
Klub TOM CENTER Piotrków Trybunalski 
i Polski Związek Kickboxingu 
organizuje i zaprasza na: 

Otwarty Puchar Polski K-1 Rules Seniorów.

Termin: 14 - 16 grudnia 2012 r. 

Waga:
Hotel Agat
ul. Wojska Polskiego 118, Piotrków Trybunalski 

Miejsce zawodów:
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Belzacka 104/106, Piotrków Trybunalski

Program Otwartego Pucharu Polski

Harmonogram: 

Piątek 14.12.2012
14.00 - 18.00 waga
19.00 - 19.30 konferencja techniczna
20.30 - 22.00 ewentualne walki eliminacyjne

Sobota 15.12.2012
8.00 - 13.00 eliminacje
13.00 - 14.00 obiad
14.00 - 20.00 eliminacje 

Niedziela 16.12.2012
8.00 - 13.00 eliminacje i półfinały
13.00 - 13.30 obiad
13.30 - 14.00 uroczyste otwarcie
14.00 - 18.00 finały i dekoracje

Startowe: 
50,00 PLN

Licencja:
Licencja zawodnicza i klubowa PZKb.

Osoby niezrzeszone w PZKB, startują pod warunkiem wykupienia jednorazowej licencji PZKB 
przed zawodami u Sędziego Głównego. Cena takiej licencji to 50,00 PLN (niezależnie do kwoty 
startowego).

Regulamin

1. Walki odbywać się będą zgodnie z przepisami regulaminem amatorskiej rywalizacji w formule 
K-1 Rules PZKB.



2. Kategorie wiekowe i wagowe:
UWAGA! Senior - musi mieć skończone 19 lat w dniu ważenia!
Seniorzy: -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg, 
+91 kg.
Seniorki: -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg.

3. Wyposażenie zawodnika i strój do walki:

Rękawice 10 oz firmy Sportmasters (wszystkie kategorie wagowe) - zapewnia Organizator.
Ochraniacze na nogi piszczel-stopa firmy Sportmasters - zapewnia Organizator.
Wymagany osobisty ochraniacz podbrzusza (polecamy ochraniacze "suspensorium /metalowa 
miska/).

Niedozwolone są spodenki posiadające logo lub nazwy innych sztuk lub sportów walki (np. MMA, 
Karate, Muay Thai itp.).

4. Badania:
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 lub przychodni medycyny sportowej oraz datę badania 
wraz z adnotacją lekarza "jest zdolny do zawodów w kickboxingu".
5. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodników przez klub.

6. Czas walki 3 x 2 min, możliwość skrócenia walk do 2 x 2 min w przypadku dużej ilości zgłoszeń 
(finały 3x2 min obowiązkowo)

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz na stronie zawodów na www.KiBo.pl. 
Termin zamknięcia zgłoszeń: 09.12.2012.
Zgłoszenia zostaną przyjęte i wyświetlone na stronie, po wpłacie opłaty startowej na konto 
Organizatora:
Tomcenter
Nr konta: 57 1050 1937 1000 0022 7760 7764, 
ING Bank Śląski.

Noclegi i wyżywienie: 
Specjalna oferta dla zawodników w Hotelu Agat – szczegóły na stronie zawodów w zakładce baza 
noclegowa.
Uwaga: w Hotelu Agat możliwa także rezerwacja obiadów!

Nagrody: 
Puchary i dyplomy.

Kontakt: 
Krzysztof Toma 509 877 188

Patronat medialny nad Mistrzostwami sprawuje KiBo.pl.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 


