Warszawa 2018

REGULAMIN
89 INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW / ELITE /
W BOKSIE NA ROK 2018
1. CEL MISTRZOSTW
 Popularyzacja pięściarstwa w Polsce
 Wyłonienie mistrza Polski
 Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie wiekowej Senior / Elite/
 Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie 19 – 40 lat.
 Zdobywanie przez zawodników klas sportowych
 Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej.
2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 Mistrzostwa Polski Seniorów/Elite/ odbędą się w dniach 22-28.04.2018r. w Karlinie
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 Organizatorem Mistrzostw Polski Seniorów/Elite/ jest Polski Związek Bokserski poprzez
Zachodniopomorski OZB oraz klub sportowy KSW Róża Karlino
 Obsługa prasowa i medialna może być realizowana wyłącznie po uzyskaniu akredytacji wydanej
przez Polski Związek Bokserski

4. UCZESTNICTWO.
 Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1999-1978.
 Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badanami lekarskimi według wytycznych
Ministerstwa zdrowia i stoczonych minimum 10 walk.
 Zarejestrowani w centralnej kartotece PZB i posiadający aktualna licencje zawodniczą PZB.
 Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową.
 Dopuszcza się zawodników pochodzenia zagranicznego posiadających nadany numer PESEL (
dokument nadający należy przedłożyć komisji sportowej przed badaniem lekarskim podczas
pierwszego dnia zawodów)
 Do zawodów dopuszcza się zawodników niezrzeszonych
 Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak : Aikido, walki w
klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo,
Wrestling, Wushu itp.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego .
 Mistrzostwa Polski mają charakter „otwarty” tzn. każdy zawodnik spełniający wymogi startowe ma
prawo uczestniczyć w zawodach.
 Mistrzostwa rozgrywane są w systemie pucharowym/zawodnik przegrywający odpada/.
 PZB zastrzega sobie prawo rozstawiana zawodników.
 Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze. W przypadku
zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli
jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz to zatrzymuje on tytuł na rok następny.



Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych: 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 75kg, 81kg,
91kg, +91kg,
Czas wali wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.














Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA tj. Adidas (Double
–D), Top Ten, Fujian, Wesing, Sting, Velo. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w
czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach oraz stroju ( koszulka i spodenki ) koloru
narożnika z jakiego wychodzą do walki ( czerwony lub niebieski ).
W kategoriach wagowych 49kg-64kg używa się rękawic 10-cio uncjowych, a od kategorii wagowej
69kg używa się rękawic 12 – sto uncjowych.
Zakazuje się używania ochraniaczy na żeby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5m i nie krótszych niż 2,5m , o szerokości
5,7cm z zapięciem typu Velcro (rzepy ).
Zawodnicy startują w rękawicach, które muszą posiadać zapięcie Velcro ( rzepy ).
Zakazuje się występowania zawodnikom w strojach reprezentacji Polski .
Sędziowanie walk odbywa się na kartach punktowych systemem 1+5.
Obsadę Sędziego Głównego oraz funkcjonariuszy ITO ( komisji sędziowskiej i komisji sportowej )
wyznacza: Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.
W sprawie odwołań i protestów obowiązuje §25 regulaminu Sportowego PZB.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. PUNKTACJA .
I miejsce
40pkt.
II miejsce
35pkt.
III-IV miejsce
28pkt.
V-VII miejsce
17pkt.
W przypadku gdy pierwszej walce turnieju zawodnik nie wyjdzie do walki , nie zdobywa punktu.
7. NAGRODY .
 Za zdobycie tytułu Mistrza Polski zawodnik otrzymuje złoty medal, pas oraz dyplom i zdobywa
mistrzowską klasę sportową.
 Za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski zawodnik otrzymuje srebrny medal, oraz dyplom i zdobywa
mistrzowską klasę sportową.
 Za zdobycie III-IV miejsca otrzymują brązowe medale oraz dyplom i zdobywają mistrzowską klasę
sportową.
 Za zajęcie V-VII miejsca zawodnicy zdobywają I klasę sportową.
 Za zajęcie IX-XII miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową.
 Za zajecie I miejsca w punktacji OZB i klubowej zwycięscy otrzymują puchary.
 Za najlepszego trenera uważa się trenera drużyny, która wygrała rywalizację medalową.
8. WARUNKI FINANSOWE
 Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
 Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje
delegujące/uczestnicy mistrzostw.
 Zgodnie z decyzją Zarządu PZB organizator może pobierać „startowe” za start zawodnika w
zawodach.

Wydział Sportowy PZB

