25-27. okt 2019
Trondheim,
NORWAY

Foreløpig program:
Fredag

Bokseturnering for alle aldre og nivå
Boksere på alle nivå kan delta i turneringen; fra mikrodiplom
(8 år) til senior, gutter og jenter, nybegynnere og viderekomne.

18.00-19.00: Innveiing damer
19.00-21.00: Innveiing herrer

Lørdag
9.00: Trenermøte
9.30: Dommermøte

Overnatting
Overnatting og alle fasiliteter nært idrettsarenaen hvor Legacy
Box Cup avholdes; vi tilbyr overnatting på skole GRATIS til
våre deltakere, og har rabatterte priser på hotell i nærheten
ved bestilling før 15. september 2019.

10.00: Kampstart

Søndag
8.00: Innveiing
10.00: Kampstart
Ca 15.00: Avslutning

The Legacy - Arven
Boksesporten har tradisjon for å videreføre kunnskapen lært
fra forrige generasjon og videre til den neste generasjonen.
Vår klubb B-30 ble stiftet i 1930 og siden da har vi sett
lidenskapelig engasjerte trenere og ledere utvikle boksere til å
nå mål de ikke hadde trodd var mulig.
Flere boksere blir trenere og ledere etter å ha bokset sin siste
kamp, og bringer kunnskapen videre. Dette går igjen hos
bokseklubber over hele verden. På våre reiser i inn- og utland
erfarer vi hvordan den globale boksefamilien tar vare på
hverandres utøvere for å bidra til deres utvikling og suksess.
Ved Legacy Boxcup ønsker vår klubb å hedre alle trenere,
ledere og boksere som har inspirert så mange for å trene og
kjempe hardt i den edle idretten vil alle elsker. Ved Legacy
Boxcup ønsker vi å hedre idretten boksing og de verdier som
den representerer: respekt, disiplin, hardt arbeid og
ydmykhet. Og Ære.
Velkommen til Legacy Boxcup 2019 for å kjempe for
"The Legacy Belt".

Påmeldingsavgift NOK
300 per bokser betales
på innveiing
Vi aksepterer Visa/ Mastercard/ cash.

B-30
Østre Rosten 39,
7075 Tiller, Norway
www.b-30.no

Premier:
“Legacy Belt” til beste mannlige og kvinnelige
bokser. Pokal til beste bokser i hver klasse. Medalje til alle
finalister.
Transport:

Reis til Trondheim Airport Værnes med fly, eller
Trondheim Sentralstasjon med tog, www.nsb.no

25-27. okt 2019

Fra sentrum tar det 15 min med buss eller 10-12
minutter with taxi.

NORWAY

Referees/
judges:

Vi oppmundrer klubber til å ta med dommere
til turineringen for å sikre et bredt dommerpanel.

Food:

Det tilbys lett bespisning og drikke i hallen.
Idrettshallen er lokalisert nært Tiller
næringsområde med flere butikker og
restauranter.

Trondheim,

Mer informasjon:
www.legacyboxcup.com

Overnatting:
Hotell:

Quality Hotel Panorama!
Adress: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller.
www.nordicchoicehotels.no
Rompriser inklusiv frokost:
Enkeltrom: NOK 990 per natt
Dobbeltrom: NOK 1190 per natt
Bestill direkte til hotellet per e-post:
q.panorama@choice.no eller telefon: 72 90 05 00
Alle bestiller og betaler rom på egen hånd.

Hard floor:

Vi tilbyr overnatting i idrettshall gratis, i nærhet til
Rostenhallen. Ta kontakt på mail@legacyboxcup.com
for reservering av plasser og informasjon.

B-30 BOXING CLUB
Østre Rosten 39,
7075 Tiller, Norway
www.b-30.no

Klasser:
Menn og kvinner i alle klasser under
Senior født 2000 and eldre
Junior born 2001-2002
Unngdom born 2003-2004
Schoolbox
Diplomboksing
Mikrodiplom
(ingen vinner)

Senior A
Senior B
Senior C
Junior A
Junior B
Junior C
Ungdom A
Ungdom B
Bare født 2005
A (født 2005-2006)
B (født 2007-2008)
Født 2009-2011

16+ kamper
7-15 kamper
0-6 kamper
16+ kamper
6-15 kamper
0-5 kamper
7+ kamper
0-6 kamper

3 x 3 min
3 x 3 min
3 x 2 min
3 x 3 min
3 x 3 min
3 x 2 min
3 x 2 min
3 x 2 min
3 x 1,5 min
3 x 1,5 min
3 x 1,5 min
3 x 1 min

Ved flere enn 4 boksere i en klasse, blir klassen delt. Arrangøren forholder seg retten til å flytte
boksere opp eller ned mellom klassene, dersom dette er til det beste for boksingen.
Vektklasser
Menn: Senior og junior. 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 og +91 kg
Kvinner: Senior og junior. 45-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 og +81 kg
Ungdom og schoolbox: Jenter/ gutter. 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 og +80
kg
Diplom and mikrodiplom: Jenter/ gutter. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 og +80 kg
Påmelding av boksere utenfor Norge skjer over www.legacyboxcup.com/en/prover
Norske boksere melder seg på gjennom Fagsystemet.
For spørsmål og informasjon, ta kontakt med: Laila Kristjansson
Telefon: +47 99 53 12 34
E-post: mail@legacyboxcup.com

VELKOMMEN TIL EN FANTASTISK BOKSEHELG I TRONDHEIM

