
Opole, 24.10.2019r. 

           

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XC INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW /ELITE/ 

W BOKSIE NA ROK 2019. 

 

1. CEL MISTRZOSTW. 

• Popularyzacja pięściarstwa w Polsce. 

• Wyłonienia Mistrza Polski. 

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie wiekowej 

Senior /Elite/. 

• Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie 19 – 40 lat. 

• Zdobywanie przez zawodników klas sportowych 

• Przeprowadzenie naboru zawodników do kadry narodowej 

 

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Mistrzostwa Polski Seniorów /Elite/ odbędą się w dniach 23 – 29.11.2019r. Opole, 

ul. Kępska 8 domExpo. 

• Zgłoszenia zawodników do dnia 18.11.2019r. przyjmuje Przewodniczący Wydziału 

Sportowego Polskiego Związku Bokserskiego Piotr Byrdy nr tel. 504 129 248,  

e-mail: piotrbyrdy@op.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, 

przynależność klubową, numer licencji, rok urodzenia. Wpisowe za zawodnika 

biorącego udział w Mistrzostwach wynosi 40 zł. Po zgłoszeniu zawodnika nie 

można zmieniać kategorii wagowej. 

• Walki finałowe w dniu 29.11.2019r. (piątek) o godzinie 16:30 Hala 

Widowiskowo-Sportowa Stegu-ARENA Opole ul. Oleska 70. 

 

3. ORGAZIZATOR ZAWODÓW. 

• Organizatorem Mistrzostw Polski Seniorów /Elite/ jest Polski Związek Bokserski 

poprzez Opolski OZB w Opolu i OKB Odra Opole. 

 

4. UCZESTNICTWO. 

• Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1979 – 2000. 

• Posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi 

według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB 

oraz stoczonych minimum 10 walk. 

• Posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB. 

• Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną 

licencję klubową. 

• Dopuszcza się zawodników pochodzenia zagranicznego posiadających nadany 

numer PESEL (dokument nadający należy przedłożyć komisji sportowej przed 

badaniem lekarskim podczas pierwszego dnia zawodów). 

• Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych. 
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• Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: 

Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, 

MMA, Sambo, savate, Sumo, Teakwondo, Wrestling, Wushu itd. 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Zawody rozgrywa się zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego. 

• Mistrzostwa Polski mają charakter „otwartych” tzn. każdy zawodnik spełniający 

wymogi startowe ma prawo uczestniczyć w zawodach. 

• Mistrzostwa rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający 

odpada/. 

• Zestawienie par ustala się drogą losowania. 

• PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników. 

• Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze. 

W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za 

wakatujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to 

zatrzymuje on tytuł na rok następny. 

• Zawody są rozgrywane w 8 kategoriach wagowych: 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg,  

75 kg,  81 kg, 91 kg, +91 kg. 

• Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy 

rundami. 

• Zawodnicy w zawodach startują na własnym sprzęcie posiadający atest AIBA tj. 

Adidas, TopTen, Wesing, Green Hill, Sting, TaiShan, SportCom. Ponadto zawodnik 

zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium 

oraz bandaży na dłoniach. 

• Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i 

spodenki) koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski). 

• W kategoriach wagowych od 52 kg do 63 kg używa się rękawic 10-cio uncjowych, a 

od kategorii wagowej 69 kg używa się rękawic 12-sto uncjowych. 

• Walki odbywają się bez kasków. 

• Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami 

czerwonymi. 

• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m 

o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy). 

• Zawodnicy startują w rękawicach, które muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

• Zakazuje się zawodnikom występowania w strojach re prezentach Polski. 

• Sędziowanie walk odbywa się na kartach punktowych systemem 1 + 5. 

• Obsadę Sędziego Głównego oraz funkcjonariuszy ITO (komisji sędziowskiej i 

komisji sportowej) wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB. 

• W sprawie odwołań o protestów obowiązuje § 25 regulaminu sportowego PZB. 

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach 

spornych. 

 

 

 



6. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE ZAWODNIKÓW. 

• Zajazd u Dziadka, Opole, ul. Strzelecka 55 tel. 77 45 47 222. 

