
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XCI Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i XX 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek w boksie 

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wałcz 

15-20.11. 2020 

 
CEL MISTRZOSTW. 

• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Polski i Miasta Wałcz. 
• Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Polski Seniorów. 
• Zdobycie przez zawodniczki i zawodników klas sportowych. 
• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej. 

 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

•  Mistrzostwa Polskie w boksie odbędą się w dniach 15-20.11.2020 mężczyźni 
Seniorzy.  
• Kobiety Seniorki rywalizują w dniach  16-20.11.2020 

• Miejsce rozgrywania zawodów: COS OPO Wałcz, MOSiR Wałcz, Gala finałowa 
Wałeckie Centrum Kultury. 
• Biuro zawodów, przyjazd ekip, waga, badania lekarskie, konferencja techniczna             
i losowanie w: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 

 
ORGANIZATOR ZAWODÓW. 

• XCI indywidualne Mistrzostwa Polskie Seniorów i XX Mistrzostwa Polski 
Seniorek w boksie są organizowane przez Polski Związek Bokserski, we współpracy z 
Panem Markiem Matelą, oraz Burmistrzem Miasta Wałcz Maciejem Żebrowskim. 
• Obsługa prasowa i medialna może być realizowana wyłącznie po uzyskaniu 
akredytacji wydanej przez Polski Związek Bokserski. 

 
 UCZESTNICTWO. 

• Zawody mają charakter „otwarty”, tzn. wszyscy zgłoszeni do 10.11.2020 r. 
zawodnicy, mają prawo do startu w zawodach. 
• W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1980-2001. 
• W Mistrzostwach mogą startować zawodniczki i zawodnicy zarejestrowani w 
centralnej kartotece PZB posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę 
sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi. 
• Zgłoszeń zawodników, trenerów, osób towarzyszących należy dokonać do 
dnia  10 listopada 2020 roku na adres e-mail eventy.pzb@gmail.com .Zgłoszenia po 
w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
• Ekipy sportowe będą delegowane z biura zawodów do miejsc zakwaterowania                  
po wcześniejszym spełnieniu wymogów organizacyjnych. 
• Koszt zakwaterowania wraz ze śniadaniem w zależności od miejsca pobytu 
wynosi  od 80 do 150 zł/os. 
• Koszty miejsc zamówionych, a niewykorzystanych pokrywa zamawiający. 
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SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 
• 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. 
• Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadający atest AIBA                        
• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 
• Zawodnicy zobowiązani są startować we własnym sprzęcie w rękawicach, oraz 
stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony 
lub niebieski). 
• Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1+5. 
• 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 odwołań i protestów obowiązuje § 25 Regulaminu Sportowego PZB. 
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach 
spornych. 
 

PUNKTACJA I NAGRODY. 
Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, złoty medal i dyplom oraz zdobywa 
mistrzowską klasę sportową. 
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, srebrny medal i dyplom oraz 
zdobywa mistrzowską klasę sportową. 
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy zdobywają medale brązowe i dyplomy oraz 
zdobywają I klasę sportową. 
• Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową. 
 

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. 
• Ustala się wpisowe od każdego zawodnika w wysokości 65 zł., płatne 
podczas rejestracji w dniu przyjazdu. 

 
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). 

 



                                   PRZYJAZD EKIP 

Niedziela 15.11.2020 r. Mężczyźni  

Przyjazd ekip w godz. 14.00-16.00 

Godz. 19.00 – konferencja techniczna /losowanie/ 

Poniedziałek 16.11.2020 r. Mężczyźni  

Godz. 7.00-8.00 – badanie oraz waga zawodników 

Godz. 10.00 – walki eliminacyjne I seria 

Godz. 16.00 – walki eliminacyjne II seria 

Poniedziałek 16.11.2020  Dotyczy Kobiet  !!! 

Przyjazd w dniu 16.11.20 w godzinach 11.00-13.00/ rejestracja zawodniczek. 

Konferencja i losowanie o godz.  14.00 

Ewentualna waga o godz. 14.30  zawodniczek w wagach w których konieczność rozegrania 

pojedynków eliminacyjnych musiałaby odbyć się w dniu 16.11.20  

 Walki eliminacyjne w dniu 16.11.20 o godz. 18.00 

Wtorek 17.11.2020 r. Kobiety/Mężczyźni 

Godz. 7.00 – 8.00 – badanie oraz waga zawodników 

Godz. 10.00 – walki eliminacyjne III seria  

Godz. 16.00 – walki eliminacyjne IV seria 

Środa 18.11.2020 r. Kobiety/Mężczyźni 

Godz. 7.00 – 8.00 – badanie lekarskie oraz waga zawodników 

Godz. 10.00 – walki ćwierćfinałowe I seria 

Godz. 16.00 – walki ćwierćfinałowe II seria 

Czwartek 19.11.2020 r. Kobiety/Mężczyźni 

Godz. 7.00 – 8.00 – badanie lekarskie oraz waga zawodników 

Godz. 10.00 – walki półfinałowe I seria 

Godz. 16.00 – walki półfinałowe II seria 



Piątek 20.11.2020 r. Kobiety/Mężczyźni 

Godz. 8.00 – 9.00 – badanie lekarskie oraz waga zawodników 

Godz. 18.00 – walki finałowe 

 

Organizator nie gwarantuje miejsc noclegowych osobom nie zgłoszonym na adres mailowy 

eventy.pzb@gmail.com do dnia 10 listopada 2020 roku. 

Organizator zabezpiecza noclegi ze śniadaniem, kwestie pełnego wyżywienia prosimy jasno 

opisać podczas zgłoszenia zawodniczek i zawodników. 
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