
      Komunikat organizacyjny 

                                                  MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK  W  BOKSIE  

                                                    BOLSZEWO 17-20.06.2021   

1. Cel imprezy:     
Wyłonienie  Mistrzyń Polski oraz medalistek  Mistrzostw Polski w Boksie na rok 2021 w kategorii wiekowej junior. 
Zdobywanie klas  sportowych. Popularyzacja boksu olimpijskiego w kraju, województwie pomorskim oraz  
Powiecie Wejherowskim. 

2. Organizator imprezy:  

Polski Związek Bokserski, Pomorski Okręgowy Związek Bokserski oraz WKB Gryf Wejherowo.  

3. Termin i miejsce zawodów:  

Mistrzostwa Polski Juniorek  (17-18 lat) rozegrane zostaną w  na hali sportowej w Bolszewie ul. Leśna 35  w 

dniach 17 – 20.06.2021 r.  

4. Uczestnictwo:  

W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki urodzone w latach 2003 -2004 Juniorki  zgłoszone do Kartoteki 

Centralnej PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z 

aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich. Zawody 

odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Juniorek – Regulamin dostępny na stronie PZB.  

5. Zakwaterowanie i wyżywienie:  

Rezerwacja noclegów i wyżywienia bezpośrednio w wymienionym  adresie:  
Hotel Victoria ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo, śniadania i obiadokolacje , możliwość korzystania ze strefy spa i 
basenu koszt 140 zł, nr tel. 58 778 28 48 
Uwaga: Sędziowie miejsce zakwaterowania na koszt organizatora: Bieszkowice ul Szkolna 4 
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. 

6. Zgłoszenia:  

Kierować na adres  zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021r.                             

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko zawodniczki, pesel, klub macierzysty, kategorię wagową, nr  licencji, 

nazwisko i datę urodzenia trenera.  Każde zgłoszenie otrzyma email zwrotny, potwierdzający przyjęcie 

zgłoszenia. Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły 

uczestniczyć w Mistrzostwach. Po zgłoszeniu, zawodniczka nie może zmienić kategorii wagowej. 

7. Nagrody: 

– Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, złoty medal i dyplom  

– Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, srebrny medal i dyplom  

– Za zajęcie III miejsca zawodnicy zdobywają medale brązowe i dyplomy  

8. Opłata startowa:  

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział  zawodniczki  w wysokości 65 zł Płatne na 

konto organizatora przed zawodami do dnia 17.06.2021. 

https://www.google.pl/search?q=hotel+victoria+bolszewo&sxsrf=ALeKk00SSlQNGDZOkm-CqtajhZ4UUndiiQ%3A1623238096206&source=hp&ei=0KXAYJGECpWulwTP1JygBQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYMCz4OUFRJ2LJe-xuTcuS_UgfAbD39Qn&oq=hotel+victoria+bolszewo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxQAFgAYLwBaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiRrO6QuYrxAhUV14UKHU8qB1QQ4dUDCAs
mailto:zgloszenia.pzb@gmail.com


Dane do przelewu: 

- Nazwa odbiorcy: WKB Gryf Wejherowo 

-Numer konta: 57116022020000000232857008 

- Tytułem: „startowe” oraz wyszczególnieniem nazwisk zawodniczek. 

9. Postanowienia końcowe: 

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży,  uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za 

ewentualne szkody dokonane przez uczestników  mistrzostw odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik 

(płatność na miejscu )  

                                                       PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK 

                                                                 W BOKSIE BOLSZEWO 17-20.06.2021 

Miejsce zawodów: Hala Sportowa ul. Leśna 35a Bolszewo 

Biuro zawodów: Hala Sportowa ul. Leśna 35a Bolszewo 

  17.06.2021 (czwartek) 

12.00 – 14.00 -przyjazd oraz waga i badania zawodniczek - Hotel Victoria Bolszewo ul. Zamostna 1 

15.00 -16.30 konferencja techniczna, losowanie- Hotel Victoria Bolszewo ul. Zamostna 1 

 18.00        I seria walk  

18.06.2021(piątek)  

7.00 – 8.00 waga i badanie  - Hotel Victoria Bolszewo ul. Zamostna 1 

11.00 – II seria walk  

16,30 - Uroczyste Otwarcie   Mistrzostw 

17.00 – III seria walk 

19.06.2021 (sobota)  

7.00 – 8.00 waga i badania - Hotel Victoria Bolszewo ul. Zamostna 1 

11.00 – IV seria walk 

17.00 – V seria walk 

20.06.2021 (niedziela)  

7.00 – 8.00  - Hotel Victoria Bolszewo ul. Zamostna 1 

14.00 - Uroczysta Gala Finałowa- Juniorek 


