KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VII MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA
POLSKI KOBIET
(Wałcz 3-6 października 2018 r.)
1. CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych młodzieżowych
zawodniczek (19-23 lata) w Polsce oraz popularyzacja boksu w kraju, w
województwie Zachodniopomorskim jak również w mieście Wałcz i
Powiecie Wałeckim.
2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Klub Sportowy „KORONA WAŁCZ”, Urząd Miasta
Wałcz, Urząd Gminy Wałcz oraz Powiat Wałecki.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet odbędą się w dniach 3–
6.10.2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12.
4. UCZESTNICTWO. W zawodach mogą brać zawodniczki urodzone w latach 1995–1999 zgłoszone do
centralnej kartoteki PZB i posiadające aktualną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo
– lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody
odbędą się zgodnie z Regulaminem VII Młodzieżowych Mistrzostw Polski kobiet oraz Regulaminem
Sportowym PZB.
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników w wysokości 30 zł –
płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.
5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestniczki Mistrzostw zakwaterowane zostaną w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Chłodna 12 (koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 85zł) oraz w
Zajeździe Korona, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 103 (nocleg z wyżywieniem 95zł). Skierowania
(według kolejności zgłoszeń) wydawane będą w biurze zawodów – w budynku rozgrywania mistrzostw.
6. ZGŁOSZENIA: Prosimy kierować drogą elektroniczną, na adres: korona.walcz@wp.pl bądź też
pisemnie na adres: K.S. „KORONA WAŁCZ”, ul. Sienkiewicza 4, 78-600 Wałcz, w nieprzekraczalnym
terminie do 29.09.2018 r. (zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone
po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Mistrzostwach). Zawodników do zawodów zgłaszają kluby
lub OZB. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klub, kategorię wagową, nr licencji, ilość
zamówionych miejsc noclegowych. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia mistrzostw w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby
zawodniczek.
7. NAGRODY: Dla wszystkich zawodniczek na podium Organizator zapewnia medale, a dla najlepszych
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. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu VII Młodzieżowych
Mistrzostw Polski kobiet w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników
zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Organizatorzy

PROGRAM
VII MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA
POLSKI KOBIET
(Wałcz 3-6 października 2018 r.)
03.10.2018r. (środa)
- do godz. 11.30
- godz. 11.30 – 13.30
- godz. 14.00
- godz. 17.00

- przyjazd zawodniczek
- badania lekarskie i waga zawodniczek
- konferencja techniczna i losowanie
- walki eliminacyjne

04.10.2017r. (czwartek)
- godz. 7.00-8.00
- godz. 11.00
- godz. 16.00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki ćwierćfinałowe
- walki ćwierćfinałowe

05.10.2017r. (piątek)
- godz. 7.00-8.00
- godz. 11.00
- godz. 16.00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki półfinałowe
- walki półfinałowe

06.10.2017r. (sobota)
- godz. 7.00-8.00
- godz. 18.00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki finałowe

