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KOM U N l KAT ORGAN|ZACYJ NY
x puchar polski Juniorek i xxxvll Juniorów w boksie

Poznań, ż4-27 .ta.2019 r.

1, cEL lMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodników Pucharu Polski oraz popularyzacja

boksu w kraju, w regionie Wielkopolskim jak równiez w mieście Poznaniu. Zdobywanie klas

sportowych.
2. oRGANlzAToRZY: PolskiZwiązek BokserskiWarszawa oraz Wielkopolski Okręgowy
Związek Bokserski
3. TERM|N l MIEJSCE ZAWODÓW: Puchar PolskiJuniorek iJuniorów zostanie rozegrany w

dniach 24-27.10.2O]"9 r, w hali sportowej,,Arena" przy ul. Wyspiańskiego ,

4. UczEsTNlCTWO. W zawodach mogą brać udział juniorki ijuniorzy urodzeni w latach 2OOL-

2002 posiadający aktualną licencję zawodniclą PZB jak również książeczkę sportowo -
lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach
bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Pucharu PolskiJuniorów na rok
żO!9 oraz Regulaminem Sportowym iOpiekiZdrowotnej PZB.

Sędziorvanie odbywa się na kaftach punktorvych systenrem l+3
Obsadę komisji sędziolł,skiej i sportowej \yyznaczaWydział sędzioił,ski i sporlowy PZB,
Zawodnicy boksują we własnym sprzęcie.
Zgodnie z uchwałą 7arządu PZB ustala się oplatę startową za udzial zawodnika w
wvsokości
4O zł - płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.
5. ZAKWATERoWAN|E lWYŻYWIENtE: Uczestnicy Pucharu PolskiJuniorów zakwaterowani
zostaną w Hotelu Olimpia przy ul. Taborowej oraz Hotel Gromada Poznań ul. Babimojska 7,

Koszt noclegu wynosi 105zł ze śniadaniem za osobę. lstnie.ie możliwość skorzystania z

wyżywienia na miejscu .

Noclegi zgłaszamy do pani Anny Michalskiej drogą elektroniczną,e-mail:

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

6. ZGŁOSZEN|A ZAWODNlKÓW:
Należy wysłać drogą elektroniczną, e-mail: . i..1-]]]]:,] w nieprzekraczalnym
terminie do 14.10.2019 r. Zawodników do zawodów zgłaszają kluby lub OZB.

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

8. POSTANOW|EN|A KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradziezy,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przezzawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo
interpretacji Regulaminu Pucharu Polski Juniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne
szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub

kierownik (płatność na miejscu).



PRoGRAM
xxxvll pucharu polski Juniorów w boksie

P oznań, 24-ż7 .t0,20t9 r.

24.L0.2O!9 r. (czwartek}
- 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
25.Lo.2019 r. (piątek)
- godz. 7:00 -8:00 - badania lekarskie i waga zawodników
- godz. 11,:00 - walki ćwierćfinałowe - l seria
- godz, 16:00 - walki ćwierćfinałowe - ll seria
25.L0.2Ot9 r. (sobota)
- godz. 7:00 -8;00 - badania lekarskie i waga zawodników
- godz. 11:00 - walki półfinałowe - l seria
- godz. 16:00 - walki półfinałowe - ll seria
27 .t0.20L9 r, (niedziela)
- godz. 7:0O - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodników
- godz. 1]_:00 - Walki Finałowe

UWAGA
Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędzie
się w,,Hotelu Olimpia" przy ul. Taborowej
Waga i badanie lekarskie od godz. 10.00 - 12.00
Konferencja techniczna i losowanie o godz.14.00

Ze sp o rtow,vłl,t po:drow i e n ie nt
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