Komunikat organizacyjny
Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów, Kadetek, Młodzików i Młodziczek
W Boksie 17-20.03.22 r.
1. CEL IMPREZY: Wyłonienie mistrzów, wicemistrzów, brązowych medalistów Wielkopolski oraz
popularyzacja boksu na terenie wielkopolski . Realizacja klubowego systemu współzawodnictwa
sportowego w grupie wiekowej Kadetów, Kadetek, Młodzików i Młodziczek
2. ORGANIZATORZY: Śremski Sport Sp. z o.o, Klub Bokserski Warta Śrem , oraz Wielkopolski
OZB.
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostw Wielkopolski Młodzików , Młodziczek,
Kadetów i Kadetek zostaną rozegrane w dniach 17-20.03.22 r. w Śremie
4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający 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
Mistrzostw Wielkopolski na rok 2022 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.
Każdy zawodnik, trener, osoba towarzysząca jest zobowiązana przedłożyć podpisaną zgodę na udział
w wydarzeniu sportowym/oświadczenie COVID-19.
Zgodnie z uchwałą Zarządu WOZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczek i zawodników w
wysokości 40 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem. Nieuiszczenie opłaty startowej
spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.
5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Rezerwacja noclegów i wyżywienia we własnym
zakresie. Polecamy rezerwację miejsc w niżej wymienionych hotelach:
a. Hotel Metropol - Adres: plac 20 Października 43, 63-100 Śrem; Telefon: 61 283 21 60
b. Hotel 4 Korony - Adres: Jacka Malczewskiego 1, 63-100 Śrem; Telefon: 61 282 91 50
c. Hotel L’Ascada - Adres: Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem; Telefon: 510 785 463
6. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodniczek i zawodników prosimy kierować drogą elektroniczną na
adres e-mail: skrobala.m@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03. 2022r. poprzez
wypełnienie załączonego pliku excel.
W przypadku braku wpłaty wpisowego na konto – 32 9084 0003 2102 0013 1111 0003 jak również
zawodnicy zgłoszeni po terminie - nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
UWAGA: W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozpoczęcia
zawodów dzień później, tj. 18.03.2022 r. (informacja podana zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń. )
Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej.
7. NAGRODY
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę lub złoty medal i dyplom
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę lub srebrny medal i dyplom

• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy
• Szarfy medale i dyplomy obowiązkowo należy odbierać na podium w stroju sportowym, w
przypadku nie stawienia się do dekoracji zawodnik zostaje pozbawiony medalu, dyplomu, klasy
sportowej oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym WOZB.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnicy powinni 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 Mistrzostw Polski Juniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody
dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność
na miejscu).
Organizator

PROGRAM
Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów, Kadetek, Młodzików i Młodziczek
W Boksie 17 – 20. 03.2022r.
17.03.2022 r. (czwartek)
do godz. 12:00 – Przyjazd ekip i rejestracja zawodników
- godz. 12:00-14:00 – Badania lekarskie i waga zawodników
- godz. 17:00 – Konferencja techniczna i losowanie
- godz. 18:00 – Oficjalne otwarcie zawodów
- godz. 18:15 – Walki eliminacyjne (w przypadku większej ilości zawodników niż 8 w wadze )
zawodników)
18.03.2022 r. (piątek)
- godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie
- godz. 11:00 – Walki ćwierćfinałowe – I seria
- godz. 16:00 – Walki ćwierćfinałowe – II seria
19.03.2022 r. (sobota)
- godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie
- godz. 11:00 – Walki półfinałowe – I seria
- godz. 16.00 – Walki półfinałowe – II seria
20.03.2022 r. (niedziela
- godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie
- godz. 11:00 – Walki Finałowe – I seria
- godz. 18.00 – Walki Finałowe – II seria
Miejsce zawodów, waga i badania lekarskie oraz konferencja techniczna:
ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O; UL. STASZICA 1A; 63-100 ŚREM, KONTAKT 512 131 7070

