
 

Organizatorzy: 

  
 

PUCHAR POLSKI PANKRATION 

LUBLIN 2022 
 

 

1. Nazwa imprezy:  

Puchar Polski Pankration 
 

2. Cel: 

Promocja dyscypliny, wyłonienie zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych 

kategoriach 
 

3. Organizatorzy:  

BullTerror 

Wojciech Klimkiewicz 
 

4. Patronat: 

Polski Związek Taekwon-Do 

Polski Związek Ju-Jitsu 

Amatorska Liga MMA  
 

5.  Termin i miejsce:  

06.02.2022 (niedziela) 

Hala sportowa MOSIR im. Zdzisława Niedzieli MOSIR, Aleje Zygmuntowskie 4, Lublin 
 

6. Zgłoszenia zawodników kluby dokonują drogą internetową na stronie: 

https://www.sportdata.org (instrukcja zgłaszania zawodników w oddzielnym pliku)  

w nieprzekraczalnym terminie do godziny 22.00 w dniu 3.02.2022 r.  

W razie pytań lub problemów z rejestracją zawodników prosimy o kontakt  

z administratorem panią Izabelą Ostrowską poprzez e-mail info@pztkd.lublin.pl  

 

7. Biuro zawodów i waga:  
Hala sportowa MOSIR im. Zdzisława Niedzieli MOSIR, Aleje Zygmuntowskie 4, 

Lublin. 
 

8. Dyrektor zawodów: Wojciech Klimkiewicz, tel. 888897777, e-mail: mmainfo@wp.pl  
 

9. Sędzia główny: Andrzej Kozłowski 
 

10. Warunki uczestnictwa:   

 Opłacenie startowego w wysokości 100 zł od zawodnika za udział w jednej 

dyscyplinie, 150 zł od zawodnika za udział w dwóch dyscyplinach.  

(Uwaga! Po terminie lub w dniu zawodów wyniesie odpowiednio 50 zł więcej: 

150 zł lub 200 zł)  
 

 

 

https://www.sportdata.org/
mailto:info@pztkd.lublin.pl
mailto:mmainfo@wp.pl
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Zawodnicy wprowadzeni do systemu zostaną przeniesieni z listy oczekujących 

dopiero po opłaceniu startowego, które należy wpłacić na konto Polskiego Związku 

Taekwon-Do:    

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 87 1930 1709 2001 0006 3366 0001  

Prosimy aby kluby dokonywały wpłat zbiorczo za przedstawicieli swoich klubów.  

 Posiadanie aktualnych badań lekarskich (książeczka sportowo-lekarska lub 

zaświadczenia o zdolności do startu w zawodach MMA). 

 Zawodnicy w kategorii wiekowej senior, urodzeni w roku 2004 lub w latach 

wcześniejszych.    

 Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej NNW zawodników zgodnie z art. 37 ust. 

1 i 38 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Organizator nie ubezpiecza 

zawodników od NNW i nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe 

wypadki. 

 Sprzęt ochronny do walki zgodny z obowiązującym regulaminem Pankration. 

 

11. Konkurencje:  

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Pankration.  

Regulamin dostępny jest na stronie: https://pztkd.lublin.pl/artykul/pankration. 
 

Zawodnicy dzieleni są na 8 kategorii wagowych osobno dla kobiet i mężczyzn zgodnie z 

rzeczywistą wagą: 

 

Pankration Athlima (semi-kontakt) 

Seniorzy: 18 lat i starsi  

Mężczyźni: 60, 66, 71, 77, 84, 92,100, +100 kg.  

Kobiety: 50, 53, 57, 61, 65, 70, 75, +75kg 
 

Pankration (full-kontakt) 

Seniorzy: 20 lat i starsi (20-35 lat; od 18 lat z zaświadczeniem medycznym za zgoda 

lekarza) 

Mężczyźni: 60, 66, 71, 77, 84, 92,100, +100 kg.  

Kobiety: 50, 53, 57, 61, 65, 70, 75, +75kg 

 

W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 4 w konkurencji/kategorii, organizator 

zastrzega sobie prawo łączenia kategorii/konkurencji;  

 

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w związku z trwającym stanem epidemii:  

 Zawody będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.   

 Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dla wszystkich uczestników oraz środki 

do dezynfekcji obiektu i sprzętu sportowego.  

 Po każdej walce będą dezynfekowane rękawice i kaski. 

 Program przewiduje regularne przerwy na dezynfekcję mat i wietrzenie hali 

sportowej.  
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 Osoby niebędące zawodnikami, przebywające na terenie obiektu podczas zawodów  

muszą zakrywać usta i nos. 

 Trenerzy, obsługa zawodów, osoby funkcyjne zobowiązane będą nosić maseczki 

ochronne. 

 Podczas wagi oraz uroczystości otwarcia zawodów wszyscy zawodnicy mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa.  

 Zawodnik, u którego podczas wagi stwierdzone zostaną objawy infekcji (katar, kaszel 

itp.) nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach. Decyzję podejmuje sędzia wagi.  
 

 

13. Program zawodów:  

 

06.02.2022 r. – Niedziela  

09.00 – 10.00 – szkolenie sędziowskie Pankration (dla wszystkich chętnych) 

08.00 – 10.00 – waga i zamknięcie rejestracji 

09.30 – Omówienie zasad 

10.00 – Rozpoczęcie rywalizacji sportowej 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


