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STOWARZYSZENIE PACO TEAM KATOWICE 

40-467 KATOWICE, ULICA ADAMA 33 

TEL. 602 592 942 
 

 

 
       Katowice, 12.04.2012r. 
 

 

Otwarte Mistrzostwa Śląska w K-1 Rules 

Juniorów Młodszych, Juniorów Starszych i Seniorów, 
Katowice 12.05.2012 r. 

 

KOMUNIKAT 
 

 

I. Organizator: 

 Polski Związek Kickboxingu 

 Stowarzyszenie Paco Team Katowice 

II. Miejsce zawodów: 

 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi,  

ul. Przyjazna 7a, 40-467 Katowice 

III. Termin zawodów: 

 12.05.2012r. (sobota) 

IV. Zgłoszenia zawodników: 

 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony 

www.kibo.pl (formularz zgłoszeniowy). 

 Zawodników należy zgłaszać do 11.05.2012r. - po tym terminie zgłoszenia 

nie będą przyjmowane.  

 Na zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, kategorie wagową, klub, datę 

urodzenia, datę ostatniego badania oraz numer licencji PZKB. 

V. Harmonogram: 

 8:30 – 10:00 – waga i rejestracja zawodników 

 10:15 – 11:00 – losowanie walk, konferencja techniczna 

http://www.kibo.pl/
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 od 11:00 – walki eliminacyjne 

 od 17:00 – finały 

VI. Opłaty Starowe: 

 50 zł za zawodnika 

VII. Informacje: 

 Walki będą odbywać się według regulaminu PZKB. 

 Walki będą odbywać się w sprzęcie, który zapewnia organizator.  

 Do startu wymagana jest licencja PZKB na rok 2012 (prawo do startu mają 

tylko osoby zrzeszone w PZKB). Opłaty licencyjne można wykonać 

wcześniej - wtedy należy zabrać ze sobą aktualny druk licencji PZKB lub 

jednoznaczny dowód wpłaty na konto PZKB (w tytule przelewu musi być 

imię i nazwisko zawodnika oraz rok, za który wnoszona jest opłata). Można 

też płacić na miejscu - potwierdzeniem będzie KP, a formalności i druki 

licencji będą wydawane w terminie późniejszym przez biuro PZKB. 

 Książeczka sportowo-lekarska z aktualnymi badaniami. (W związku                         

z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-

lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo-lekarskiej 

na zaświadczeniu. Zaświadczenie to musi zawierać imię i nazwisko badanej 

osoby, pieczątkę lekarza sportowego i przychodni medycyny sportowej 

oraz datę badania wraz z adnotacją lekarza "jest zdolny do zawodów                

w kickboxingu". ) 

 Obowiązkowe jest ubezpieczenie NNW zawodników przez klub. 

VIII. Dodatkowe informacje: 

Osoba do kontaktu: Witold Kostka – 602 592 942 


