KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XL Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego „O Złotą Rękawicę Wisły” im Teofila
Kowalskiego
90 – lecie MZB
1. Cel turnieju:
Celem turnieju jest popularyzacja boksu w Społeczeństwie, a szczególnie wśród Młodzieży. Hasło
Turnieju „Boks Kontra Pijaństwu i Narkomanii”.
2. Termin turnieju:
Turniej odbędzie się w dniach 17-19 grudnia 2021r. w obiektach TS Wisła Kraków w Krakowie przy
ulicy Reymonta 22.
3. Zasady uczestnictwa w turnieju:
Do turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych oraz z
następującym doświadczeniem:
a) Kadet - urodzeni w latach 2005-2006, kategoria wagowa od 44-46 kg do +80 kg - min. 5 walk
b) Junior - urodzeni w latach 2003-2004, kategoria wagowa od 46-48 kg do +92 kg - min. 5 walk
c) Senior - urodzeni w latach 2002 i starsi, kategoria wagowa od 46-48 kg do +92 kg - min. 10 walk
d) Seniorka – urodzone w latach 2000 i starsze, kategoria wagowa od 52kg do +91kg - min. 10 walk
Organizator zastrzega sobie dopuszczenie zawodników z mniejszą ilością walk w uzasadnionych
przypadkach, oraz zastosowanie odstępstw od przedstawionego regulaminu tylko w uzasadnionych
jednostkowych przypadkach zgodnych z regulaminem P.Z.B.
4. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozgrywa się zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego.
Zawody mają charakter „otwartych” tzn. każdy zawodnik spełniający wymogi startowe ma prawo
uczestniczyć w zawodach.
Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/.
Zestawienie par ustala się drogą losowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstawienia
zawodników.
Zawody w kategorii wiekowej kadeci są rozgrywane w 13 kategoriach wagowych: 44-46 kg, 48 kg, 50
kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg.
Zawody w kategorii wiekowej juniorów są rozgrywane w 13 kategoriach wagowych: 46-48 kg, 51 kg,
54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg.
Zawody w kategorii wiekowej seniorów są rozgrywane w 13 kategoriach wagowych: 46-48 kg, 51 kg,
54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg.
Zawody w kategorii wiekowej seniorki są rozgrywane w 12 kategoriach wagowych: 45-48 kg, 50 kg,
52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg.
Czas walki wynosi 3 rundy po 2 minuty (kadeci) i 3 rundy po 3 minuty (juniorzy, seniorzy, seniorki) z
przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
Zawodnicy w zawodach startują na własnym sprzęcie posiadający atest AIBA tj. Adidas, TopTen,
Wesing, Green Hill, Sting, TaiShan, SportCom. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w
czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
W niedzielnych walkach finałowych dopuszczone będą walki wyłącznie w rękawicach Green
Hill. Rękawice zapewni organizator turnieju.

Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru
narożnika do z jakiego wychodzą walki (czerwony lub niebieski). Juniorzy zobowiązani są do startu w
kaskach w kolorze narożnika z jakiego wychodzą walki. Walki seniorów odbywają się bez kasków.
W walkach kadetów i seniorek używa się rękawic 10-cio uncjowych we wszystkich kategoriach
wagowych, natomiast w walkach juniorów i seniorów w kategorii wagowej do 67 kg używa się
rękawic 10-cio uncjowych, a od kategorii wagowej 71 kg używa się rękawic 12-sto uncjowych.
Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
Sędziowanie walk odbywa się na kartach punktowych systemem 1 + 3 (lub systemem
elektronicznym).
Obsadę sędziowską zapewnia MZB.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
Opieka lekarską zapewnia organizator turnieju.
Organizator będzie pobierał opłatę startową w wysokości 30 zł.
Wszyscy Zawodnicy muszą posiadać Aktualne Badania Lekarskie i Licencje Krajowych Związków
Bokserskich (Polacy P.Z.B).
Dopuszcza się start zawodników niezrzeszonych. Opłata startowa dla zawodników niezrzeszonych
wynosi 50 zł.
Ostateczny przebieg turnieju będzie zależał od ilości zgłoszeń i zostanie podany na konferencji
technicznej 17 grudnia 2021r.
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie turnieju.
