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Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Muaythai  

Kadetów i Dzieci 

Żary 01-02.06.2018 r. 

 

 

 

1. Organizatorzy: 

 Żarski Klub Sportów Walki – Dawid Polok, 

 Urząd Miasta Żary. 
 

 

2.  Termin: 

01 czerwca 2018r . 

 

 

01 czerwca (piątek) 
18:00 – 21:00 – rejestracja, waga i kontrola medyczna zawodników 

22:00 – losowanie drabinek 
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02 czerwca (sobota) 
09:00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski, rozpoczęcie walk 

 

 

3. Miejsce: 
Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5  

Ul. Okrzei 19 

68-200 Żary (woj. Lubuskie) 

 

 

 

4. Zgłoszenia: 
Zainteresowane startem kluby prosimy o zgłaszanie drogą mailową swoich zawodników, podając w 

mailu informacje według poniższego schematu: 

 

Imię i nazwisko - klub - kategoria wiekowa (oraz data urodzenia) -kategoria wagowa 

UWAGA ! Podanie daty urodzenia jest obowiązkowe 

 

Data zgłoszeń i opłata startowa: 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać ostatecznie do 30 maja do godz. 24:00 na adres email: 

zarskiksw@o2.pl 

 

  Lista startowa będzie dostępna na stronie organizatora: www.sportywalki.zary.pl  

 

  Kontakt organizator: Dawid Polok 888-767-877 

 

Proszę pamiętać że warunkiem udziału w Mistrzostwach jest zrzeszenie w Polskim Związku Muaythai 

– w Mistrzostwach Polski mogą startować tylko zawodniczki i zawodnicy z klubów zrzeszonych 

(informacje na temat zrzeszenia pod nr telefonu +48 606 119 150) 
 

 

  

5. Informacje: 

-  sprzęt ochronny do walki zapewnia  organizator. 

- zawodnik musi posiadać – spodenki muythai, koszulkę na ramiączkach (niebieską i czerwoną), 

ochraniacz krocza (metalowy), ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie (bawełniane, zakaz 

używania  plastrów!). 

 

Koszulki tylko na ramiączkach! 

Ochraniacz krocza  TYLKO METALOWE - wiązane (zgodnie z przepisami IFMA) 

Obowiązkowy mongkom - WŁASNY (klubowy) 

 

Dzieci 10-11 lat bez uderzeń na głowę, 

Dzieci starsze 12-13 lat z uderzeniami i kopnięciami na głowę (bez kolan i łokci na głowę), 

Kadeci 14-15 lat pełne zasady muaythai. 
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 6. Warunki udziału w zawodach: 
a) posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej lub zaświadczenia od lekarza sportowego z aktualnymi 

badaniami z wpisem „zdolny do treningów i startów w zawodach w dyscyplinie muaythai”, 

b) ubezpieczenie NNW z datą ważności pokrywającą się z datą turnieju, 

c) podpisana zgoda rodziców do udziału w turnieju zezwalająca na udział niepełnoletniego w 

Mistrzostwach Polski, 

d) wypełniony formularz zgłoszeniowy (posiadany przy rejestracji), 

 

 

Kategorie wiekowe i wagowe wg przepisów międzynarodowych IFMA: 

KADET 14-15 Lat:  

 Chłopcy: -38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 +81 Kgs,  

 Dziewczęta: -36 -38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 +71 Kgs,  

DZIECI STARSZE: 12-13 Lat: 

 Chłopcy: -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 – 48 – 50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67 -71 -+71 Kgs,  

 Dziewczęta: -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 – 48 – 50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 +63,5 Kgs,  

DZIECI 10-11 Lat: 

 Chłopcy: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 – 48 – 50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67 +67 Kgs, 

 Dziewczęta: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 – 48 – 50 -52 -54 -56 -58 -60 +60 Kgs, 
 

  

 

7. Opłata startowa:  

Opłata startowa wynosi 60 zł (15 euro) od zawodnika/zawodniczki. 

  

Dodatkowo w przypadku braku sędziego powołanego na zawody klub uiszcza opłatę w wysokości 100 

zł. 

  

Licencja Polskiego Związku Muaythai dla zawodników 30 zł/roczna (możliwość wykupienia na 

miejscu)  

 

Za dopilnowanie wysokości opłat, odpowiedzialny w każdym wypadku jest ORGANIZATOR. 

Opłata startowa zasila budżet ORGANIZATORA. 

 

8. Zakwaterowanie: 

 

Proponowany hotel  

 

1. Hotel Kardamon - http://www.kardamon-zary.noclegiw.pl/  

2. Hotel Janków - http://www.jankow.pl/static_page/show/566 

3. Hotel Chopin - http://chopin-zary.pl/  

4. Zajazd Anatol - http://anatol.com.pl/  

5. Zajazd Zacisze - http://www.zajazd-zacisze.pl/  

6. Hostel Żary - http://minihostel-zary.pl/  

7. Glass Hotel - http://www.glas-hotel.pl/index.php?lang=pl 
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