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REGULAMIN 

 VII MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW /SCHOOLBOYS/ 

NA ROK 2019 

1.Cel rozgrywek. 

 Wyłonienie Mistrza Polski w tej grupie wiekowej. 

 Popularyzacja pięściarstwa. 

 Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego.  

 Realizacja przygotowań do Mistrzostw Europy Uczniów. 

 Zdobycie przez zawodników klas sportowych. 

 Dobór zawodników do kadru narodowej.  

    

2.Termin i miejsce zawodów. 

Zawody organizowane są przez  OZB Podlaski, Klub sportowy BKS Tiger Łomża ( wrzesień, 

dokładna data do ustalenia) 

 

3.Uczestnictwo.  

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w 2005 roku. 

 Posiadający aktualną licencję  właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego. 

 Startujący zawodnicy muszą posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami 

zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. 

 Mistrzostwa mają charakter otwarty, startują wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów. 

 Dopuszcza się zawodników pochodzenia zagranicznego posiadających nadany numer PESEL 

(dokument nadający należy przedłożyć komisji sportowej przed badaniem lekarskim podczas 

pierwszego dnia zawodów) 

 Dopuszcza się do zawodów zawodników niestowarzyszonych. 

 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.  
 

4.Sposób przeprowadzenia zawodów. 

 Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy. 

 Nadzór nad nimi sprawują Wydział Sportowy i Młodzieżowy PZB, które po każdym cyklu mają 

prawo wprowadzenia zmian do regulaminu. 

 Zestawienie par ustala się drogą losowania. 

 Czas trwania walk wynosi 3 rundy po 1,5 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy 

rundami. 

 Turniej rozgrywany jest w 20 kategoriach wagowych : 38,5kg, 40kg, 41,5kg, 43kg, 44,5kg, 

46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg., 80kg., 90 kg.,105 kg. 

 Zawodnicy startują w rękawicach 10 uncjowych we wszystkich kategoriach wagowych. 

 Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 
 Zawodników obowiązuje start we własnych  kaskach, rękawicach, (atestowanych przez AIBA)  

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

zobowiązany ochraniaczach na zęby, suspensoriach, bandażach na dłoniach. 

 Zawodnicy startują w strojach (koszulki i spodenki) koloru narożnika z jakiego wychodzą do 

walki (czerwony lub niebieski). 

 Zawodnicy 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 używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z 

elementami czerwonymi. 

 Waga oraz badania lekarskie odbywają się zgodnie z Regulaminami PZB. 

 Zawodnicy zgłaszający się na wagę muszą przedłożyć, książeczkę sportowo-lekarską z 

aktualnymi badaniami oraz licencję zawodniczą. 

 Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3. 

 W sprawie odwołań i protestów obowiązuje § 25 Regulaminu Sportowego PZB. 



 Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 

 Obsadę sędziego głównego, sędziowską oraz ITO/komisji sportowej wyznaczają; Wydział 

Sędziowski i Sportowy PZB. 

 

5. Obowiązki organizatora turnieju. 

 Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego 

przeprowadzenia zawodów i ponosi koszty związane z jego organizacją. Koszty związane z 

uczestnictwem w turnieju ponoszą OZB i kluby. 

 Organizator powinien powiadomić z 14-sto dniowym wyprzedzeniem zainteresowane OZB 

uprawnioną placówkę służby zdrowia oraz Wydział Sportowy PZB o miejscu, dacie i godzinie 

zawodów, wagi i badania lekarskiego oraz rezerwacji miejsc hotelowych w okresie trwania 

turnieju. 

 Organizator zabezpiecza halę sportową z pełnym wyposażeniem i ponosi koszty związane z 

obsługą i organizacją turnieju, oraz pokrywa koszty delegacji komisji sędziowskiej i sportowej. 

 

6. Punktacja 

 

 I miejsce   5  pkt. 

 II miejsce  3  pkt. 

 III miejsce  2  pkt. 

 V-XVI miejsce  1  pkt. 

  

 

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

 

7.  Nagrody. 

 Zdobywcy 1 miejsca otrzymują złoty medal, dyplom oraz zdobywają I klasę sportową. 

 Zdobywcy 2 miejsca zdobywają srebrny medal, dyplom oraz zdobywają II klasę sportową. 

 Zdobywcy 3 miejsca zdobywają brązowy medal, dyplom oraz zdobywają II klasę sportową. 

 Zdobycie klasy sportowej wymaga wygranej co najmniej jednej walki.   

                                                               

 

Wydział Sportowy PZB 

          

                                                                                   


