OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
DOTYCZĄCE ODWOŁANIA MISTRZOSTW EUROPY SENIOREK

W związku z odwołaniem przez EUBC Mistrzostw Europy Seniorek, które w dniach 1019.05.2018r. miały zostać rozegrane w COS OPO Cetniewo we Władysławowie Polski
Związek Bokserski oświadcza, co następuje:
1. Jak wynika z informacji zawartych w dokumencie EUBC określającym warunki organizacji
mistrzostw kontynentalnych, które zostały odwołane miała to być – poza championatem
Europy seniorek – także kwalifikacja do mistrzostw świata. Tymczasem w przesłanej do PZB
umowie tego elementu nie zawarto.
2. Wiadomo, że organizacja tego typu wydarzeń pociąga za sobą znaczące koszty, na które
pieniądze przeznacza się ze środków publicznych. Jako stowarzyszenie sportowe mamy
świadomość, że wydatkowanie takich środków zawsze musi przebiegać zgodnie przepisami i
faktycznymi wymaganiami w tym zakresie.
3. W swoich negocjacjach z EUBC dotyczących odwołanych ME podejmowaliśmy kroki
zmierzające do redukcj tych kosztów, które – w naszej opinii – mogły zostać obniżone.
Dotyczyło to następujących elementów:
- rozgrywanie zawodów na jednym, a nie na dwóch ringach,
- ilościowe zmniejszenie liczby sędziów oraz delegatów technicznych na tych ME – jako
naturalna konsekwencja rozgrywania zawodów na jednym ringu.
- rezygnacja z 8 szt. samochodów z kierowcą do dyspozycji osób funkcyjnych podczas trwania
ME z uwagi na fakt, że odległość pomiędzy miejscem zakwaterowania, a miejscem
rozgrywania walk nie przekracza 400 m.
- rezygnacja z dwóch busów 8-osobowych dla osób funkcyjnych podczas trwania ME z tych
samych powodów.
Należy także zaznaczyć, że w dokumencie określającym warunki organizacji mistrzostw
kontynentalnych opracowanym przez EUBC – w oparciu o który PZB złożył swoją ofertę –
napisane jest wyraźnie, że katalog kosztów, jakie znajdują się po stronie organizatora podlega
negocjacjom przed podpisaniem umowy.
O draft umowy dotyczącej Mistrzostw Europy Polski Związek Bokserski wystąpił do EUBC w
styczniu b.r. Natomiast EUBC umowę do PZB przesłał dopiero pod koniec marca 2018r.
Wówczas też PZB – przed sygnowaniem umowy – podjął negocjacje w sprawie kosztów, o
których mowa powyżej. Natomiast EUBC podjęło decyzję o odwołaniu Mistrzostw Europy
Seniorek.
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