
 
 
 

Otwarte Mistrzostwa Polski  THAI-KICKBOXING. 
ORIENTAL RULES 

Seniorów  
Pod patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju 

Dr. Dariusza Reśko 
 

 
KOMUNIKAT 

 
1. Termin 

- 23-25.11.2012 r. 
2. Organizatorzy 

- Polski Związek Kick boxingu, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 
„MOSiR” Krynica-Zdrój .UKS”ASTRA” Krynica-Zdrój  
   

3. Miejsce  
- Hala Lodowa MOSiR Krynica-Zdrój ul. Park Sportowy 5 

4. Harmonogram 
 Piątek: 
- waga zawodników i konferencja techniczna odbędzie się w Hali   
   MOSiR w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy 5 
- waga godz. 13:00 – 16:00 
-16.30-18.00. losowanie walk 
- odprawa techniczna godz. 18:00-19.00 
-w przypadku dużej ilości startujących  istnieje możliwość 
rozpoczęcia walk w piątek 
 Sobota: 
- godz. 9:00 rozpoczęcie walk eliminacyjnych do półfinałów włącznie 
- godz. 13:00-14:00 przerwa obiadowa 
- godz. 14:00 oficjalne otwarcie mistrzostw, wznowienie walk 
 Niedziela: 
- godz. 9.00 rozpoczęcie walk finałowych 
 
- 5. Regulamin  
- obowiązują przepisy Oriental Rules PZKB 3x3 min 

- obowiązkowe licencje klubowe, zawodnicze, ubezpieczenie i badania 

lekarskie 



- sprzęt sportowy (rękawice, miękkie ochraniacze stopa- piszczel, 

nałokietniki  - zapewnia organizator 

- kaski turniejowe(z zakrytą górą) we własnym zakresie 

- spodenki muaythai-shorts identyczne z kolorem narożnika (czerwone dla 

narożnika czerwonego, niebieskie dla niebieskiego) we własnym zakresie. 

Zawodnicy w spodenkach do boksu, K1, MMA itd.. nie będą dopuszczeni do 

walki! 

       - metalowy ochraniacz krocza i ochraniacz zębów we własnym zakresie 

 
 

     6. Opłata startowa 
- 50 zł  
- Dla zawodników niezrzeszonych w PZKB jednorazowa licencja 20zł 

7. Nagrody 
- za zajęcie I miejsca puchar, medal i dyplom 
- za zajęcie II-III miejsca medal i dyplom 
- dla najlepszej zawodniczki i zawodnika mistrzostw puchar 
- dla najlepszej drużyny puchar 

8. Kategorie wagowe 

   

 Seniorzy  

 

Kobiety  

 

 do 51 kg  do 48 kg  

 powyżej 51 kg do 54 kg  powyżej 48 kg do 51 kg  

 powyżej 54 kg do 57 kg  powyżej 51 kg do 54 kg  

 powyżej 57 kg do 60 kg  powyżej 54 kg do 57 kg  

 powyżej 60 kg do 63,5 

kg  

powyżej 57 kg do 60 kg  

 powyżej 63,5 kg do 67 

kg  

powyżej 60 kg do 63,5 kg  

 powyżej 67 kg do 71 kg  powyżej 63,5 kg do 67 kg  

 powyżej 71 kg do 75 kg  powyżej 67 kg do 71 kg  

 powyżej 75 kg do 81 kg  powyżej 71 kg do 75 kg  

 powyżej 80 kg do 86 kg  powyżej 75 kg  



 

powyżej 86 kg do 91 kg  

 

 

powyżej 91 kg  

 

 
 

 
9. Zakwaterowanie 

-          Paweł Węglarz 604579849 65zł (nocleg +3posiłki) 150 metrów od hali 

 
 

10. Zgłoszenia 
- rejestracja zawodników za pośrednictwem portalu: 
www.kibo.pl  , zgłoszenie zostaje przyjęte po wpłacie opłaty 
startowej  na konto  Organizatora , do  
-         12-11-2012 po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń. 

UKS” ASTRA” Krynica-Zdrój 97102034530000800201776939 
PKO BP 

 
 

 
 

11. Kontakt 
 

- W sprawach organizacyjnych zawodów - Janusz  Hajduga 604428053 

astrakrynica@op.pl 

- w sprawach regulaminowych - Janusz Janowski 605522758 biuro@puncher.pl                                         

 ZAPRASZAMY DO KRYNICY -ZDROJU 
 

 
 

                        
 

http://www.kibo.pl/

