
 
 

 
 

ZAPRASZA 

 

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Light ,  Semi Contact  

Seniorów, oraz Puchar Polski Kadetów Młodszych w Semi 

Contact 

 
1. Termin : 

- 20.04.2013 rok  

 

2. Organizatorzy: 

 

- Polski Związek Kickboxingu, Urząd Miasta w Pułtusku , Starostwo Powiatowe 

w Pułtusku , Klub Sportowy Semiramida” 

- hala Sportowa  przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusku  ul. Marii 

Konopnickiej 5   

 

3. Harmonogram: 

 

Waga i weryfikacja:  20.04.2013 r. , godz. 8.00-10.00  

Losowanie i konferencja techniczna:  godz. 10.30-11.00 

Rozpoczęcie zawodów:  20.04.2013 r. godz.11.00 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=publicznym%20gimnazjum%20nr%201%20w%20pu%C5%82tusku&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szkolnictwo.pl%2Fgimnazjum%2CPu%25C5%2582tusk%2CH02678%2CPubliczne%2BGimnazjum%2BNr%2B1&ei=0iP9UICLJtCk4AS5-4CgDA&usg=AFQjCNGcNwdHuxDzlsxRUO-uEmNvY3XFbw
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=publicznym%20gimnazjum%20nr%201%20w%20pu%C5%82tusku&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szkolnictwo.pl%2Fgimnazjum%2CPu%25C5%2582tusk%2CH02678%2CPubliczne%2BGimnazjum%2BNr%2B1&ei=0iP9UICLJtCk4AS5-4CgDA&usg=AFQjCNGcNwdHuxDzlsxRUO-uEmNvY3XFbw


 

4. Regulamin: 

 

- start na MP  nie wymaga eliminacji . 

- obowiązują przepisy PZKB 

- obowiązkowe licencje   klubowe  PZKB na dany rok  , zawodnicze  PZKB  na 

dany rok , ubezpieczenie i badania lekarskie 

- Czas walk: seniorzy  - 3x2 min. (Ewentualne  zmiana po uzgodnieniach ),  

(kadet młodszy )- 2x1.30 min. 

 

  5. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE : 

-    kwestie  sporne  rozstrzyga Sędzia Główny zawodów wg przewidzianych 

regulaminem  PZKB procedur. 

-    złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskich ? po  wpłaceniu  wadium  w  

wys. 250zł. 

-    organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione. 

-    za  ew. szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  

ponosi  jego macierzysty Klub. 

-    ekspozycja i sprzedaż towarów  - tylko za zgodą organizatora.   

-    Kontakt z organizatorem: Cezary Rzepnicki  kontakt  509-276-344  

 

6. Opłata startowa: 

 

- 50 zł  za jedną formułę – seniorzy , za dwie formuły 80 zł  - seniorzy  

- 30 zł za jedną formułę  opłata startowego – kadet młodszy  

-  UWAGA !!! w dniu zawodów opłata  startowego wzrasta o 50 %  licząc od 

ceny ustalonej powyżej . 

 

7. Nagrody: 

 

- za zajęcie I miejsca puchar, medal i dyplom 

- za zajęcie II-III miejsca medal i dyplom 

- dla najlepszej zawodniczki i zawodnika mistrzostw nagrody 

Rzeczowe 

 

8. Kategorie wagowe: 

 

- seniorzy – 57, 63, 69, 74, 79, 84, 89, 94, +94 

- seniorki – 50, 55, 60, 65, 70, +70 

- kadet młodszy ( semi  contact)  

chłopcy i dziewczęta -28 kg, -32 kg, -37 kg, -42 kg, -47 kg, +47 
 
 



 
 

 

9. Zakwaterowanie: 
 

Zalewski 

   Jana Pawła II 19 

Pułtusk 

23 692 05 23 

Baltazar 

   Baltazara 41 

Pułtusk 

23 692 04 75 

Hostel Polon 

   Marii Skłodowskiej-Curie 9 

Pułtusk 

23 692 82 21 

Wiatrak Polski Karczma i Hotel 

   Boby 16 

Pułtusk 

23 691 08 

06 

Hotel i restauracja Milord 

   most Obrońców Pułtuska 

Pułtusk 

23 692 06 05 

Biały Kruk. Agroturystyka 

   06-100 Płocochowo; 11 

http://hotelpultusk.pl/
http://www.hotel-baltazar.com.pl/
http://www.ilpro.fc.pl/hostel/index.htm
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=noclego%20pu%C5%82tusk&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CGUQFjAE&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103108172268166706348%2Fabout%3Fgl%3Dpl%26hl%3Dpl&ei=IiH9UOubL4OE4gSQnYHgDA&usg=AFQjCNEGUDTbBe_uuveECcDLOfXSK3pB6Q
http://www.milordhotel.pl/
https://plus.google.com/100969691539124797148/about?gl=pl&hl=pl


55 618 87 13 

 

 

10. Zgłoszenia: 

 

- rejestracja zawodników za pośrednictwem portalu: 

www.kibo.pl, zgłoszenie zostaje przyjęte po wpłacie opłaty 

startowej na konto Organizatora: 

 PKAO BP 04-1240-5309-1111-0010-4574-0582  z 
dopiskiem start w MP seniorów i PP kadetów ( opłata 
statutowa) 

do15.04.2013 r. po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń.!!!!! 

 

 
11. Kontakt: 

 

- Cezary Rzepnicki    kontakt   - 509-276-344   cezarysosw@poczta.fm 

 

  

ZAPRASZAMY 

do   Pułtuska  Wenecji  Mazowsza 

mailto:cezarysosw@poczta.fm

