
 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Pucharu Polski Juniorów i Kadetów w boksie 
Ciechocinek 15-19.12.2021 r. 

 
1.CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodników Pucharu Polski oraz popularyzacja boksu  

w kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również w mieście Ciechocinku. Zdobywanie klas 

sportowych. 

2.ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski Warszawa oraz Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” 

3.TERMIN l MIEJSCE ZAWODÓW: Puchar Polski Juniorów i Kadetów zostanie rozegrany w dniach  

15-19.12.2O21 r. w hali sportowej OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C. 

4.UCZESTNlCTWO.W zawodach mogą brać udział juniorzy urodzeni w latach 2003-2004, kadeci 

urodzeni w latach 2005-2006, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB, jak również książeczkę 

sportowo - lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach 

bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminami Pucharu Polski Juniorów i Pucharu Polski 

Kadetów na rok 2021 oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. 

Junior: kat. 46/48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg, 86kg, 92kg, +92kg 

Kadet: kat.44/46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg, +80kg 

Sędziowanie odbywać się będzie na kartach punktowych systemem 1+3. Obsadę komisji sędziowskiej 

i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.UWAGA: Okręgowe Związki Bokserskie 

mogą na własny koszt delegować jednego sędziego. Zakwaterowanie i wyżywienie dla sędziów 

zapewnia organizator. Zawodnicy boksują we własnym sprzęcie. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB 

ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 65 zł - płatne na konto organizatora:  

PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151  do dnia 07.12.2021 r. 

5. ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE: Uczestnicy Pucharu Polski Juniorów i Kadetów zakwaterowani 

zostaną w Hotelach: 

− Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek, Tel: 542 317000. 
Koszt noclegu: 149 zł.(ze śniadaniem + obiadokolacją) 

− Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek, Tel:666 689 001. 
Koszt noclegu: 149 zł. (ze śniadaniem + obiadokolacją) 

Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: 

Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym 

terminie do 07.12.2021 r. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB.W przypadku braku wpłaty 

wpisowego, jak również zawodnicy zgłoszeni po terminie - nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 

7.NAGRODY: Organizator zapewnia medale i dyplomy, a dla najlepszych zawodników 

okolicznościowe puchary. 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia 

sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, 

odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). 



PROGRAM 

Pucharu Polski Juniorów i Kadetów w boksie 
Ciechocinek 15-19.12.2021 r. 

 

15.12.2021 r. (środa)  

- do godz. 10:00  - przyjazd ekip                                                                                                                                 

- godz. 10:00-12:00  - badania lekarskie i waga zawodników                                                                                      

- godz.14:00   - konferencja techniczna i losowanie                                                                                                        

- godz. 17:00   - walki eliminacyjne 

16.12.2021 r. (czwartek) 

- godz. 7:00 -8:00  - badania lekarskie i waga zawodników                                                                                          

- godz. 11:00   - walki eliminacyjne 

- godz. 15:45   - Uroczyste Otwarcie 

- godz. 16:00   - walki eliminacyjne 

17.12.2021 r. (piątek)  

- godz. 7:00 -8;00  - badania lekarskie i waga zawodników                                                                                    

- godz. 11:00   - walki ćwierćfinałowe                                                                                                                                       

- godz. 16:00   - walki ćwierćfinałowe 

18.10.2021 r. (sobota)  

- godz. 7:00 - 8:00  - badania lekarskie i waga zawodników                                                                                   

- godz. 11:00   - walki półfinałowe                                                                                                                                               

- godz. 16:00   - walki półfinałowe  

19.12.2021 r. (niedziela)  

- godz. 7:00 - 8:00  - badania lekarskie i waga zawodników                                                                                     

- godz. 11:00   - walki finałowe                                                                                                                                                                                                               

 
 
UWAGA: W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

rozpoczęcia zawodów dzień później, tj. 16.12.2021 r. (informacja podana zostanie  

po zamknięciu listy zgłoszeń). 

Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hotelu              

Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek. 

Wszyscy uczestnicy Pucharu: zawodnicy, trenerzy, osoby funkcyjne (w związku  

z obowiązującym reżimem sanitarnym) zobowiązani są do dostarczenia organizatorom 

niezbędnych oświadczeń dotyczących COVID-19, które znajdują się na stronie PZB  

w zakładce akredytacje. 

Podczas trwania zawodów obowiązywać będzie zasada: maseczka-dystans-dezynfekcja. 

 

Organizator 


