
Akce

a družstev "Pohár města Žitavy"

Pořadatel: 

Kontakt: Stefan Brussig 

Hochwaldstraße 13; 02763 Zittau 

Tel.: +4917634977875 mail: brussigstefan@gmail.com

Termín: Sobota 04.05.2019 Semifinále

Neděle  05.05.2019 Finále 

Místo konání: WestparkCenter Zittau Westpark 6; 02763 Zittau 

Věkové kategorie &

Váhové kategorie

Účastníci:

Pravidla: boxerské zápasy budou probíhat podle platných WB  NBS (AIBA)

Přihláška na: Stefan Brussig 

Hochwaldstraße 13; 02763 Zittau 

Tel.: +4917634977875 mail: brussigstefan@gmail.com

www.boxclub-dreilaendereck.de

Termín přihlášek oficiální přihláška 07.04.2019

Rozhodčí komise:

* Kluby z jiných zemských svazů mohou, po domluvě, přivézt rozhodčího

   

Výstroj:

Vyhlášení

IV. Mezinárodní žitavský turnaj v boxu

IV. Mezinárodní žitavský turnaj v boxu  

HSG Turbine Zittau e.V./ Boxclub Dreiländereck

Schrammstraße 63; 02763 Zittau 

www.boxclub-dreiländereck.de

je možné se přihlásit do všech věkových, váhových a výkonnostních 

kategorií

Kluby z Česka, Polska, Itálie, Rakouska a Německa

přihláška musí obsahovat následující údaje:                                                       

Příjmení, jméno, datum narození, váha, zápasy, vítězství, 

prohry

Prosíme o dodržení tohoto termínu !

* bude určen rozhodčím Obmannem ze Saského svazu boxu 

Boxerské rukavice a ochranu hlavy si přiveze každý klub sám
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Ubytování:

Náklady: 

Klasifikace:

na sportovce je: Váha:        1bod

Prohra:      1bod

Vítězství:   2 body

Při rovnosti bodů rozhodne los. 

Ocenění:  "POHÁR MĚSTA ZITTAU"

"Nejlepší boxer"

"Nejlepší boxerka"

Časový plán: 03.05.2019 (možný příjezd)

04.05.2019

8.00  hodin příjezd

8:00  hodin do 9:00 hodin vážení

od 9 :00 hodin lékařské vyšetření

od 9:15 hodin losování

11:30 hodin - 14:00 hodin 1. akce

15:00 hodin oficiální zahájení

15:15 hodin - 19:00 hodin 2. akce

 na závěr. technická porada

trenéři, rozhodčí, vedoucí družstev 

05.05.2019

8:30 hodin - 9.00 hodin vážení  ( pro sportovce, kteří 

přijedou jenom na 05.05.)

9:00 hodin lékařské vyšetření

10:00 hodin - cca. 14:00 hodin 3. akce

 na závěr. ocenění & předání pohárů 

Ochrana dat Na stránkách http://www.boxclub-dreilaendereck.de/datenschutz.html

najdete přehledný popis ochrany dat pro soutěže HSG Turbine Zittau 

e.V./oddíl. Boxclub Dreiländereck .

Toto vyjádření k ochraně dat je součástí vypsání a podáním přihlášky 

je vyjádřen souhlas.

Do klasifikace jde za družstvo/KG 5 sportovců. Kluby s více sportovci 

mohou vytvořit 2 družstva. Sportovci v kvalifikaci budou určeny losem.

Ubytování včetně snídaně zajistí a zaplatí organizátor

všechny ostatní náklady si hradí zúčastněné kluby 

Bude se boxovat o pohár pro družstvo "POHÁR MĚSTA ZITTAU".


