
Warszawa 2019 

 

REGULAMIN 

XVII MISTRZOSTW  POLSKI  JUNIOREK  / YOUTH / 

W BOKSIE NA ROK 2019 

 
1. CEL ZAWODÓW 

 Popularyzacja pięściarstwa kobiecego w Polsce. 

 Wyłonienie mistrzyni Polski w tej grupie wiekowej. 

 Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 17-18 lat. 

 Wyłonienie najlepszych zawodniczek w kraju. 

 Zdobycie przez zawodniczki klas sportowych. 

 Przeprowadzenie doboru zawodniczek do kadry narodowej. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

 Mistrzostwa Polski Juniorek /Youth/ odbędą się w dniach 10 - 14.04.2019 r. (miejsce do 

ustalenia) 

 

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW. 

 Organizatorem Mistrzostw Polski Juniorek /Youth/  jest Polski Związek Bokserski poprzez 

organizatora mistrzostw. 

 

4. UCZESTNICTWO. 

 W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2001 – 2002 

 Posiadające aktualną licencję zawodniczą . 

 Posiadające książeczkę-sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, 

zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. 

 Zawodniczka nie posiadająca należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie będzie 

dopuszczona do zawodów. 

 Do zawodów będą dopuszczone zawodniczki z klubów posiadających aktualne licencje klubowe. 

 Dopuszcza się zawodniczki pochodzenia zagranicznego posiadające nadany numer 

PESEL (dokument nadający należy przedłożyć komisji sportowej przed badaniem 

lekarskim podczas pierwszego dnia zawodów) 

 Do walki o mistrzostwo muszą się zgłosić co najmniej dwie zawodniczki w wadze. W przypadku 

zgłoszenia się tylko jednej zawodniczki, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszoną 

zawodniczką jest zeszłoroczna  mistrzyni to zatrzymuje ona tytuł na rok następny. 

 Prawo startu mają zawodniczki startujące 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. 
 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

 Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. 

 Zawody mają charakter otwartych /wszystkie zgłaszające się zawodniczki i uprawnione do startu 

mogą brać udział w zawodach/. 

 Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych:   45-48kg, 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 startują we własnym sprzęcie posiadający atest AIBA (rękawice i kaski)  tj. 

Adidas, Top Ten,  Wesing, , Sting ,Velo, Green Hill, TaiShan, SportCom. 

 Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby,  /można 

używać ochraniacza na łono/ oraz bandaży na dłoniach. Koszulki muszą być z  bez kołnierzyka i 

rękawów zasłaniające piersi i plecy 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. 

 Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

 Zawodniczki muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 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. 

 Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodniczka przegrywająca odpada/. 

 Zestawienie ustala się drogą losowania. 

 Do walk muszą się zgłosić co najmniej dwie zawodniczki w każdej kategorii wagowej. 

 W zawodach startują zawodniczki zgłoszone przez kluby lub okręgi na 7 dni przed rozpoczęciem 

mistrzostw. Dopuszcza się do startu zawodniczki niestowarzyszone. 

 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. 

 Oświadczenie ciążowe należy przywieźć na zawody podpisane przez rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

 Zawodniczki obowiązuje start w rękawicach ,kaskach oraz stroju (koszulka i 

spodenki/spódniczka)  koloru narożnika z jakiego wychodzą do walk (czerwony lub niebieski). 

 Zakazuje się startu w strojach reprezentacji Polski. 

 Sędziowanie jest systemem kart punktowych 1 +5. 

 Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy PZB. 

 

6. Punktacja 

 

  1 miejsce     15 pkt. 

  2 miejsce     12 pkt. 

          3-4 miejsce     10 pkt. 

           5-8 miejsce       8 pkt. 

        9-16 miejsce       4 pkt. 

 

 

 Zawodniczka, aby zdobyć punkty, musi stoczyć przynajmniej jedną walkę. 

 

7.  Nagrody. 

 Za zajęcie I miejsca zawodniczka otrzymuje złoty medal, dyplom oraz zdobywa Mistrzowską  

klasę sportową. 

 Za zajęcie II miejsca zawodniczka otrzymuje srebrny medal, dyplom i zdobywa I klasę sportową. 

 Za zajęcie III-IV  miejsca zawodniczki otrzymują brązowe medale, dyplomy i zdobywają I  klasę 

sportową. 

 

8. Warunki finansowe. 

 Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej pokrywają ponoszą 

organizatorzy. 

 Koszty przejazdu , zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje 

delegujące/uczestnicy mistrzostw. 

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB organizator ma prawo pobierać startowe za udział zawodniczki 

w zawodach ( wysokość startowego podana będzie w komunikacie organizacyjnym). 

 
 

Wydział Sportowy PZB 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE CIĄŻOWE ZAWODNICZKI W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT 

 

 

 

 

Imię i nazwisko zawodniczki……………………………………………….. 

 

Data ……………………………………… 

 

Miejsce …………………………………... 

 

Nazwa zawodów …………………………………………………………….. 

 

 

Ja …………………………………………… , jestem jednym rodziców/opiekunem prawnym/ 
      ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

……………………………………………. oświadczam w Jej imieniu, że nie jest Ona w ciąży. 

      ( imię i nazwisko zawodniczki) 

 

Rozumiem powagę niniejszego oświadczenia i przyjmuję pełną odpowiedzialność za nie. 

 

W przypadku gdy powyższa deklaracja okaże się nieścisła lub nieprawdziwa  i  

 

zawodniczka ……………………………………….. dozna jakiegoś urazu lub szkody  

                         ( imię i nazwisko zawodniczki) 

 

w trakcie zawodów , oświadczam w imieniu ……………………………………………. 

                                                                             ( imię i nazwisko zawodniczki) 

 

 jej spadkobierców , pełnomocników, administratorów, że rezygnuję z wszelkich  

 

roszczeń o odszkodowanie wobec PZB ( włączając oficjalnych przedstawicieli,  

 

pracowników tej organizacji), organizatorów zawodów ( włączając komitet  

 

organizacyjny zawodów i przedstawicieli zaproszonych klubów). 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis jednego z rodziców/opiekuna prawnego 

 

 

Potwierdzony przez 

 

 

……………………………………………….. 
(podpis zawodniczki) 


