17. Międzynarodowy Turniej w zapasach kobiet

HEROS Lady OPEN 2022
Boguszów-Gorce

2-4.12.2022

Organizatorzy
i partnerzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Powiat Wałbrzyski
Gmina Miasto Boguszów—Gorce
OSiR Boguszów-Gorce
HEROS Boguszów - Gorce

Termin:

2-4.12.2022

Miejsce zawodów:

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Waryńskiego 10

Przyjazd ekip i waga:

Piątek, 2 grudnia, godz. 15.00 - 18.00
Boguszów-Gorce 58-370, ul. Waryńskiego 10

Kategorie wiekowe
i wagowe:

Juniorki, seniorki - roczniki: 2005 i starsze (17+ ):
50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 Kg /+ 2 Kg /

Boguszów-Gorce

Kadetki - roczniki: 2006 - 2008:
40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 kg / bez tolerancji wagowej
Młodziczki - roczniki: 2009 - 2012:
27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg / bez tolerancji wagowej
(Najmniejsze kategorie wagowe mogą zostać zmienione lub połączone w zależności od
ilości i wagi zawodniczek)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wraz z rezerwacją miejsc noclegowych - zawierające listę
zawodniczek wraz z rocznikami i kategoriami wagowymi - prosimy
przesyłać drogą elektroniczną do 21 listopada na adres:
zapasy@interia.pl
Po przekroczeniu wskazanego terminu, nie gwarantujemy zakwaterowania!

Koszty:

Noclegi i wyżywienie: od 140 zł do 180 zł za osobę za dobę - koszt w
zależności od miejsca zakwaterowania.
Kluby, które nie zamawiają noclegów u organizatora ponoszą opłatę
startową w wysokości 60 zł za zawodniczkę.
Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają
zainteresowane kluby.

Nagrody:

Za zajęcie I-III miejsca zawodniczki otrzymują medale.
Za zajęcie I-III miejsca kluby otrzymują puchary.

Postanowienia końcowe:

Kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW zawodniczek i osób
towarzyszących

PROGRAM
PIĄTEK, 2 grudnia 2022

15.00—18.00 – przyjazd ekip
15.00—19.30 – waga zawodniczek

SOBOTA, 3 grudnia 2022

09.00—09.30 – uroczyste otwarcie
09.30—18.00 – walki eliminacyjne
około 13.00 – obiad (w miejscu zawodów lub w miejscu
zakwaterowania)

NIEDZIELA, 4 grudnia 2022

09.00—12.00 – walki finałowe o I i III miejsca oraz wręczenie
medali
około 13.00 – obiad (w miejscu zawodów lub w miejscu
zakwaterowania)

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowych
zmaganiach na matach w Boguszowie-Gorcach!
W 2019 roku w naszym turnieju wzięło udział 350
zawodniczek z 15 krajów, w tym wiele medalistek
Mistrzostw Europy i Świata.

Po turnieju - w dniach 4-10.12 odbędzie się
zgrupowanie międzynarodowe pn. EURO CAMP
Treningi odbywać się będą w hali OSiR przy ulicy Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach
Zakwaterowanie podczas zgrupowania - w hotelach:
Hotel Piotr w Boguszowie-Gorcach i hotele w Kamiennej Górze (ok 12 km od hali)
Koszt zgrupowania: 150-170 zł / osobodzień

HEROS BOGUSZÓW-GORCE
Dariusz Piaskowski: +48 533 733 774, Joanna Kołodziej: +48 533 733 704
zapasy@interia.pl

www.herosladyopen.pl

