Morgongåva BK välkomnar till Sala Sparbank Box Open 30/4-1/5-22
Plats: Morgongåva Sporthall Lundavägen 12 , Morgongåva skola.
Sista anmälan via Boxing event service senast 26/4-22.
Anmälande klubb skriver namn och mobil# på ledare och klubb och sänder det till 0761377849.
Detta för att vi snabbt skall få tag i ansvarig ledare.
Anmälningsavgift : Matchboxare 300 kr Diplomboxare 150:- i samband med anmälan, eller senast 26/4
swisha ni anmälningsavgift till Morgongåva BK nr 123 123 49 54. OBS!!! Har ni ej betala avgiften innan,
är det dubbel avgift på plats. Uppvisande av läkarintyg = anmälningsavgift tillbaka ! OBS

Diplom klass A pojkar - flickor. Födda 2007/08 (OBS ej gått riktig match)
Diplom klass B pojkar – flickor . Födda 2009/10
Diplomklass C pojkar – flickor . Födda 2011/12
Ungdoms klass pojkar –flickor. Födda 2006/07 Debutant klass sk B klass 0-3 matcher. Har boxaren skaffat
erfarenhet från andra matcher med slag mot huvudet skall dessa räknas med (gäller samtliga kategorier).
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta upp boxare en klass, som har lång erfarenhet av ex
diplomboxning, och utifrån sin erfarenhet, skulle vara en risk för ”övermatchning” för mindre erfarna
boxare. Vår förhoppning är att vi skall kunna erbjuda ungdoms boxare 2 matcher. 4 boxare i klass =2
semifinaler. På Söndag boxar förlorarna om brons, vinnarna om guld. Vi hoppas på 4 boxare per klass i alla
kategorier, så alla kan få 2 matcher denna helg. Naturligtvis är detta beroende på hur matchen avgjorts !

Junior klass pojkar -flickor födda 2004-05
C klass. 0-3 matcher.
2 min

B klass 4-14matcher
3 min

A klass 15 matcher +
3 min

Senior klass män – kvinnor födda 2003 eller tidigare
C klass 0-5 matcher
2 min

B klass 6-14 matcher
3 min

A klass 15 matcher +
3 min

Registering/Invägning/läkarundersökning Morgongåva sporthall Lördag 30/4 kl.08.00- 10:00
Ledargenomgång kl.11:00.
Matchstart kl 13:00.
OBS!!! blir anmäld boxare sjuk eller av annan anledning ej kan deltaga på turn, avanmäl i god tid, för att
underlätta planeringen och genomförandet av tävlingen !
Invägning/läkare Söndag 1/5: kl.08:00-10:00

Matchstart kl 11:00

Samtliga deltagare som når minst semifinal, får medalj.
Logi förslag. En rad hotell/ Hostel/ Vandrarhem/ Bed and Breakfast finns i Heby kommun samt i Sala och
Uppsala.

Varmt välkomna till Heby kommun samt Morgongåva !

