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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI 
POLISH MUAYTHAI FEDERATION 

member of:  

International Federation of Muaythai Amateur (IFMA) – member of SPORTACCORD 

European Muaythai Federation (EMF) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Żary, 01.02.2019r. 

 

Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Muaythai  

Kadetów i Dzieci 

Żary 08-09.03.2019 r. 

 

 

 

1. Organizatorzy: 

 Żarski Klub Sportów Walki, 

 Urząd Miasta Żary, 

 Polski Związek Muaythai. 
 

 

2.  Termin: 

08-09 marca 2019r . 

 

 

08 marca (piątek) 
18:00 – 21:00 – rejestracja, waga i kontrola medyczna zawodników 

22:00 – losowanie drabinek 

http://www.pzmuaythai.pl/
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09 marca (sobota) 
09:00 – rozpoczęcie walk 

11:00 - oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski (po zakończeniu walk Mistrzostw Polski Dzieci i 

Kadetów rozpocznie się Turniej Pierwszych Walk oraz Liga Muaythai) 

 

 

3. Miejsce ważenia, rejestracji oraz rywalizacji: 
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 4 marca do godz. 24:00 na adres email: 

zarskiksw@gmail.com 

 

  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) 

 

 

http://www.pzmuaythai.pl/
mailto:prezes@muaythai.pl
zarskiksw@gmail.com
zarskiksw@gmail.com
http://www.sportywalki.zary.pl/


__________________________________________________________________________________ 
Adres korespondencyjny: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 10 

www.pzmuaythai.pl 

TEL. +48 606 119 150, email: biuro@muaythai.pl, 

KRS 0000409817 

NIP 9562299368 REGON 341239062 

 

Rywalizacja na ringu: 

Dzieci 10-11 lat bez uderzeń na głowę, 

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, 

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

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, 

Kadeci 14-15 lat pełne zasady muaythai. 

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, 

Seniorzy i juniorzy podczas ligi i TPW wg. kategorii wagowych i przepisów IFMA/PZ Muaythai. 

Poza rywalizacją na ringu będziemy mieli jeszcze dwie dodatkowe konkurencje w których będą mogli 

rywalizować zawodnicy i zawodniczki w następujących kategoriach wiekowych: 

8-9 lat 

10-11 lat 

12-13 lat 

14-15 lat 

W każdej kategorii wiekowej trzy pierwsze miejsca otrzymają medale (złoto, srebro oraz brąz). 

Konkurencje: 

– wai khru – czas na wykonanie wynosi 2 minuty. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność oraz 

poziom trudności danego układu. 

– kick pads – w czasie 1 minuty liczymy ilość kopnięć na tarczę. Wygrywa osoba z ich największą 

ilością. W przypadku remisu w ilości wygranym zostaje zawodnik/zawodniczka młodszy/sza. 
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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), 

 

 

7. Opłaty:  

UWAGA: Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed przyjazdem tj. do dnia 6 marca 2019 

roku. Nie będzie możliwości dokonania opłat na miejscu. 

 

Udział w Mistrzostwach Polski dzieci i kadetów tylko dla klubów zrzeszonych w PZ Muaythai. 

 

Licencje zawodnicze: 

Dla klubów zrzeszonych – licencja roczna 40 zł od zawodnika/zawodniczki 

 

Dla klubów niezrzeszonych (możliwość startu tylko na Lidze lub Turnieju pierwszych walk dla 

juniorów i seniorów) – licencja jednorazowa 40 zł od zawodnika/zawodniczki 

 

Opłaty startowe: 

60 zł od zawodnika/zawodniczki (+10 -16 lat) udział w walkach Mistrzostw Polski; 

 

20 zł od zawodnika/zawodniczki (+8 – 16lat) za udział w konkurencji Wai Khru oraz/lub Kick Pads 

 

40 zł od zawodnika/zawodniczki (+16 i senior) za udział w Turnieju Pierwszych Walk oraz Lidze 

Muaythai. 

 

 

Dane do przelewów: 

  

Polski Związek Muaythai 

al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 

30-119 Kraków 

  

PKO BP 

07 1020 2892 0000 5702 0475 7060 
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W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby której przelew dotyczy oraz czego dotyczy 

(Licencja PZ Muaythai, opłata startowa MP, opłata startowa Wai Khru / Kick Pads, opłata 

startowa TPW/LIGA). 

  

 

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. Sorau Apart Hotel- https://aparthotel-sorau.pl/  

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