• Hotel Festival, Opole, ul. Oleska 86, Tel. 77 427 5555, kom. 603 761 280. 

• Hotel Opolanka, Opole, ul. Dworska 2, Tel. 502 166 333 

• Opole Główne, Opole, ul. Krakowska 48, Tel. 733 259 777 

• Hotel Zagłoba, Opole, ul. Strzelecka 80c, Tel 669 00 99 16 

 

7. PUNKTACJA. 

I miejsce    25 pkt 

II miejsce    21 pkt 

III-IV miejsce  17 pkt  

V-VIII miejsce  11 pkt 

IX-XVI miejsce    6 pkt 

 

W przypadku gdy w pierwszej walce turnieju zawodnik nie wyjdzie do walki, nie zdobywa 

punktów. 

 

 

 

8. NAGRODY. 

• Za zdobycia tytułu Mistrza Polski zawodnik otrzymuje złoty medal, szarfę oraz 

dyplom i zdobywa mistrzowską klasę sportową. 

• Za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski zawodnik otrzymuje srebrny medal, szarfę 

oraz dyplom i zdobywa mistrzowską klasę sportową. 

• Za zdobycie III-IV miejsca otrzymują brązowe medale oraz dyplom i zdobywają 

mistrzowską klas sportową. 

• Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają I klasę sportową 

• Za zajęcie IX-XVI miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową 

• Za zajęcie I miejsca w punktach OZB i klubowej zwycięzcy otrzymują puchary 

• Za najlepszego trenera uważa się trenera drużyny, która wygrała rywalizację 

medalową. 

 

9. WARUNKI FINANSOWE. 

• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą 

organizatorzy. 

• Delegaci, Sędziowie oraz obsługa Mistrzostw zakwaterowanie i wyżywienie: Zajazd 

u Dziadka, Opole, ul. Strzelecka 55 po uprzednim zgłoszeniu się do organizatora 

Franciszka Jaszczyszyn, Tel 794 658 626. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW. 

 

23.11.2019r. (sobota)  Przyjazd zawodników Opole Dom Expo ul. Kępska 8 

do godziny 13:00   Przyjazd ekip 

godz. 13:00 – 15:00  Rejestracja zawodników 

godz. 17:00   Konferencja techniczna i losowanie zawodników 

24.11.2019r. (niedziela) 

godz. 7:00 – 8:00  Badanie i waga zawodników 

godz. 11:00   Walki eliminacyjne 

godz. 17:00   Walki eliminacyjne 

24.11.2019r. (poniedziałek) 

godz. 7:00 – 8:00  Badanie i waga zawodników 

godz. 11:00   Walki eliminacyjne 

godz. 17:00   Otwarcie Mistrzostw Polski 

godz. 17:00   Walki eliminacyjne 

26.11.2019r. (wtorek) 

godz. 7:00 - 8:00     Badanie i waga zawodników 

godz. 11:00   Walki eliminacyjne 

godz. 17:00   Walki ćwierćfinałowe 

27.11.2019r. (środa) 

godz. 7:00 - 8:00     Badanie i waga zawodników 

godz. 11:00   Walki ćwierćfinałowe 

godz. 17:00   Walki ćwierćfinałowe 

28.11.2019r. (czwartek) 

godz. 7:00 - 8:00     Badanie i waga zawodników 

godz. 11:00   Walki półfinałowe 

29.11.2019r. (piątek) 

godz. 8:00 - 9:00     Badanie i waga zawodników 

godz. 16:30 Walki finałowe odbędą się w Hali Widowiskowo – Sportowej Stegu-Arena    Opole ul. 

Oleska 70.  

    Dekoracja zawodników 

    Zakończenie Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie. 

 

 

 
Kontakt organizacyjny: 

Maciej Demel: Tel. 733 225 555 

Franciszek Jaszczyszyn: Tel. 794 658 626 

Krzysztof Chojnowski: Tel. 509 118 690      Opracował: 

              Prezes OOZB w Opolu 

          mgr Franciszek Jaszczyszyn 

 


