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Nazwa imprezy: XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zapasy kobiet 

Termin 30.06-2.07. 2021 r 

Biuro zawodów Hotel Doubletree by Hilton Łódź, ul. Łąkowa 29 

(Akredytacja) 

Miejsce zawodów Hotel Doubletree by Hilton Łódź, ul. Łąkowa 29 

Partner strategiczny Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Gospodarz wydarzenia Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber 

Organizator Łódzka Federacja Sportu 

Partnerzy Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie 

 Łódzki Związek Zapaśniczy w Łodzi 

Koordynator zawodów Jarosław MAJKA tel. 605-990-588 

 
 
 
 
 
 
Program zawodów  30.06.2021 r (środa) 
    do 16.00          - przyjazd ekip – akredytacja 

16.00 -18.00 - weryfikacja zawodników 
17.00 -18:00 - konferencja techniczna 
18.00 – 19.00  - ważenie zawodników i przegląd lekarski 
18.00 - 21.00  - kolacja 
 
1.07.2021 (czwartek) 
7.00 – 9.00    - śniadanie 
10.00 - 14.00  - walki eliminacyjne  (5 kategorii) 
14.00 - 14.30 - ważenie zawodników (5 kategorii) 
13.00 – 15.00  - obiad 
15.30 – 16.00  - uroczyste otwarcie zawodów 
16.00 – 20.00  - walki eliminacyjne (5 kategorii) 
20.00 – 20.30  - ważenie zawodników (5 kategorii) 
19.00 – 21.00  - kolacja 
 
2.07.2021 (piątek) 
7.00 – 9.00      - śniadanie + pakiety obiadowe 
11.00 – 14.00  - walki finałowe, dekoracje i zakończenie   

                                     zawodów 
 Doba hotelowa kończy się o godz. 11.00 
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ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do zawodów reprezentacji wojewódzkich tylko 

 w formie elektronicznej przez stronę oomlodzkie2021.pl 

 Zgłoszenia szczegółowe przez stronę www.sportzona.pl 
 w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2021 r 

  
 Zgłoszenia reprezentacji wojewódzkich mogą uwzględniać tylko ilość 

 zawodników i osób towarzyszących zgodnie z limitem Ogólnego Regulaminu 
 OOM (dostępnego na stronie oomlodzkie2021.pl) 
 
 
UWAGI : 
 

Zawody zaliczane są do Systemu Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego. 

Każdy uczestnik OOM winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia NNW 
(klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie 
o zdolności do uprawiania danego sportu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 
2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 
500), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1172). 

Każdy uczestnik OOM (zawodnicy i osoby im towarzyszące, sędziowie, delegaci techniczni, obsługa 
techniczna oraz medyczna, itp.) przekaże organizatorowi - osobie upoważnionej - upoważnionemu 
koordynatorowi sportu wypełniony kwestionariusz sanitarny (COVID-19). 

Dodatkowo wobec zawodników, trenerów i opiekunów ekip, zespołów biorących udział w zawodach 
OOM, obowiązkowe jest przekazanie organizatorowi - osobie upoważnionej - upoważnionemu 
koordynatorowi sportu wypełniony druk “zgody na udział w zawodach” (druk ten jest zgodny z wymaganym 
oświadczeniem dotyczącym udostępnienia danych osobowych tzw.  RODO). 

Druk kwestionariusza Covid-19 i druk “zgody na udział w zawodach” dostępne są na stronie 
oomlodzkie2021.pl w zakładce „ochrona danych”. 

Kierownik każdej ekipy wojewódzkiej ma obowiązek przed zakwaterowaniem i po zakwaterowaniu 
swojej ekipy, sprawdzić stan techniczny pomieszczeń - pokoi. Wszelkie usterki – uszkodzenia, które 
dokonali członkowie ekipy, należy zgłosić do koordynatora sportu. Kosztami naprawy uszkodzeń, 
dokonanych przez członków ekipy, Organizator obciąży jednostkę delegującą. 

Akredytacja ekip nastąpi po złożeniu oryginału podpisanej listy meldunkowej reprezentacji. 
Organizator nie gwarantuje rezerwacji osób poza limitem. 
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