
1. Cel imprezy: Wyłonienie Mistrzów Polski oraz medalistów w Boksie na rok 2022. 

Zdobywanie klas sportowych. Popularyzacja boksu olimpijskiego na terenie województwa 

śląskiego jak i całego kraju. 

 

2. Organizator imprezy: Polski Związek Bokserski w porozumieniu z Prezydentem Miasta 

Bytomia, klub Bytomska Akademia Boksu. 

 

3. Termin i miejsce zawodów: Mistrzostwa Polski Juniorów (wiek 17-18 lat) rozegrane zostaną 

w Hali Sportowej w Bytomiu przy ulicy Frycza Modrzewskiego 5A w dniach 14-19.06.2022 r. 

 

4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 2004 -2005 

juniorzy, zgłoszeni do Systemu Elektronicznego „SORGA” 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 Juniorów– Regulamin 

dostępny na stronie PZB. 

Kategorie wagowe: 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. 

         W kategoriach wagowych 48-67 kg, obowiązują rękawice 10 uncjowe, w kategoriach  

          71-92+ kg, rękawice 12 uncjowe. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników  

w wysokości 65 złotych. Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia 

07.06.2022 r. 

  Konto: Bytomska Akademia Boksu 

BMP Paribas 47 1600 1462 1866 5979 1000 0001 

 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodników. 

 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

− Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. 

− Zestawienie par ustala się drogą losowania /zawodnik przegrywający odpada. 

− PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników. 

− Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy    

rundami  

− Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA, ponadto 

zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, 

suspensorium oraz bandaży na dłoniach. 

− Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 

− Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach oraz stroju (koszulka i spodenki) 

koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski). 

− Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

− Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub  

z elementami czerwonymi. 

− Sędziowanie odbywa się systemem elektronicznym. 

− Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB. 

− Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ringu w pierwszej walce nie zostaną 

przyznane punkty. 

− Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 
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6. 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. 

 

7. Zgłoszenia:  Prosimy kierować drogą elektroniczną, e-mail: zgloszenia.pzb@gmail.com   

w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2022 r. 

Zawodników do zawodów zgłaszają OZB. Druki “zgłoszenie do zawodów centralnych”  

do pobrania na stronie internetowej PZB w zakładce DOKUMENTY - DO POBRANIA. 

Uchwałą Zarządu PZB, zawodnicy nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie, nie będą mogli 

uczestniczyć w Mistrzostwach. 

Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej. 

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Proponowana baza noclegowa: rezerwacji prosimy dokonywać indywidualnie. 

 

Hotel Prime Bytom 

https://hotelbytom.pl/ 

ul. Strzelców Bytomskich 87C 

41-914 Bytom 

telefon: 724 000 024 

email: recepcja@hotelbytom.pl 

 

Hotel Lantier  

http://hotel-lantier.pl/ 

ul. Krzyżowa 24, 41-909 Bytom 

Recepcja: (32) 797 45 35 

 

Seven Hotel  

ul. Feliksa Musialika 7 

tel: 721 277 777 

email: recepcja@sevenhotel.pl 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM WODNIACKIE POKOJE GOŚCINNE 

41-902 Bytom  

ul. Chorzowska 28a 

tel.32/282 22 21  

ecw@ecw-bytom.pl 

www.ecw-bytom.pl 

 

APARTAMENTY STARA PIEKARNIA 

FHU Kwapisz 

Jacek Kwapisz 

ul. Daleka 4, 

41-908 Bytom 

ul. Reptowska 4 

tel. 32/2802220 

www.starapiekarnia.com 

biuro@starapiekarnia.com 

 

 

 

 

mailto:recepcja@sevenhotel.pl


BOUTIQUE HOTEL S 

41-905 Bytom 

ul. Konstytucji 91 

tel. 32/7087000 

bytom@hotels24.com.pl 

www.hotels24.com.pl 

 

BUDYNEK SZKOLENIOWO- NOCLEGOWY „PRZY SKARPIE” 

 ul. Kilara 29a 

41-902 Bytom 

przyskarpie@skarpa.bytom.pl 

tel. 601 141 111 

 

9. 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 otrzymują brązowe medale i dyplomy. 

Dla najlepszych zawodników Organizator zapewnia okolicznościowe puchary. 

 

10. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM 

XXIX Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 
BYTOM, 14–19.06.2022 

 

Waga, badanie lekarskie oraz konferencja techniczna odbędą się w Hali Sportowej w Bytomiu przy 

ulicy Frycza Modrzewskiego 5A. 

 

 

14.06.2022 (wtorek)  - godz. 13,00-16,00 - przyjazd ekip, waga, rejestracja zawodników  

    godz. 19,00 - konferencja techniczna i losowanie 

 

15.06.2022 (środa) - godz. 7,00 – 8,00 - badanie lekarskie i waga  

    godz. 11,00 - pierwsza seria walk eliminacyjnych 

    godz. 17,00 - druga seria walk eliminacyjnych 

 

16.06.2022 (czwartek) - godz. 7,00 – 8,00 - badanie lekarskie i waga  

    godz. 11,00 - pierwsza seria walk eliminacyjnych 

    godz. 17,00 - druga seria walk eliminacyjnych 

 

17.06.2022 (piątek) - godz. 7,00 – 8,00 - badanie lekarskie i waga  

    godz. 11,00 - pierwsza seria walk ćwierćfinałowych 

    godz. 17,00 - druga seria walk ćwierćfinałowych 

 

18.06.20022 (sobota) - godz. 7,00 – 8,00 - badanie lekarskie i waga  

    godz. 11,00 - pierwsza seria walk półfinałowych 

    godz. 17,00 - druga seria walk półfinałowych 

 

19.06.2022 (niedziela) - godz. 7,00 – 8,00 - badanie lekarskie i waga  

    godz. 11,00 - walki finałowe i rozdanie nagród 

               Zakończenie Mistrzostw 

 

Przyjazd sędziów w dniu 14.06.2022r. do godz. 19,00 . Hotel „PRIME” w Bytomiu,  

ul. Strzelców Bytomskich 87C. 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 

 

 


