
      
 
 

ZAPROSZENIE 
na 

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI 

„O CIUPAGĘ GÓRALSKĄ” 

 

ŻYWIEC,  dnia 04.05.2019r. 
 

I. CEL TURNIEJU: 
- Popularyzacja boksu olimpijskiego na Śląsku oraz Żywiecczyźnie 
 
II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 
Sobota, 04 maja 2019r.  
Amfiteatr pod Grojcem w Żywcu, ul. Grojec 50, 34-300 Żywiec. 
 
III. ORGANIZATOR: 
- Sekcja Bokserska TS „Czarni Góral” Żywiec  

- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu 
 
IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW: 
- adepci 2007-2006 r. 

- młodzicy 2005 r. 

- kadeci 2004-2003 r. 

- juniorzy 2002- 2001r.  

- seniorzy od 1999 r. 

- kobiety (tylko wcześniej zaplanowane pary) 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZB i ŚZB 

 
V. PROGRAM ZAWODÓW: 
04.05.2019r. sobota 

1. Waga zawodników i rejestracja zawodników – 8.00 – 10.00 

2. Badania lekarskie – 9.00-10.00 

3. Konferencja Techniczna - 11.00 

4. Oficjalne rozpoczęcie Turnieju – 13.00 

 



 
VI. SPOSÓB ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW 
 
Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną na adres: 

czarnigoralzywiec@wp.pl 

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki. 

Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych 

walk, kontakt do klubu bądź trenera.  

Brane pod uwagę będą tylko zgłoszenia z wszystkimi danymi.  

Telefony do organizatorów Stefan Gawron 880-980-847, Marcin Matusiak 502-196-786 

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane w terminie do: 27.04.2019r. 

 

Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników. 

Lista zgłoszonych zawodników do Turnieju będzie ogłaszana na stronie Śląskiego Związku Bokserskiego  

www.slaskizwiazekbokserski.pl 

Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszt przywożonych zawodników później nie 

walczących z powodu braku rywala. 

Każdy trener klubowy lub kierownik zgłaszając zawodnika do zawodów potwierdza aktualne badanie 

lekarskie tego zawodnika oraz aktywną licencję.  

 
VII. KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW OŚWIADCZA ŻE: 
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego    

  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO) 

- wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku  nieodpłatnie dla potrzeb sprawozdawczych  

  imprezy 

- zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go przestrzegał 

 

VIII. OPŁATY STARTOWE: 
 

Bez względu na kategorie wiekową opłata startowa od zawodnika wynosi – 20 zł  

(zwolnieni z opłat są adepci oraz młodzicy)  

 
IX. NAGRODY: 
 
- Ciupaga, dyplom, puchar 

- Spośród zawodników zostaną wybrani najlepsi w danej kategorii wiekowej 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- 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 odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i ŚZB. 

- Organizator zastrzega sobie ograniczenie ilości walk do 20. 

 

http://www.slaskizwiazekbokserski.pl/

