REGULAMIN
III MISTRZOSTW POLSKI AZS W BOKSIE
na rok 2018

1. CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja pięściarstwa w polskim środowisku akademickim
- zdobycie przez zawodników klas sportowych
- przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata
- realizacja przygotowań do Akademickich Mistrzostw Świata
- promowanie logo, nazw i barw uczelni
- integracja młodzieży akademickiej poprzez sport
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży, w szczególności
narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.
Mistrzostwa Polski AZS odbędą się w dniach w 20-24.06.2018r. w Katowicach
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW.
Współorganizatorami mistrzostw są: PZB, AZS ZARZĄD GŁÓWNY, KLUB SPORTOWY
06 Kleofas AZS AWF Katowice, AZS AWF KATOWICE, AZS UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach
4. UCZESTNICTWO.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy kandydujący do startu w Akademickich Mistrzostwach
Świata 2018, tj. urodzeni w latach 1993-1999, aktualni studenci lub absolwenci z lat 2017-2018.
Zawody mają charakter „otwartych”, tzn. wszyscy zawodnicy zgłoszeni do 12.06.2018 r. mają prawo
do startu w zawodach.
W zawodach mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB posiadający
aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi.
W zawodach mogą startować zawodnicy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak
i niestowarzyszeni.
W Mistrzostwach Polski AZS w boksie o Puchar Prezesa Zarządu Głównego
AZS, mogą uczestniczyć zawodnicy pochodzenia zagranicznego posiadający numer PESEL.
Dokument nadania należy przedłożyć komisji sportowej podczas oficjalnej wagi.
Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w
klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo,
Taekwondo, Wrestling, Wushu itp.
Do weryfikacji zawodnicy przedkładają:
- Lista zawodników poświadczona przez władze klubu i trenera zespołu;
- Świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach;
- Legitymacja studencka lub Certyfikat Przynależności Akademickiej
- Polisę lub inny dowód ubezpieczenia NNW i OC;
- Zawodniczki także oświadczenie ciążowe.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
Zawody rozgrywane są systemem pucharowym (przegrywający odpada).
Zestawienia ustala się drogą losowania z zastrzeżeniem prawa PZB do rozstawiania zawodników.
Zawodników obowiązuje start w rękawicach, kaskach oraz stroju (koszulki i spodenki/spódniczki)
koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych ni ż 2,5 m o szerokości
5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.
Zakazuje się startu w strojach reprezentacji Polski.
Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1 + 3.
Obsadę sędziowską i sportową wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.
Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ring u w pierwszej walce nie zostaną przyznane
punkty.
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
Zasady dla kategorii kobiet:
Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych: 4548kg, 51 kg, 54 kg, 57kg, 60kg, 64 kg, 69kg, 75kg, 81kg, +81kg.
Walki trwają 3 rundy po 3 minuty każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
Zawodniczki w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadający atest AIBA tj. Adidas , Top
Ten, Wesing, Sting ,Velo, Green Hill, TaiShan, SportCom. Ponadto zawodniczka zobowiązana jest
do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, można używać ochraniacza na łono/ oraz bandaży
na dłoniach. Koszulki muszą być bez kołnierzyka i rękawów a włosy mogą być zabezpieczone
jedynie przez gumkę lub wstążkę a zakazane jest używanie siatki do włosów, osłony włosów,
szpilek, spinek itp.
W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych w każdej kategorii wagowej.
Każda zawodniczka startuje tylko raz dziennie.
Zawodniczki przed walką muszą złożyć informację o ich stanie fizycznym i własnoręcznym
podpisem na oświadczeniu potwierdzić jego prawidłowość, w przypadku zaistnienia
nieprawidłowości zawodniczka ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje z tego
wynikłe.
Zasady dla kategorii mężczyzn:
Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych: 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg,
69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg.
Walki trwają 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadający atest AIBA tj. Adidas , Top Ten,
Wesing, Sting ,Velo, Green Hill, TaiShan, SportCom . Ponadto zawodnik zobowiązany jest do
posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
We wszystkich kategoriach wagowych od 49 kg do 64kg obowiązują rękawice 10-cio uncjowe.
W kategoriach wagowych, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg używa się rękawic 12 –sto uncjowych.

5. PUNKTACJA I NAGRODY
I miejsce
II miejsce
III-IV miejsce
V-VIII miejsce

25 pkt.
21 pkt.
17 pkt.
11 pkt.

Indywidualnie:
Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, złoty medal, dyplom oraz zdobywa I klasę
sportową.
Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, srebrny medal, dyplom i zdobywa I klasę sportową.
Za zajęcie III-IV miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy i zdobywają II klasę
sportową.
W klasyfikacji uczelni: za miejsca 1-3 puchary, za miejsca 1-6 dyplomy.

6. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.
Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywaj ą organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.
Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB organizator ma prawo pobierać „startowe” za udział zawodników
w zawodach (wysokość startowego podana będzie w komunikacie organizacyjnym).
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