KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXVII MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI W BOKSIE
Ciechocinek, 6-12 Październik 2019

1. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Bokserski
- Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski w Grudziądzu
- Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”
- Miasto Ciechocinek
2. CEL MISTRZOSTW
• Promocja pięściarstwa na terenie Polski.
• Promocja pięściarstwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
• Wyłonienie mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski we wszystkich obowiązujących kategoriach
wagowych w tej grupie wiekowej.
• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 19-23 lat.
• Zdobycie klas sportowych.
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 06-12 października 2019 roku w Ciechocinku
• Miejsce rozgrywania zawodów: Hala Sportowa OSiR przy ul. Lipnowskiej 3.
• Biuro zawodów, przyjazd ekip, ul. Lipnowska 3.
konferencja techniczna i losowanie, waga, badanie lekarskie ul. Mickiewicza 10.
4. UCZESTNICTWO.
• Zawody mają charakter „otwartych” , tzn. wszyscy zgłoszeni do 30 września 2019 roku zawodnicy,
którzy spełniają wymagania regulaminowe PZB mają prawo do startu w zawodach.
• W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1996 – 2000.
• W MMP mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę
sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi – w tym EEG i EKG, posiadający PESEL.
• W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową, a
także zawodnicy niezrzeszeni.
• Zgłoszenia zawodników i ekip – w formie elektronicznej – należy dokonać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 września 2019 roku na adres: piotrbyrdy@op.pl oraz równolegle na adres:
biuro@pzb.com.pl W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, PESEL, kat. wagowa, nr
licencji zawodniczej, przynależność klubową.
Zawodnicy zgłoszeni po dniu 30 września 2019 r. nie zostaną dopuszczeni do startu w
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
5. ZAKWATEROWANIE.
Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie; koszt pobytu wynosi 139 zł. od osoby.
Oferta ta obejmuje: zakwaterowanie, posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Rezerwacja minimum na

2 doby. Doba obowiązuje do godz 10.30 /istnieje możliwość korzystania z siłowni/ Odległość od
miejsca zakwaterowania do hali ok.800 metrów/.
Warunki rezerwacji: osoby które chcą skorzystać z infrastruktury udostępnionej przez organizatora
zobowiązane są, do pisemnego zamówienia rezerwacji, do dnia 25 września 2019 r. na adres:
mlodziezowka2019ciech@wp.pl
Akredytacja wydawana będzie po opłaceniu kosztów zakwaterowania.
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. Zawody rozgrywane są zgodnie z
Regulaminem Młodzieżowych Mistrzostw Polski na rok 2019 (do pobrania ze strony internetowej
PZB) oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej Polskiego Związku Bokserskiego.
7. PUNKTACJA I NAGRODY.
• W każdej kategorii wagowej ocenia się 8 zawodników wg następującego klucza:
1 miejsce – 25 pkt.
2 miejsce – 21 pkt.
3-4 miejsce – 17 pkt.
5-8 miejsce – 11 pkt.
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom oraz zdobywa mistrzowską klasę
sportową
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal, dyplom oraz zdobywa mistrzowską klasę
sportową.
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy oraz zdobywają I klasę
sportową.
• Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową.
8. ZASADY FINANSOWANIA.
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy oraz PZB.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje
delegujące/ uczestnicy mistrzostw.
• Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB startowe od każdego zawodnika wynosi 40 zł – płatne w
biurze zawodów podczas rejestracji uczestników przed losowaniem.
9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym
zakresie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez
uczestników mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ( płatność na miejscu).

Wszelkich informacji udzielają Prezes CKB Potężnie Ciechocinek
Kamil Kurtys tel.605245616
Andrzej Lewandowski biuro zawodów tel. 608674395

Program

XXVII Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie
Ciechocinek 06-12.10.2019
Niedziela; 06.10.2019
Przyjazd Ekip – zakwaterowanie
Do godz. 16.00
– rejestracja zawodników,
Godz. 18.00
– Konferencja techniczna, losowanie
Poniedziałek; 07.10.2019
Godz. 8 – 9.30
Godz. 15.30
Godz. 16.00

– Waga i badanie lekarskie
– Uroczyste Otwarcie XXVII Młodzieżowych Mistrzostw Polski
– I seria walk eliminacyjnych

Wtorek; 08.10.2019
Godz. 7 – 8.00
Godz. 11.00
Godz. 16.00

– Waga i badanie lekarskie
– II seria walk eliminacyjnych
– III seria walk eliminacyjnych

Środa; 09.10.2019
Godz. 7 – 8.00
Godz. 11.00
Godz. 16.00

– Waga i badanie lekarskie
– IV seria walk eliminacyjnych
– V seria walk eliminacyjnych

Czwartek; 10.10.2019
Godz. 7 – 8.00
Godz. 11.00
Godz. 16.00

– Waga i badanie lekarskie
– Walki Ćwierćfinałowe
– Walki Ćwierćfinałowe

Piątek; 11.10.2019
Godz. 7 – 8.00
Godz. 11.00

– Waga i badanie lekarskie
– Walki Półfinałowe

Sobota; 12.10.2019
Godz. 7 – 8.00
Godz. 14.00

– Waga i badanie lekarskie
– Walki Finałowe

