
 

 

 

 

 

 

Amatorska Liga MMA o Puchar Gór Sowich 

Regulamin: 

 

I. Termin i lokalizacja: 

24.03 2018r Bielawa, ul. Grota Roweckiego 6 

II. Organizator : 

UKS IRON BULLS Bielawa - Norbert Warchoł 

Amatorska Liga MMA 

Współorganizator : 

Urząd Miasta Bielawa 

Starostwo Powiatowe 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

III. Program zawodów: 

07:05 - 09.00 Waga 

10:00 - Omówienie przepisów 

10:30 - Start zawodów 

16:00 - Walki finałowe 

 

IV. W dniu zawodów odbędą się: 

1. Turniej Junior MMA zawodnicy lat 16,17,18 rocznik: 2000,2001,2002. 

2.Turniej Kobiet MMA OFS zawodniczki, które ukończyły 18 rok życia 

3. Turniej Senior MMA - Seniorzy, (Osoby, które ukończyły 18lat i starsi), którzy mają wygrane walki 

tylko amatorskie. - OFS 

4. Turniej Full Contact MMA -(Osoby, które ukończyły 18lat i starsi) 

5. Turniej Pierwszy krok MMA - dotyczy seniorów(Osoby, które ukończyły 18lat i starsi), którzy 

startowali w MMA maksymalnie 3 razy. 

6. Turniej Senior BJJ No Gi i GI z podziałem na : Białe , Niebieskie , Kolorowe oraz kat. OPEN 

Kat. NO GI i GI 

Pasy białe : - 66kg, -70kg, -77kg, - 84kg, - 93kg oraz +93kg  

Pasy niebieskie: : - 66kg, -70kg, -77kg, - 84kg, - 93kg oraz +93kg  

Elita: -70kg -77kg , -84kg, -93kg, +93kg, 

Kobiety : -56kg oraz 56kg  

 

 



V. Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: 

- dowodu uiszczenia opłaty w postaci papierowej 

- dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); 

- karty zawodniczej lub aktualnego oświadczenia z wpisem "zdolny do startów w zawodach" lub (pod 

kątem MMA lub JU JITSU) wystawionych przez lekarza sportowego 

- ubezpieczenie NNW; 

- właściwego stroju - suspensor ( ochraniacz genitaliów ), ochraniacz na zęby (dot. MMA), spodenki; 

- oświadczenie opiekuna - dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia - formularz jest do 

pobrania na stronie www.almma.pl. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a 

autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być 

podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do 

startu w zawodach. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem zawodów. 

VI. Informacja dla trenerów: 

1.Wstęp dla trenerów gratis 2 osoby na Team 

2.Podczas walki zawodnika przypada jeden trener przy polu walki 

VII. Zgłoszenia: 

od 19 marca do 22 marca 2018 

przez panel zgłoszeniowy na: 

www.ALMMA.pl 

-menu ALMMA 

-Rejestracja zawodników na ALMMA Bielawa 

VIII. Opłaty: 

Opłata startowa 70 zł - jedna dywizja zawodnicy zrzeszeni.  

Opłata startowa 80 zł – jedna dywizja dla zawodników niezrzeszonych  

do 22 marca 2018, po tym terminie i w dniu zawodów 100 zł - jedna dywizja. 

IX. Wpłaty na konto: 

BZ WBK S.A 

Norbert Warchoł 

ul. 22 lipca 14/2 

58-260 Bielawa 

94 1090 2284 0000 0001 0432 4966 

X. Informacje: 

Norbert Warchoł - tel.693 981 359, mail: el_moro86@wp.pl 

Sławomir Cypel - tel. 603177070, mail: slawomir.cypel@o2.pl 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.almma.pl%2F&h=ATPlpiwvRrlmaT6usvWc6vhMicu0jeBJpfunVZtYKT4ROkZZm8JYmasbfx25h7K6MkOjkr1TL8MVEkljTkHlgzc-O0uU3PVtnbAPc1KExCW6HDumc852qT05_CSBEDpjwYNvu-oyX2JLTn9DArjwcQ
http://www.almma.pl/
mailto:el_moro86@wp.pl
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