KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Polski Młodzików w boksie.
1. CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodników oraz popularyzacja boksu w kraju,
w regionie Podlaskim jak również w mieście Łomża. Zdobywanie klas sportowych.
2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski Warszawa, Klub Sportowy „BKS Tiger
Łomża” oraz Podlaski Okręgowy Związek Bokserski w Białymstoku.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: VIII Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie zostaną
rozegrane w dniach 16-21.09.2019r. w Hali Sportowej SP 9 w Łomży przy ul. Księżnej Anny 18
4. UCZESTNICTWO. W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku
2005,posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB lub OZB, jak również książeczkę sportowo –
lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.
Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Młodzików na rok 2019r.oraz
Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB. Czas walki wynosi: 3 rundy po 1,5 minuty.
Zawodnik startuje w zawodach we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA.
Zgodnie z decyzją Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników
w wysokości 40 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.
Turniej rozgrywany jest w 20 kategoriach wagowych : 38,5kg, 40kg, 41,5kg, 43kg, 44,5kg,
46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76 kg, 80 kg, 90 kg.,105kg.
5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: piotrbyrdy@op.pl do dnia 10.09.2019r.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wagę, PESEL, przynależność do klubu,
numer licencji. Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do zawodów.
W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz
książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi.
W zawodach mogą startować zawodnicy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak
i niestowarzyszeni.
W Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodnicy pochodzenia zagranicznego
posiadający nr PESEL. Dokument nadania należy przedłożyć komisji sportowej podczas
oficjalnej wagi.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
Zawody rozgrywane są systemem pucharowym (przegrywający odpada).
Zestawienia ustala się drogą losowania z zastrzeżeniem prawa PZB do rozstawiania
zawodników.

7. NAGRODY:
Dla wszystkich medalistów Organizator zapewnia dyplomy i medale, a dla najlepszych
zawodników okolicznościowe puchary.
Zakwaterowanie:
W Domu Studenta w Łomży przy ul. Wiejskiej 16 a. Koszt noclegu 50 zł. Można skorzystać z
całodziennego wyżywienia w cenie: 53 zł.
Hotel „Gromada” Łomża ul. Rządowa 1 w cenie 120zł. z całodziennym wyżywieniem.
Hotel „Belfort” w Piątnicy ul. Stawiskowska 32 (7 km od Łomży) w cenie 150 zł. z
całodziennym wyżywieniem.
8. 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
16.09.2019 r. (poniedziałek)
- do godz. 12:00
- godz. 12:00 14:00
- godz. 15:00
- godz. 18:00

– przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszonych zawodników
– badania lekarskie i waga zawodników
– konferencja techniczna i losowanie
– walki (w przypadku większej ilości zgłoszeń)

17.09.2019 r. (wtorek)
- godz. 7.00-8.00
- godz. 11.00
- godz. 17.00

– badania lekarskie i waga zawodników
–walki eliminacyjne – I seria
– walki eliminacyjne – II seria

18.09.2019 r. (środa)
- godz. 7.00-8.00
- godz. 11.00
- godz. 17.00

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

19.09.2019 r. (czwartek)
- Dzień wolny
20.09.2019 r. (piątek)
- godz. 7.00- 8.00
- godz. 11.00
- godz. 17.00

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

21.09.2019 r. (sobota)
- godz. 7.00- 8.00
- godz. 11.00

– badania lekarskie i waga zawodników
– Walki Finałowe
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