Komunikat Organizacyjny
XI Mistrzostwa Polski SENIOREK /ELITE/ w Boksie
Grudziądz, 24-27.02.2011r.

1. CEL IMPREZY: Wyłonienie mistrzyń, wicemistrzyń, brązowych medalistek Polski oraz
popularyzacja sportu na terenie kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim jak równieŜ w
mieście Grudziądzu.
2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Kujawsko-Pomorski Okręgowy
Związek Bokserski w Grudziądzu i Miejski Klub Sportowy „START” Grudziądz.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostwa Polski Seniorek w Boksie zostaną
rozegrane w dniach 24-27.02.2011r. w hali sportowej MKS „START” Grudziądz przy
ul. Konarskiego 36.
4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 1993
/ukończone 18 lat/ - 1977, zgłoszone do centralnej kartoteki PZB i posiadające aktualną
licencję zawodniczą PZB jak równieŜ ksiąŜeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi
badaniami lekarskimi upowaŜniającymi do startu w zawodach bokserskich. Czas walki
wynosi: 4 rundy po 2 minuty. Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie
z atestem) zapewnia organizator. Obowiązują następujące kategorie wagowe: 45-48kg,
51 kg, 54 kg, 57kg, 60kg, 64 kg, 69kg, 75kg, 81kg, +81kg. Zawody odbędą się zgodnie
z Regulaminem Mistrzostw Polski Seniorek na rok 2011 oraz Regulaminem Opieki
Zdrowotnej i Sportowej PZB.
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową od kaŜdej zawodniczki
w wysokości 30 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.
5. ZAKWATEROWANIE I WYśYWIENIE: Uczestniczki Mistrzostw zakwaterowane
zostaną w Bursie Zespołu Szkół przy ul. Hallera (ok. 600 m od hali) oraz na obiektach
MKS „START” przy ul. Konarskiego 36. Koszt noclegu wynosi 35 zł od uczestnika,
całodzienne wyŜywienie na miejscu w stołówce klubowej koszt 40 zł / 1 os (śniadanie –
10 zł, obiad – 20 zł, kolacja – 10 zł). Dojazd do klubu z dworca PKP i PKS
NAJTAŃSZE TAXI tel. 0 800 100 919 (nr bezpłatny z telefonu stacjonarnego), sms 506727-867, z sieci Era/Heyah 5619190, Plus/Orange 19190.
Skierowania do bursy wydawane będą w sekretariacie klubu MKS „START”.
6. ZGŁOSZENIA: Prosimy kierować pisemnie na adres: Miejski Klub Sportowy „START”
86-300 Grudziądz, ul. Konarskiego 36, telefon 056 46-216-23, fax 056 46-56-321, e-mail:
mks_start_grudziadz@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2011r. W zgłoszeniu
naleŜy podać: ilość zamówionych miejsc noclegowych oraz ilość osób do całodziennego
wyŜywienia. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM
MISTRZOSTW POLSKI KOBIET SENIOREK W BOKSIE
Grudziądz, 24-27.02.2011r.

24.02.2011r. (CZWARTEK)
-

do godz.12:00
godz. 12:00-14:00
godz. 15:30
godz. 18:30

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

25.02.2011r. (PIĄTEK)
-

godz. 7:00 -8:00
godz. 11:00
godz. 16:30
godz. 17:00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki ćwierćfinałowe I seria
- uroczyste otwarcie mistrzostw
- walki ćwierćfinałowe II seria

26.02.2011r. (SOBOTA)
- godz. 7:00 – 8:00
- godz. 11:00
- godz. 16:00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki półfinałowe I seria
- walki półfinałowe II seria

27.02.2011r. (NIEDZIELA)
- godz. 7:00 – 8:00
- godz. 10:00
- ok. godz. 14:00

- badania lekarskie i waga zawodniczek
- walki finałowe
- zakończenie mistrzostw

Ze sportowym pozdrowieniem
ORGANIZATOR

