
 

 

 

Śląski Związek Bokserski  

Ul. Krzywa 4/2 

40-061 Katowice 

NIP 954-00-08-168, REGON 271574478 
 

Komunikat nr  3/2023 

z dnia 24.02.2023 

 

Zgłoszenia zawodników na 

Mistrzostwa Śląska Mężczyzn i Kobiet 
Skoczów, 10-12.03.2023r r. 

 

Zawodników do zawodów zgłaszają kluby do OZB tylko na drukach do tego 

przeznaczonych (należy wypełnić wszystkie kolumny, w przypadku braków w zgło-

szeniach zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów). Zgłoszenia zawodników 

prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zglosze-

nia@slaskizwiazekbokserski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2023r.  

Po zgłoszeniu, zawodnik/zawodniczka nie może zmienić kategorii wagowej. 

 Druki “zgłoszenie do zawodów centralnych” do pobrania na stronie interne-

towej PZB w zakładce DOKUMENTY - DO POBRANIA. 
 

 UCZESTNICTWO: 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy (mężczyźni) urodzeni w latach: 

2007 - 2008 – kadeci (15-16 lat), 

2005 – 2006 – juniorzy (17-18 lat), 

2000 – 2004 - młodzieżowcy (19-23 lata). 

Oraz w zawodach mogą brać udział zawodniczki (kobiety) urodzone w latach: 

2007 – 2008 – kadetki (15-16 lat), 

2005 – 2006 – juniorki (17-18 lat), 

2000 – 2004 – młodzieżowe (19-23 lat). 

zarejestrowani w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną 

licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami le-

karskimi upoważniającymi do startu w zawodach.  
 

 Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Śląska Mężczyzn i 

Kobiet na Rok 2023r (dostępnym na stronie internetowej ŚZB) oraz Regulaminem 

Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.  

 

Losowanie par odbędzie się dnia 06.03.2023r. w siedzibie Śląskiego Związku Bok-

serskiego w Katowicach oraz online dla wszystkich zainteresowanych. Zestawienie 
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rozlosowanych par będzie udostępnione 08.03.2023r na stronach internetowych Ślą-

skiego Związku Bokserskiego oraz profilu na facebook. 

 

Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi 

oświadczenia ciążowe zawodniczek. Druki dołączone do Regulaminu Mistrzostw 

Śląska Mężczyzn i Kobiet. Organizator nie zapewnia w/w druków.  

 

Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników/zawodniczek, kradzieży, 

uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpreta-

cji Regulaminu Mistrzostw Śląska Mężczyzn i Kobiet w przypadkach spornych. Za 

ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finanso-

wo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). 

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie ŚZB w Ko-

munikacie Organizacyjnym i Regulaminie. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

10.03.2023 (piątek) 

godz. 7:00 – 9:00 –badania lekarskie i waga zawodników 

godz. 10:00 – konferencja techniczna i losowanie  

godz. 12:00 I seria walk 17:00 II seria walk 

11.03.2023 (sobota) 

godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników 

godz. 11:00 I seria walk 16:00 II seria walk 

12.03.2024 (niedziela) 

godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodników 

godz. 11:00 walki finałowe 

Wydział Sportowy 

Śląskiego Związku Bokserskiego 
 


