
                                                                                                            
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XXVI MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA SULEJÓW WOJCIECHA OSTROWSKIEGO  

SULEJÓW 14 – 19 PAŹDZIERNIKA 2018 

1. ORGANIZATORZY 

- Urząd Miejski w Sulejowie 

- Polski Związek Bokserski 

- Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi 

- BTS Boxing Team Sulejów 

2. CEL MISTRZOSTW 

• Promocja pięściarstwa na terenie Polski. 

• Promocja pięściarstwa na terenie województwa łódzkiego 

• Wyłonienie mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski we wszystkich obowiązujących 

kategoriach wagowych  w tej grupie wiekowej. 

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 19-23 lat. 

• Zdobycie klas sportowych. 

• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej. 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 14-19 października 2018 roku. W 

Sulejowie 

• Miejsce rozgrywania zawodów: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie, 

Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów. 

• Biuro zawodów, przyjazd ekip, waga, badanie lekarskie, konferencja techniczna i 

losowanie w miejscu rozgrywania zawodów. 

4. UCZESTNICTWO. 

• Zawody mają charakter „otwartych” , tzn. wszyscy zgłoszeni do 07 października 2018 roku 

zawodnicy, którzy spełniają wymagania regulaminowe PZB mają prawo do startu w 

zawodach. 

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1995 – 1999. 

• W MMP mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB 

posiadający aktualną licencje zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi 

badaniami lekarskimi – w tym EEG i EKG, posiadający PESEL. 

• W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję 

klubową, a także zawodnicy niezrzeszeni. 

• Zgłoszenia zawodników i ekip – w formie elektronicznej – należy dokonać w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2018 roku na adres:  piotrbyrdy@op.pl  

oraz równolegle na adres: biuro@pzb.com.pl W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko 

zawodnika, rok urodzenia, kat. wagowa, nr licencji zawodniczej, przynależność klubową. 

mailto:piotrbyrdy@op.pl
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Zawodnicy zgłoszeni po dniu 07 października 2018r. nie zostaną dopuszczeni do startu w 

Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.    

5. ZAKWATEROWANIE 

Wszystkie ekipy uczestniczące w XXVI Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie – Sulejów 

2018 dokonują rezerwacji we własnym zakresie w jednym z podanych poniżej Hoteli. 

http://www.dresso.pl/ceny.php 
Ośrodek Wczasowy DRESSO 

Zdzisław Górny 

97-330 Sulejów 

tel.: (044) 616 20 38 

kom.: 0-602 613 595 

Recepcja czynna w godzinach 8oo-19oo 

tel.: 602 454 539 

Pawilon wczasowy i Budynek A: 

pokój dla 1 osoby - 60 zł doba  

pokój dla 2 osób - 90 zł doba  

pokój dla 3 osób - 110 zł doba  

pokój dla 4 osób - 120 zl doba 

Domki typu Brda i Mikołajki: 

domek dla 1 - 4 osób - 140 zł doba  

domek dla 5 osób - 160 zł doba  

domek dla 6 osób - 180 zł doba  

domek dla 7 osób - 200 zł doba  

domek dla 8 osób - 220 zł doba 

Wyżywienie w stołówce: 

( proszę pytać czy stołówka pracuje w terminie Państwa pobytu ) 

śniadanie - od 9 zł  

obiad - od 16 zł  

kolacja - od 9 zł 

 

http://www.zielony-gosciniec.pl/hotel-2/cennik-21 

KOMPLEKS HOTELOWO-REKREACYJNY ZIELONY GOŚCINIEC 

ul. Zdrowie 43 

Włodzimierzów 

97-330 Sulejów 

tel. biuro: 44 6192062 

tel. recepcja: 44 6192065 

fax. 44 6192062 

e-mail: biuro@zielony-gosciniec.pl 

•  

CENNIK USŁUG HOTELOWYCH*     

Pokój jednoosobowy 140 zł 

Pokój dwuosobowy 200 zł 

Pokój trzyosobowy 240 zł 

 

 

http://www.dresso.pl/ceny.php
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https://hotelpodklasztorze.pl/ 

HOTEL PODKLASZTORZE 

ul. Władysława Jagiełły 1 

97-330 Sulejów 

RECEPCJA 

tel.: +48 44 610 24 00  

kom. tel:+48 695-320 485  

fax: +48 44-616-20-02 

e-mail: recepcja@hotelpodklasztorze.pl 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego. 

• Zestawienie par ustala się drogą losowania. Zawodnik przygrywający odpada. 

• PZB zastrzega sobie prawo rozstawienia zawodników 

• Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami. 

• Zawodnicy w zawodach starują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA „ Adidas 

(Double-D), Top Ten, Sting, Velo, Green Hill, Tai Shan, Wesing”. Ponadto zawodnik 

zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby (zabrania się 

stosowania ochraniacza z jakimkolwiek elementem w kolorze czerwonym), suspensorium 

oraz bandaży na dłoniach. 

• W kategoriach wagowych od 49 kg do 64 kg obowiązują rękawice 10-cio uncjowe. 

• W kategoriach wagowych od 69 kg do +91 kg obowiązują rękawice 12-sto uncjowe. 

• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 

• Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) 

koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski) 

• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o 

szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy). 

• 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. 

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 

7. PUNKTACJA I NAGRODY. 

• W każdej kategorii wagowej ocenia się 8 zawodników wg następującego klucza: 

1 miejsce – 25 pkt. 

2 miejsce – 21 pkt. 

3-4 miejsce – 17 pkt. 

5-8 miejsce – 11 pkt. 

• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom oraz zdobywa mistrzowską 

klasę sportową 

• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal, dyplom oraz zdobywa 

mistrzowską klasę sportową. 

• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy oraz zdobywają I 

klasę sportową. 

https://hotelpodklasztorze.pl/
tel:+48%2044%20610%2024%2000
tel:+48%20695%20320%20485


• Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową. 

8. 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 40 zł – płatne w biurze zawodów 

podczas rejestracji  uczestników przed losowaniem. 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

• Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, 

uszkodzenia czy zgubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników 

mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ( płatność na miejscu). 

Program 

XXVI Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie, Sulejów 14-19.10.2018  

Niedziela; 14.10.2018 

Do godz. 12.00 – Przyjazd Ekip - Miejsce rozgrywania zawodów: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Witowie, Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów. 

Godz. 12 – 14.00 – waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 15.00 – Konferencja techniczna, losowanie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 18.00 – W zależności od liczby zgłoszeń zawodników ( pow. 32) walki eliminacyjne 

Poniedziałek; 15.10.2018 

Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 11.00 – Walki Eliminacyjne  

Godz. 16.30 – Uroczystość Otwarcia XXVI Młodzieżowych Mistrzostw Polski –  

Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne 

Wtorek; 16.10.2018 

Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 11.00 – Walki Eliminacyjne  

Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne  

Środa; 17.10.2018 

Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 11.00 – Walki Ćwierćfinałowe  

Godz. 17.00 – Walki Ćwierćfinałowe  

Czwartek; 18.10.2018 

Godz. 7 – 8.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 11.00 – Walki Półfinałowe  

Piątek; 19.10.2018 

Godz. 8 – 9.00 – Waga i badanie lekarskie – w miejscu rozgrywania zawodów 

Godz. 18.00 – Walki Finałowe  

 

                                                                                                                                                 ORGANIZATOR 

 


