KOMUNIKAT ZAWODÓW
OTWARTY PUCHAR POLSKI W KICKBOXINGU
KADETÓW MŁODSZYCH, STARSZYCH I JUNIORÓW W FORMULE POINTFIGHTING
„POINTFIGHTING GRAND PRIX”
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Świdnika – Waldemar Jakson
Impreza organizowana przy wsparciu Gminy Miejskiej Świdnik

Termin zawodów: 27-28 października 2017 r.

Miejsce zawodów: hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, al. Armii Krajowej 3, 21040 Świdnik
Hala znajduje się w pobliżu przystanku PKP Świdnik Wschód oraz przystanku komunikacji publicznej.
W pobliżu znajduje się hipermarket Kaufland z obszernym bezpłatnym parkingiem.

Organizator:
- Lubelski Klub Sportów Walki „Dan” Świdnik, www.lkswdan.pl, email lkswdan@gmail.com,
piotr.bernat@gmail.com , tel. 602 351 585 (Piotr Bernat)
- Polski Związek Kickboxingu, www.pzkickboxing.pl, email biuro@pzkickboxing.pl

Program zawodów:
Piątek, 27 października
16.00-20.00 – waga i rejestracja w miejscu zawodów
Sobota, 28 października
9.30 – odprawa sędziów i trenerów
10.00 - rozpoczęcie rywalizacji
14.00 – uroczyste otwarcie imprezy

19.00 – dekoracje, planowane zakończenie imprezy

Turniej odbędzie się na trzech lub czterech planszach w zależności od liczby zgłoszeń.

Wymagania w stosunku do zawodników:
- sprzęt ochronny według regulaminu PZKB
- książeczka sportowo-lekarska z aktualnymi badaniami
- licencja klubowa i zawodnicza (zrzeszeni w PZKB) lub licencja jednorazowa (niezrzeszeni w PZKB),
- posiadanie ważnej polisy NNW (klubowej lub indywidualnej).
Impreza ma charakter otwarty dla klubów zrzeszonych i niezrzeszonych w PZKB.

Walki odbędą się w kategoriach wagowych i wiekowych zgodnych z regulaminem PZKB tylko w formule
pointfighting:
- indywidualnie (zawodnik może startować w dwóch kategoriach wagowych – swojej i wyższej)
- drużynowo (drużyny 3 chłopców + 1 dziewczyna zgodnie z wymogami WAKO, w kategoriach
wiekowych: osobno kadeci młodsi, kadeci starsi, juniorzy)

Startowe:
60 zł – indywidualnie za 1 kategorię,
80 zł – drużynowo za 1 drużynę (3 chłopców + 1 dziewczyna, osobno kadeci młodsi, kadeci starsi,
juniorzy)
+20 zł – licencja indywidualna dla zawodników i klubów niezrzeszonych w PZKB (za osobę).
Opłata startowa płatna gotówką podczas rejestracji.

Nagrody:
- dla wszystkich uczestników – dyplom udziału,
- za miejsca 1-3 – odlewane medale,
- puchary dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej oraz najlepszych drużyn zawodów.

Termin zgłoszeń: do 14 października 2017 r., godz. 24.00 za pośrednictwem systemu SOI w
konkurencjach indywidualnych. Zgłoszenia do konkurencji walk drużynowych należy przesyłać w
powyższym terminie na adres mailowy piotr.bernat@gmail.com z podaniem kategorii wiekowej oraz
nazwisk startujących zawodników (3 chłopców + 1 dziewczyna).

Kontakt z organizatorami: Piotr Bernat, tel. 602 351 585, email piotr.bernat@gmail.com

Przykładowe noclegi:
- Hotel „Avion” – www.avionhotel.pl, ul.Niepodległości 13, tel. 81 751 72 85 (hotel oferuje specjalne
warunki dla grup od 10 osób);
- Hotel „Kaprys” – www.hotelkaprys.pl, ul.Orzeszkowej 1, tel. 81 751 61 15, 797 600 288 (hotel oferuje
specjalne warunki dla grup od 10 osób);
- Hotel „Lachówka” – www.lachowka.pl, ul. Budowlana 1, tel. 602 229 306
- Hotelik „Finezja” – www.finezja.swidnik.pl, ul. Wyszyńskiego 12, tel. 81 468 65 15, 508 216 999
- Pokoje Gościnne Ness – ul.Wojska Polskiego 20, tel. 691 257 471
- Zajazd „Złota Podkowa” – www.zlota-podkowa.pl, ul. Piasecka 132 (przy trasie S17 ok. 2 km od
centrum), tel. 81 721 66 61
- Dwór Choiny – www.dworchoiny.pl, Kazimierzówka 11A (przy trasie S17, ok. 8 km od centrum
Świdnika)
- M&B Apartments - Długie 41D, 20-258 Długie (przy trasie S17, ok. 9 km od centrum Świdnika), tel.
500 349 403
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kijanach – www.zsrkijany.pl, Kijany 19, 21-077 Spiczyn (20 km od
Świdnika), tel. 81 752 75 61
Ponadto w Lublinie (kilkanaście km od Świdnika) znajdują się liczne hotele, hostele i kwatery w
zróżnicowanych cenach. Lublin jest bardzo dobrze skomunikowany ze Świdnikiem. Więcej informacji
można znaleźć na www.booking.com lub podobnych portalach.

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/549006968603402/

