KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIX MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W BOKSIE
Włocławek 23-27.09.2020 r.
1. CEL IMPREZY: Wyłonienie mistrzów, wicemistrzów , brązowych medalistów Polski oraz
popularyzacji
boksu na terenie kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również
w mieście Włocławek.
2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Klub Sportowy „Champion” Włocławek..
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie zostaną rozegrane
w dniach 23-27.09. 2020 r. w hali sportowej: OSiR Włocławek ulica Chopina 8
4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002-2003,
zarejestrowani w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadający aktualną opłaconą
licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi
upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem
Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2020 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej
PZB.
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodnika
w wysokości 50 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.
5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani zostaną
w hotelu Ratuszowym ul Bojańczyka 7 tel. 542326276 osobodzień 110 zł oraz w hotelu
Kujawy ul Kościuszki 20 tel. 500149508 , 542377500 osobodzień 137zł , Hostel Fabryka
zakwaterowanie 60 zł tel 508184990 ,Hostel Phoniks zakwaterowanie tel 601833530
6. ZGŁOSZENIA: Prosimy kierować drogą elektroniczną, e-mail: piotrbyrdy@op.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2020 r. (zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB, zawodnicy
nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie, nie będą mogli uczestniczyć w Mistrzostwach).
Zawodników do zawodów zgłaszają kluby lub OZB. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko
zawodnika klub, kategorię wagową, nr licencji. Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić
kategorii wagowej.
Okręgi mogą wystawić w każdej wadze jednego zawodnika - wakaty uzupełnia wydział
wyszkolenia oraz gospodarz.
7. NAGRODY:
 Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje , złoty medal i dyplom,
 Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje , srebrny medal i dyplom,
 Za zajęcie III-IV miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy,
 Dla najlepszych zawodników Organizator zapewnia okolicznościowe puchary.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników Jury zawodów zastrzega sobie prawo
interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2020 w przypadkach spornych.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest
trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Organizator - tel 502328664

PROGRAM
XXVII MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE
Włocławek 23-27.09.2020 r.

23.09.2020 r. (środa)
- do godz.15:00
- godz. 15.00-17:00
- godz. 18.00

- przyjazd ekip
- waga i badanie lekarskie
- konferencja techniczna

24.09.2020 r. (czwartek)
- godz. 7:00 -8:00
- godz. 11:00
- godz. 16:30

- badania lekarskie i waga zawodników
- walki eliminacje– I seria
- walki eliminacje – II seria

25.09.2020 r. (piątek)
-

godz. 7:00 – 8:00
godz. 11:00
godz. 16:00
godz. 11:00

-

badania lekarskie i waga zawodników
walki ćwierćfinałowe – I seria
uroczyste otwarcie
walki ćwierćfinałowe – II seria

26.09.2020 r. (sobota)
- godz. 7:00 – 8:00
- godz. 11:00
- godz. 16.00

- badania lekarskie i waga zawodników
- walki półfinałowe – I seria
- walki półfinałowe – II seria

27.09.2020 r. (niedziela)
- godz. 7:00 – 8:00
- godz. 11:00

- badania lekarskie i waga zawodników
- walki finałowe

WAGA I BADANIA LEKARSKIE ORAZ KONFERENCJA TECHNICZNA PIERWSZEGO DNIA
HALA OSiR ul CHOPINA 8

ORGANIZATOR

