - w przypadku startu mniejszej ilości zawodników, klasy obniża się o jeden poziom.
** - minimum wygranie jednej walki.
*** - zapis 50% - zawodnik musi brać udział w minimum połowie walk swojej drużyny

1

2-3

5-7

start
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Załącznik 3. Regulamin powoływania kadr narodowych w
zapasach
1. Listę zawodników powołanych do kadr narodowych w zapasach w stylu klasycznym, w
zapasach w stylu wolnym i w zapasach kobiet we wszystkich grupach wiekowych, sporządza
Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Zapaśniczego na wniosek trenerów kadr narodowych
lub wniosek Wydziału Wyszkolenia PZZ. Listę zawodników do kadry narodowej, zatwierdza
Zarząd PZZ.
2. Wszyscy zawodnicy powołani do kadry powinni:
2.1 Posiadać dobry stan zdrowia – określony na podstawie kompleksowych badań lekarskich
wykonanych w przez uprawnionych lekarzy lub COMS według zaleceń dla naszej
dyscypliny sportu.
2.2 Deklarować chęć kontynuowania kariery sportowej.
2.3 Być dyspozycyjnym do realizacji założonego programu szkolenia.
2.4 Być zdeterminowanym na odniesienie sukcesu sportowego.
3. Listę kadr sporządza się na podstawie następujących kryteriów:
3.1 Osiąganych w roku poprzednim wyników sportowych:
3.1.1 Udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świat, Igrzyskach Europejskich i
Mistrzostwach Europy.
3.1.2 Miejsce 1-6 z zawodów rangi Mistrzostw Polski
3.1.3 Miejsca 1-6 z zawodów rangi Pucharu Polski
3.1.4 Miejsca 1-6 z zawodów międzynarodowych UWW
3.1.5 Osiągania wyżej wymienionych wyników w latach ubiegłych
3.2 Wniosek trenera kadry lub Wydziału Wyszkolenia
3.3 Zakwalifikowania zawodników przez Wydział Wyszkolenia PZZ do szkolenia w danym
roku kalendarzowy w OSSM, SMS, WCSS i ACSS.
4. W trakcie trwania roku na wniosek trenera kadry lub Wydziału Wyszkolenia PZZ, można
uzupełnić listę zawodników kadry o nowych zawodników.
5. W trakcie trwania roku na wniosek trenera kadry, Wydziału Wyszkolenia lub komisji
Dyscyplinarno-Arbitrażowej, można usunąć zawodnika z listy kadry narodowej.
6. Punkty 4 i 5, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd PZZ.
7. W sprawach nieujętych tych regulaminem, ostateczna interpretacja przepisów należy do Zarządu
PZZ.
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Załącznik 4. Regulamin powoływania zawodników na zawody
mistrzowskie
1. Zawodnik, żeby być powołany do reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie, musi być
członkiem kadry narodowej.
2. Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Zawodnik musi mieć ważną licencję UWW, uprawniającą do reprezentowania Polski na
zawodach międzynarodowych.
4. Zawodnik musi realizować program szkolenia opracowany przez trenera kadry narodowej
odpowiedzialnego za daną grupę wiekową.
5. Na zawody mistrzowskie skład reprezentacji ustala trener kadry narodowej w porozumieniu z
organami doradczymi tj. Wydziałem Wyszkolenia PZZ i Radą Trenerów PZZ.
6. Skład osobowy na imprezy mistrzowskie pod względem formalnym zatwierdza Zarząd lub
Prezydium Zarządu PZZ.
7. Trenerzy kadry przy ustalaniu składu na zawody mistrzowskie biorą pod uwagę następujące
kryteria:
7.1 Osiąganie lepszych wyników sportowych w danym roku.
7.2 Osiąganie lepszych wyników sportowych w latach poprzednich.
7.3 Pełniejsza realizacja indywidualnych planów szkolenia.
7.4 Możliwości uzyskania potencjalnie lepszego wyniku sportowego.
7.5 Możliwości potencjalnego rozwoju sportowego zawodnika w przyszłości.
8. Trenerzy kadry na pierwszych zgrupowaniach w danym roku kalendarzowych, lub na
pierwszych zawodach krajowych lub poprzez publikację na stronie internetowej PZZ, powinni
poinformować zawodników i trenerów, o kryteriach, jakie będą stosować w danym roku przy
ustalaniu reprezentacji na imprezy mistrzowskie.
9. W sprawach nieujętych tych regulaminem, ostateczna interpretacja przepisów należy do Zarządu
PZZ.
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