Komunikat organizacyjny
MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK, MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W
BOKSIE – SOKÓŁKA 01-06.12.2020 pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i
Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego
1. Cel imprezy: Wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Polski oraz medalistów i medalistek
Mistrzostw Polski w Boksie na rok 2020 w trzech kategoriach wiekowych. Zdobywanie Klas
Sportowych. Popularyzacja boksu olimpijskiego w kraju, województwie podlaskim oraz
Powiecie Sokólskim i Gminie Sokółka.
2. Organizator imprezy: Polski Związek Bokserski w porozumieniu ze Starostą Sokólskim i
Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Podlaski Okręgowy Związek Bokserski oraz UKS
Boxing Sokółka.
3. Termin i miejsce zawodów: Mistrzostwa Polski w trzech kategoriach wiekowych Juniorek
(17-18 lat), Młodzików (14 lat) i Młodziczek (14lat) rozegrane zostaną w Sokółce na hali
sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w dniach 01 – 06.12.2020 r.
4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, zawodniczki urodzone w
latach 2002 -2003 Juniorki, 2006 Młodzik, 2006 Młodziczka zgłoszeni do Kartoteki
Centralnej PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę
sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w
oficjalnych zawodach bokserskich. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem
Mistrzostw Polski Juniorek, Młodzików– Regulamin dostępny na stronie PZB.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
W przypadku większej ilości zawodników i zawodniczek finały odbędą się w dniu
06.12.2020r.
– Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
– Zestawienie par ustala się drogą losowania /zawodnik przegrywający odpada/.
– PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników.
– Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy
rundami - Juniorki oraz 3 rundy po 1,5minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy
rundami Młodzik, Młodziczka.
– Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA, ponadto
zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium
oraz bandaży na dłoniach.
– We wszystkich kategoriach wagowych obowiązują rękawice 10-cio
uncjowe.
– Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
– Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach oraz stroju (koszulka i spodenki)
koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).
– Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
– Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub
z elementami czerwonymi.
– Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych.
– Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy

PZB.
– Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ringu w pierwszej walce nie zostaną
przyznane punkty.
– W sprawie odwołani i protestów obowiązuje § 25 Regulaminu Sportowego PZB.
– Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
6. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Rezerwacja noclegów i wyżywienia bezpośrednio w wymienionych adresach:





Zajazd „Bakunówka” (100 metrów od miejsca rozgrywania zawodów)16-100 Sokółka
ul. Mickiewicza 2, tel.+48857112793,601948297 email:zajazd@sokolka.com
Hotel „Kalinowski” (1,5 km od miejsca rozgrywania zawodów) Tel/Fax: +48 85 711 41
17, Tel. Kom: +48 668 868 515, e-mail:hotel@kalinowski-hotel.pl
Hotel verde (2km od miejsca rozgrywania zawodów) ul. Białostocka 200, tel.+48 85
711 01 45
Restauracja 509 196 919, 512 126 120 e-mail: restauracjaverde@wp.pl



Hotel zajazd „KRESOWIA”16-100 Sokółka, Białostocka 129 a, woj. podlaskie tel.85 711
47 84 , 664 210 693 (2km od miejsca rozgrywania zawodów).



Noclegi i kawiarnia Astra (1km od miejsca rozgrywania zawodów) 16-100 SOKÓŁKA
UL. LEWICKIEGO 2 tel. 85 711 77 65
Uwaga: Sędziowie miejsce zakwaterowania na koszt organizatora: Polski Dom
Rodzinny "Serce" 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 41, telefon: +48 85 711 73 69 e-mail:
hotel@sercesokolka.pl

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.
7. Zgłoszenia:
Kierować na adres piotrbyrdy@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2020r. W
zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko zawodnika, klub macierzysty, kategorię wagową, nr
licencji, trener.
8. Nagrody:
– Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, złoty medal i dyplom
– Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, srebrny medal i dyplom
– Za zajęcie III miejsca zawodnicy zdobywają medale brązowe i dyplomy
9. Opłata startowa:
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodnika, zawodniczki
w wysokości 65 zł płatne przed konferencją techniczną i losowaniem w biurze zawodów.
Nieuiszczenie opłaty startowej spowoduje niedopuszczenie zawodnika, zawodniczki do
zawodów.

10. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników
mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu
PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK, MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W BOKSIE Sokółka 0106.12.2020
Miejsce zawodów: Hala Sportowa ul. Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka
Biuro zawodów: Hala Sportowa ul. Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka
01.12.2020 (wtorek)
12.00 – 14.00 -przyjazd oraz waga i badania zawodników
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
15.00 -16.30 konferencja techniczna losowanie
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
18.00 I seria walk
02.12.2020 (środa)
7.00 – 8.00 waga i badanie lekarskie
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
12.00 - II seria walk
16.45- Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Boksie –Sokółka 2020
17.00 – III seria walk
03.12.2020 (czwartek)
7.00 – 8.00 waga i badanie lekarskie
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
12.00 - IV seria walk
17.00 – V seria walk
04.12.2020 (piątek)
7.00 – 8.00 waga i badanie
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
12.00 – VI seria walk
17.00 – VII seria walk
05.12.2020 (sobota)
8.00 – 9.00 waga i badania
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
12.00 - VIII seria walk
17.00 – IX seria walk
06.12.2020 (niedziela)
7.00 – 8.00 waga i badania
- Hala Sportowa w Sokółce ul. Mickiewicza 11
12.00 – Uroczysta Gala Finałowa -Młodzik, Młodziczka
17.00 - Uroczysta Gala Finałowa- Juniorki

