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CAMPIONATS DE CATALUNYA 2018 

 

En reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 4 d’octubre, es va acordar convocar la 

XCII Edició dels Campionats de Catalunya de Boxa Amateur. 

 

Enguany es celebraran les modalitats masculina i femenina, categories sènior, (nascuts 

entre 01/01/1978 i el 31/12/1999), i amb una experiència mínima de 5 combats. 

 

CAMPIONATS PROMESES 2018 

 

Conjuntament amb els Campionats de Catalunya 2018 es celebrarà el campionat de 

promeses en les modalitats masculina i femenina amb les seves categories, junior (15 i 16 

anys, nascuts entre el 01/01/2002 i el 31/12/2003), i jove (17 i 18 anys, nascuts entre el 

01/01/2000 i el 31/12/2001) i sènior (a partir de 19 anys, nascuts entre 01/01/1978 i el 

31/12/1999), amb una experiència màxima de fins a 4 combats. 

 

INSCRIPCIONS 

 

La inscripció dels participants es tancarà el dia 8 de novembre a les 13’00 hores. Es farà 

de forma individual i és obligatori per esportistes, tècnics i clubs estar al corrent amb totes les 

obligacions federatives. 

 

El dia 10 de novembre de 10’00 a 13’00 hores es realitzarà el pesatge (OBLIGATORI) a 

les instal·lacions del Club Boxa Rubí i el dijous dia 15 de novembre es farà el sorteig dels 

esportistes participants al local de la federació. 

 
CLUB BOXA RUBÍ 
C. SARDANA, 22 

POLÍGON INDUSTRIAL COVA SOLERA -  08191 RUBÍ 

 

 

Es celebraran diverses vetllades de classificació a partir del dia 24 de novembre en 

funció dels participants inscrits (NOMÉS A LES CATEGORIES SENIORS ABSOLUTES). 

 

Les finals es celebraran en sessió de mati i tarda el dia 15 de desembre de 2018 a les 

instal·lacions del Pavelló Municipal d'Esports de Manlleu. 

 

 

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE MANLLEU 
PG. TER S/N 

08560 MANLLEU 
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