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Turniej Pierwszych Walk wraz z Ligą 

o 
Puchar Burmistrza Niepołomic 

MUAYTHAI  
 
 
Organizator: 
 
 

 
   

 

 
 

 
Termin:   31.03.2012  
 
      -  31.03, godz. 8.00-9.30: rejestracja oraz waga. 
                    Będzie możliwość wagi w piątek od godz.: 19.00-21.00     
              
     -  Godz.: 11.00 - Rozpoczęcie zawodów 
   
 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

TARGET 

URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁMICE 
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Miejsce:   Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Szkolna 1, Niepołomice. 
                 Walki będą odbywały się na ringu „WINDY”. 
 
 
Opłata startowa:  
 
-  50 zł. - Liga 
-  30 zł. - Turniej pierwszych walk 
 
Zakwaterowanie:  
 
Rezerwacje dokonują kluby we własnym zakresie. 
http://meteor.turystyka.pl/noclegi,motele,niepolomice,60.html 
Przy wcześniejszej informacji jest możliwość noclegu po 24 zł. od osoby, 4 km od 
Niepołomic. 
  
Przepisy:  
 
- seniorzy:  3rundy x 2 min   
-  juniorzy: 2rundy x 2min (ochraniacze na kolanach obowiązkowe)  
-  kadeci : 2 rundy x 2 minuty (ochraniacze na kolanach obowiązkowe) 
 
Wiek:  
 
-  senior:  18-37 lat mężczyźni i kobiety 
-  junior:  16-18 lat mężczyźni i kobiety 
-  kadeci:  14-16 lat mężczyźni i kobiety 
   
Jest możliwość startów młodszych zawodników! 
 
Strój: 

-  spodenki, 
-  ochraniacz krocza (metalowy), 
-  ochraniacz szczęki, 
-  bandaże bokserskie (bawełniane, zakaz używania plastrów!). 

 
 

Sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator. 
Jest możliwość walki we własnym sprzęcie . 
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Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z komunikatem i ścisłe 

przestrzeganie wytycznych, co usprawni proces rejestracji i przebieg 
całych zawodów.  

 
 
Zgłoszenia: 
 
Zgłoszenia prosimy dokonywać w następujących kategoriach wagowych: 
 
-  seniorzy od  57- do 91+  
-  kobiety -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71 
-  junior mężczyźni -54, -60, -63,5, -67, -71 , -75, -91 
-  juniorki kobiety -51, -54, -57, -60, -63,5,  
 
Wszelkie pytania dotyczące kategorii wagowych oraz list startowych 
prosimy kierować do organizatora! 
 

Lista startowa będzie na bieżąco uaktualniana na stronie 
www.targetmuaythai.com 

 
Wszystkie zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: targetmt@gmail.com, do 

dnia 25.03.2012! 

Nie drukujemy formularzy na zawodach. 

 
Start w Zawodach jest możliwy dla wszystkich Klubów. 

 
 
Warunki dopuszczenia do zawodów: 
 

1. Każdy zawodnik musi posiadać książeczkę sportowo lekarską lub 

zaświadczenie z przychodni sportowej. 
 

2. Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW na start w zawodach 
walk pełno kontaktowych. 
 

3. Każdy zawodnik musi posiadać podpisane oświadczenie, natomiast kadeci i 
juniorzy oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

mailto:targetmt@gmail.com
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Uwaga oświadczenia kadetów i juniorów nie mogą być podpisane przez 
trenera!! 

 
4. Do rejestracji każdy z zawodników musi posiadać dokument            

tożsamości.:  
 

o juniorzy i kadeci: legitymacja lub paszport,  
o seniorzy: dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport.  

 
Inne dokumenty nie będą honorowane. Brak dokumentu jest równoznaczny  

z wykluczeniem zawodnika z uczestnictwa w Zawodach. 
 
 

1. Każdy zawodnik powinien oczekiwać przy ringu w momencie rozpoczęcia walki 
poprzedzającej jego występ. W narożniku mogą się znajdować TYLKO 2 
osoby z ekipy W DRESACH SPORTOWYCH.  

2. Zgłoszenie zawodników do zawodów oznacza akceptację komunikatu. 
 
Każdy uczestnik zawodów otrzyma: 
 
-  w Turnieju Pierwszych Walk – dyplom,  
-  w Lidze dyplom oraz medal za wygrana walkę, 
-  dla najlepszego zawodnika Puchar (seniora, seniorki), 
-  Puchar drużynowy za zajecie I, II, III miejsca. 
 
 
Na hali w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów będzie dostępna jak zawsze 
kawa, herbata. 
 
 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami, 
 

Arkadiusz Małek 

SKF TARGET 


