Związek Zapaśniczy w Kolding zaprasza na 20 wydanie Kolding Cup.
W Kolding Cup mogą uczestniczyć dzieci przedszkolne, chłopcy, młodzież i seniorzy oraz dziewczynki i kobiety.
Info

Organizator:
Data:
Adres:

KIF Zapasy
18 stycznia 2020
Sydbank Arena · Ambolten 4-6 · 6000 Kolding · Dania

Program

Piątek, 17.01.2020
17:00 - 18:00 Ważenie, kontrola lekarska
17:30 - 18:30 Kolacja, szwedzki stół w hali
18:30 - 20:30 KoldingCup MegaEvent
20:30 - 21:00 Ważenie, kontrola lekarska
20:30 - 24:00 Bankiet
Sobota, 18.01.2020
08:00 - 08:30 Ważenie, kontrola lekarska
09:30
Spotkania sędziów i kierowników
10:00
Wstępne walki
12:00 - 14:00 Drugie śniadanie
Sauna będzie dostępna godzinę przed ważeniem.

Zbiór przepisów:

Przepisy Międzynarodowego Związku Zapaśniczego uzupełnione duńskimi przepisami.
Medale dla 3 najlepszych zapaśników w każdej kategorii wagowej
Gotówkowa premia pieniężna w wysokości 2.500 koron dla najlepszego klubu.

Zgłoszenie
uczestnictwa :

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2020.
Adres mailowy: info@kifbrydning.dk

Kontakt

Dalsze informacje można uzyskać:
Na stronie internetowej:
Pisząc na adres mailowy:
lub pod numerem:

KIF Brydning
www.kifbrydning.dk

www.kifbrydning.dk
info@kifbrydning.dk
+45 31 48 73 68

Kategorie wagowe

Początkujący

Kategoria - początkujący jest dla chłopców i
dziewczynek w wieku od 7 – 12 lat, którzy
uprawiają zapasy przez mniej niż rok i nie mają lub
mają ograniczone doświadczenie w uczestnictwie
w krajowych zawodach.
Uczestnicy w tej kategorii ważeni będą razem z
pozostałymi zapaśnikami i przydzieleni do
odpowiednich kategorii wagowych z 3-5
zapaśnikami w każdej kategorii.
Wszystkie walki odbywają się w grecko-rzymskim stylu zapaśniczym, chyba że
zapaśniczkami są dziewczynki. W tym przypadku walka odbywa się w stylu wolnym.
Zasady są takie same jak w pozostałych kategoriach, z tym że walka nie będzie wygrana
przez położenie przeciwnika na łopatki. Zawodnik który położy przeciwnika na łopatki
dostanie punkt, i nastąpi powrót do pozycji stojącej.
Zwycięstwo następuje przy przewadze 10 punktów tzw. „tusz techniczny”.

Bankiet

Wszystkie kluby są zaproszone na bankiet. Bankiet odbędzie się około godziny 20:30, zaraz
po zakończeniu KoldingCup MegaEvent.
Bankiet jest dla wszystkich uczestników, trenerów, sędziów i pomocników.
Udział w bankiecie kosztuje kr. 100,-.
Wszystkie kluby otrzymają bezpłatne zaproszenie.

KIF Brydning
www.kifbrydning.dk

Zakwaterowanie

W najbliższej szkole.
UWAGA: Nocleg w szkole jest ze śniadaniem.

Opłata

Koszt uczestnictwa:
Opłata początkowa
Opłata sędziowska

kr. 125,kr. 400,-

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Nocleg w szkole
kr. 75,Kolacja w piątek
kr. 60,Drugie śniadanie w sobotę kr. 60,-

od zapaśnika
od klubu, w przypadku poniżej 3 uczestników
kr. 200,-

wraz ze śniadaniem w sobotę
szwedzki stół w hali
szwedzki stół w hali

Rezerwacja noclegu oraz zamówienie posiłków razem ze zgłoszeniem uczestnictwa.
Hotel

Kolding Sportel
http://www.koldinghallerne.dk
Tlf.: +45 76 32 60 00
Scandic Hotel
http://www.scandichotels.dk
Tlf.: +45 75 51 77 00

MegaEvent

KIF Zapasy zaaranżował w ciągu ostatnich lat w ściślej współpracy z Duńskim Związkiem
Zapaśniczym KoldingCup MegaEvent w związku z normalnymi zawodami.
Zaowocowało to niezapomnianymi przeżyciami zapaśniczymi w formie walk między
mocnymi drużynami z rożnych krajów, ostatnio w 2019 roku, kiedy to odbył się turniej
miedzy trzema krajami : Polską , Holandią i Danią.
I 2020 roku turniej odbędzie się w związku z oficjalnym ważeniem w piątek wieczorem.
Wstęp na turniej KoldingCup MegaEvent jest bezpłatny

WITAMY NA TURNIEJU ZAPASNICZYM W KOLDING

KIF Brydning
www.kifbrydning.dk