W czasie Turnieju „O Złotą Rękawicę Wisły” prowadzone będą: relacja telewizyjna i fotorelacja
przedstawicieli Bokser.org i MZB. Start w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku własnej osoby w mediach (zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, inni).
5. Zakwaterowanie
Zespoły uczestniczące w Turnieju pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów.
Kontaktując się bezpośrednio z hotelami na hasło „Złota rękawica” obowiązują poniższe kwoty.
Informacje o zakwaterowaniu:
HOTEL NAWOJKA
Noclegi:
- 55 złotych/miejsce w pokoju wieloosobowym
- 85 złotych - pokój 1-osobowy (powyżej 3 pokoi 1 osobowych - 95 złotych).
Wyżywienie - ceny mogą ulec zmianie:
- śniadanie - 20 złotych (1 ciepłe danie) lub 21 złotych (2 ciepłe
dania) - szwedzki stół (8:00-10:00),
- obiad - 19,00 złotych (do godziny 16:30)
- obiadokolacja (zupa, II danie, kompot) - 23,00 (17:00 - 19.00)
- kolacja - 20 złotych (1 ciepłe danie) lub 21 złotych (2 ciepłe dania)
- szwedzki stół (17:00-19:00)
TS WISŁA HOTEL BIAŁA GWIAZDA
Noclegi:
- 60 zł - pokój 1-osobowy (cena za osobę)
- 50 dwójka- pokój 2-osobowy (cena za osobę)
- 40 czwórka – pokój 3-osobowy (cena za osobę)

6. Nagrody:
Główną nagrodą Turnieju będzie „Złota Rękawica Wisły” oraz nagroda finansowa ufundowana przez
Martę Mulewską dla Najlepszego Juniora, którego wybierają Organizatorzy (Jury) wraz z
zaproszonymi
Sędziami
ew.
Działaczami
(wskazanymi
przez
Organizatora).
Dodatkowo przewidziane są następujące nagrody:
Statuetki dla każdego Juniora za I miejsce,
Nagroda im. Teofila Kowalskiego dla najlepszego technika turnieju,
Nagroda im. Krzysztofa Gibesa dla najlepszego zawodnika wagi ciężkiej,
Nagroda dla najlepszej drużyny polskiej,
Nagroda dla najlepszej drużyny zagranicznej,
Medale za I, II i III miejsce,
Dyplomy dla każdego uczestnika.
7. Program Turnieju
Pierwszy Dzień Turnieju
Piątek 17.12.2021 r.
Sala Bokserska (Główna Hala Wisły)
godz.10.00 - 12.00 badanie lekarskie i waga zawodników
godz.14.00 konferencja techniczna i losowanie
godz.16.00 Uroczyste otwarcie Turnieju
początek walk
Drugi Dzień Turnieju
Sobota 18.12.2021 r. ( Główna Hala Wisły)
godz.7.00 - 8.00 badanie lekarskie i waga zawodników
godz.11.00 rozpoczęcie walk przedpołudniowych
godz.16.00 rozpoczęcie walk popołudniowych
Trzeci Dzień Turnieju
Niedziela 19.12.2021 r. ( Główna Hala Wisły)
godz. 7.00 - 8.00 badanie lekarskie i waga zawodników
godz. 11.00 Finały
Dekoracje
Po walkach Finałowych odbędą się (z poślizgiem 1 walki po każdym finale) dekoracje Pucharami,
medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi . Po zakończeniu walk finałowych zostanie ogłoszony
Zdobywca (Najlepszy Junior) „ Złotej Rękawicy Wisły”. Również po walkach finałowych zostaną
wręczone Puchary i Nagrody dla trenerów, najlepszego zawodnika Turnieju (poza „złotą rękawicą”),
najlepszej Drużyny, najlepszego seniora. Po dekoracjach nastąpi uroczyste zakończenie Turnieju.
Kontakt:
Michał Pajda: 604 357 139, e-mail - michalpajdamzb@gmail.com
Sprawy logistyczno-operacyjne: Marcin Pyclik: 501 250 552, email - marcinpyclik@mzb.org.pl
Zgłoszenia do Turnieju będziemy przyjmować do 15 grudnia 2021 r. na adres e-mail:
mgpmzb@gmail.com
Łączę sportowe pozdrowienia
Prezes Małopolskiego Związku Bokserskiego
Kierownik Sekcji Bokserskiej T.S Wisła
Piotr Snopkowski

