
                              KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY         
Turnieju selekcyjnego młodzików i młodziczek do KN na ME.

Ciechocinek , 25.02-28.02.2021r. 

1. CEL IMPREZY: ,popularyzacja boksu w najmłodszej grupie wiekowej na terenie kraju, w 
regionie ,zapoznanie się z możliwościami kadrowymi do selekcji i udziału w przygotowaniach do
ME Młodzików.
Kujawsko Pomorskim jak również w mieście Ciechocinek. 

2. ORGANIZATORZY:  Polski  Związek  Bokserski,  Ciechociński  Klub  Bokserski  „Potężnie”
Ciechocinek 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: turniej zostanie rozegrany w dniach 
25.02-28.02.2021 r. w hali OSiR ul.Lipnowska 11c Ciechocinek  

4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzoni w latach 
2007 (14 lat), posiadający licencji OZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi
badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach.

5. W ramach I   Eliminacji  do XI OOM  Kadetek oraz Mistrzostw Kujawsko-Pomorskiego

OZB odbędą się walki selekcyjne młodzików i młodziczek przed  Mistrzostwami Europy.

Walki  odbywać  się  będą  na  podstawie  zestawienia  walk  na  dany  dzień  i  godzinę

przygotowane przez delegata sportowego w uzgodnieniu z sędzią głównym w zależności od

ilości zgłoszeń.

6. Zawody  odbędą  się  zgodnie  z  Regulaminem  młodzików  na  rok  2021(dostępnym  na  stronie
internetowej  PZB)  oraz  Regulaminem  Sportowym  i  Opieki   Zdrowotnej  PZB.   Zgodnie  z
uchwałą Zarządu  PZB ustala się opłatę startową za udział  zawodniczki i zawodników w
wysokości65 zł .Płatne przed zawodami do dnia 22.02.2021 na nr. 

Dane do przelewu: 
- Nazwa odbiorcy: Ciechociński Klub Bokserski CkPotężnie
- Numer konta: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151
- Tytułem: „startowe” oraz wyszczególnieniem nazwisk zawodników.

7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy  zakwaterowani zostaną w Hotelu ***
St.George ul Wojska Polskiego2 e-mail Ciechocinek@st-george.pl

Nr. Tel 601688705 Aneta Urbańska.Całodzienne wyżywienie i nocleg w cenie 135 zł.Należność 
za pobyt płatna przelewem za pierwszą dobę u organizatora zawodów.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Rutkowski LTD Sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 87-100 Toruń

Numer konta: 98 1020 1462 0000 7502 0257 6213

mailto:Ciechocinek@st-george.pl


Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio j.wz dopiskiem nazwisk korzystających z pobytu. 
Wszystko ze względu na wymogi imprez podczas pandemii Covid - 19,w nieprzekraczalnym
terminie 22.02.2021.

Ze względu na obostrzenia stacji sanitarno-epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim 
osoby zameldowane poza hotelem organizatora podczas badań i wagi następnego każdego 
dnia zawodów muszą posiadać negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Ze względu 
na obecną sytuację i bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych zalecane jest 
korzystanie z jednego miejsca pobytu uczestników.

8. ZGŁOSZENIA: Prosimy kierować drogą elektroniczną, e-mail:  zgłoszenia.pzb@gmail.comw
nieprzekraczalnym  terminie  do  22.02.2021r  w  zgłoszeniu  proszę  podać  imię  nazwisko,
kategorie wagową, klub oraz nr lic. Zawodniczki/zawodnika

9. Uchwałą Zarządu PZB,  zawodniczki/cy nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie,  nie będą
mogły  uczestniczyć  w  turnieju).  Zawodniczków  do  zawodów  zgłaszają  kluby  lub  OZB.  
Po zgłoszeniu zawodnicy/ki nie mogą zmieniać kategorii wagowej.

10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:  Uczestnicy  powinny  być  ubezpieczeni  od  NNW  i  OC.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z tytułu  ubezpieczenia zawodniczek/ów, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki.  Jury zawodów zastrzega sobie prawo
interpretacji  Regulaminu  w  przypadkach  spornych.  Za  ewentualne  szkody  dokonane  przez
uczestników  zawodów,  odpowiedzialny  finansowo  jest  trener  lub  kierownik  (płatność  na
miejscu).UWAGA: Okręgowe Związki Bokserskie mogą na własny koszt delegować  jednego
sędziego. Sędziego głównego zawodów i delegata sportowego deleguje  PZB.

11. Zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę

zdrowia,  dowód  tożsamości,  oświadczenia  ciążowe  zawodniczek  oraz  wypełnione  druki

“Kwestionariusz  sanitarny”  –  COVID  19  oraz“Zgoda  opiekuna  prawnego–oświadczenie

dotyczące opiekuna i zawodnika niepełnoletniego na udział w wydarzeniu sportowym, do

wydrukowania ze strony PZB pzb.com.pl (w zakładce akredytacje).

12.  Program  zawodów  może  ulec  zmianie  po  opublikowaniu  listy  zawodniczek  i  zawodników
zgłoszonych do imprezy i spełniających wszystkie powyższe wymagania.



P R O G R A M 

Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej i przygotowań do ME
Ciechocinek , 25.02- 28.02.20201r.

25.02.2021 r. 
(czwartek) 

do godz.11:00                  -    przyjazd ekip 
godz. 11:00-13:00        -    badania lekarskie i waga zawodniczek 

 /kadetki, młodziczki, młodzicy/
godz. 15:00-16:00       -     konferencja techniczna i losowanie
godz. 18:00     -   walki eliminacyjne

26.02.2021 r. (piątek) 

        godz.   07:00-08:00    -badania  lekarskie i waga zawodniczek  i zawodników
           godz.   11:00           -   seria walk  kadetek

 
          godz.   16:00          -  seria walk  kadetek

         -  seria walk w ramach Mistrzostw OZB

27.2.2021  r. (sobota) 

  godz.   07:00-08:00    -badania  lekarskie i waga zawodniczek i zawodników
godz.   11:00              - I seria walk półfinałowych kadetek

        godz.  16.00  -
I seria walk półfinałowych Mistrzostw OZB 
II seria walk półfinałowych kadetek
II seria walk półfinałowych Mistrzostw OZB

28.02.2021r.  (niedziela)

godz.07:00-08:00     -badania  lekarskie i waga zawodniczek i zawodników
 godz.     11:00                -            walki finałowe
             godz. ok. 15:00              -            zakończenie turnieju

                  -

Program  zawodów  może  ulec  zmianie  po  opublikowaniu  listy  zawodniczek  i  zawodników
zgłoszonych do imprezy i spełniających wszystkie powyższe wymagania.

Organizator


	P R O G R A M

