
               

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MEMORIAŁ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  

im. DANIELA KĘSZYCKIEGO 

 

1. CELEM Turnieju jest popularyzacja boksu oraz podnoszenie poziomu startowego 

zawodników, uhonorowanie odznakami WOZB sędziów kandydatów. 

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 18.02.2023 , Śrem  - ul. Staszica 1A (Hala Sportowa 

przy basenie w Śremie) 

3. ORGANIZATORZY: Śremski Sport oraz Śremski Klub Bokserski „WARTA” 

4. UCZESTNICTWO:  

 W turnieju prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający ważną 

licencję w PZB oraz ważne badania lekarskie w każdej kategorii wiekowej. 

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec. 
 Organizator ustala się opłatę startową za udział zawodniczek i zawodników w 

wysokości 20 zł – płatne przed konferencją techniczną. Nieuiszczenie opłaty 

startowej spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.  

5. PROGRAM TURNIEJU: 

9.00 – 10.00 - ważenie zawodników oraz badanie lekarskie, 

10.00-10.30 - konferencja techniczna, 

12.00 – walki turniejowe/ hala sportowa – parter ul. STASZICA 1A. 

16:00 – zakończenie zawodów 

6. PROGRAM SPARINGÓW: 

9.00 – 09.30 ważenie uczestników sparingów, 

10.00 – walki sparingowe/ sala klubowa na II piętrze – ul. STASZICA 1A. 

7. PRZEPISY TECHNICZNE:  

Podczas turnieju obowiązują przepisy oraz kategorie wagowe PZB + 1 kg tolerancji. 

Sparingi zostaną przeprowadzone na sali treningowej ŚKB WARTA na ringu 

podłogowym w rękawicach 14 lub 16 OZ - większych względem obowiązujących 

podczas walk w danej kategorii wagowej i wiekowej, sparingi nie będą sędziowane, 

nie obowiązuje opłata za udział w sparingach. 

 

 

 



               

 

 

8. ZGŁOSZENIA 

Prosimy kierować drogą elektroniczną, e-mail: skrobala.m@gmail.com w 

nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2023 r. za pomocą arkuszu zgłoszeń 

nadesłanego wraz z komunikatem turnieju przez WOZB. W przypadku osób chcących 

uczestniczyć tylko w sparingach w formularzu prosimy nie podawać numeru licencji. 

W dniu 13.02.2023 do godz. 21.00 zostanie przesłana propozycja walk przygotowana 

przez organizatora, w przypadku braku zmian proponowanych walk przez trenerów, 

zostanie przesłane oficjalne zestawienie walk. 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 
 W zawodach planowane jest przeprowadzenie do 18 walk bokserskich, 

 Zawodnicy występują w sprzęcie klubowym (rękawice, kaski, strój) zgodnym z 

regulaminem PZB, 

 Miejsce zawodów, waga i badania lekarskie oraz konferencja techniczna: 

ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O; UL. STASZICA 1A; 63-100 ŚREM,  

KONTAKT 512 131 707 – Krzysztof Lewandowski. 

 Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, 

kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników, 

 Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny 

finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu), 

 W sprawie odwołania lub protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i WOZB. 

 Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w 

przypadkach spornych. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Krzysztof Lewandowski 


