Inbjudan till Morgongåva BK:s tävlingar 24/7, 31/7, 7/8, 14/8.
Morgongåva BK inbjuder föreningar runt om i Sverige som har rätten/möjligheten att
deltaga på tävling i ovan angivna datum. Vi uppmanar deltagande klubbar att följa gällande
regler samt de restrektioner som kommer att gälla vid tidpunkt för tävlandet!!!!
Anmälan: Diplomboxare anmäler sig via mail samt på boxing event service. 15 matcher vet vi
i dagsläget är max vad som tillåts. Anmälan således senast Torsdag aktuell tävlingsvecka till
gkmfredriksson58@hotmail.com samt på Boxing event service. I anmälan via mail, skall
också tel till ansvarig ledare lämnas för kontakt gällande matchlistor o dyl. Under Fredagen
så sätts matchlistor ihop och ledarna informeras via tel/ messenger /sms /mail.
Morgongåva:s fb sida kommer också innehålla nyttig info och startlistor läggas upp.
En anmälningsavgift på 100 kr per boxare tas ut av diplom deltagarna samt 200 kr för
matchboxarna, denna bet på plats vid invägning som sker mellan 09:00-10:00 alt 13:0016:00 matchboxare, för att täcka kringkostnader för tävlandet. Giltig diplomstartbok med
läkarintyg skall uppvisas vid invägning. Kl 11:00 beräknar vi starta.
Tävlingarna arrangeras utomhus, under tak på en dansbana i Vittinge Folkets park,
Brunnsätravägen 101, 744 95 Vittinge.
Vi ser helst att deltagarna kommer ombytta för att minska risk för smittspridning i
omklädningsrum. Utifrån spridningsrisk, ber vi att endast boxare som skall tävla samt deras
tränare följer med på arrangemanget. Vi arbetar i dagsläget för att kunna webb sända såväl
diplom som riktiga matcher. Max 15 diplom matcher samt 10 olympiska matcher.
Gällande matchboxare ges de möjlighet att göra sina läkarundersökningar på plats genom
förbundsläkare Robert Ludvigs försorg. Representant från SBF kommer att finnas på plats för
att stämpla böcker och godkänna lic. ansökningar, detta sker på tävlingsarenan mellan
13:00-16:00. Anmälan senast Torsdag aktuell vecka och matcherna sätts ihop under
Torsdag/Fredag och meddelas resp. tränare som lämnat kontaktuppgifter via mail
gkmfredriksson58@hotmail.com . Tävlingarna startar kl 18:00 .
Aktuella datum : 24/7 anmäl senast 22/7 kl 18:00
31/7 anmäl senast 29/7 kl 18:00
7/8 anmälan senast 5/8 kl 18:00
14/8 anmälan senast 12/8 kl 18:00
OBS : Respektera regler kring smittspridning ! Minsta tecken på symtom, stanna hemma!
Håll avstånd – var noga med hygien – blanda er inte med massa folk!
För frågor ring undertecknad 076-1377849. Mvh Kermith Fredriksson tävlings ansv.

Varmt välkomna boxare , ledare och funktionärer hälsar M-gåva BK !

