
Warszawa 2019 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK  

O  XXVI PUCHAR POLSKI KADETÓW/JUNIORS/  

W BOKSIE NA ROK 2019 

 
 

1.Cel  rozgrywek. 

 Rozgrywki o Puchar Polski mają służyć rozwojowi boksu młodzieżowego  w kraju. 

 Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w tej grupie wiekowej. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie kadetów /juniors/. 

 Zdobywanie klas sportowych. 

 Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej. 

 

2.Termin i miejsce zawodów. 

 Zawody odbędą się w dniach 14-17.11.2019 r. / miejsce do ustalenia / 

 

3.Kierownictwo zawodów. 

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawują. 

 PZB poprzez Wydział Sportowy i Wydział Młodzieżowy 

 Jury 

 OZB  / do ustalenia / 

 

4.Uczestnictwo. 

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004. 

 Zawody mają charakter „otwartych” tzn. każdy zgłoszony zawodnik ma prawo startu w 

zawodach. 

 W turnieju mają prawo startować zawodnicy  posiadający aktualne badania lekarskie wpisane w 

książeczkę sportowo-lekarską, aktualną licencję. 

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową. 

 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.(zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Bokserskiego)  

 Dopuszcza się zawodników pochodzenia zagranicznego posiadające nadany numer PESEL 

(dokument nadający należy przedłożyć komisji sportowej przed badaniem lekarskim podczas 

pierwszego dnia zawodów) 

 Dopuszcza się do zawodów zawodników niestowarzyszonych. 

 
 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów. 

 Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy szczebla centralnego. 

 Nadzór nad nimi sprawuje Wydział Wyszkolenia , Wydział Młodzieżowy oraz Wydział 

Sportowy w sprawach sportowych. 

 Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/. 

 Zestawienie par ustala się drogą losowania. 

 Czas trwania walk wynosi 3 rundy po 2 minuty, 

 Zawodnicy po  trzech dniach walk mają 1 dzień przerwy. 



 Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA (rękawice i 

kaski) . Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, 

suspensorium oraz bandaży na dłoniach. 

 Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, kaskach oraz stroju (koszulka 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). 

 Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

 Zawodników obowiązuje zakaz walczenia w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z 

elementami czerwonymi. 

 W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych. 

 Turniej rozgrywany jest w 13 kategoriach wagowych;44- 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 

60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg, +80kg. 

 Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 

 Sposób sędziowania jest  na karty punktowe. 

 Sposób sędziowania 1+3. 

 W związku z tym iż zawody są szczebla centralnego delegata oraz obsadę sędziowską na zawody  

deleguje PZB w ustaleniu z organizatorem turnieju. 

 

6.Punktacja. 

                              I miejsce 15 pkt 

                             II miejsce 12 pkt.   

                      III-IV miejsce    9 pkt. 

                   V -VIII  miejsce   6 pkt.  

   

 Jeśli po losowaniu zawodnik nie wyjdzie do walki punkty nie zostaną zaliczone. 

 

7.ZASADY FINANSOWANIA. 

 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 

8.Nagrody. 

 Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom oraz zdobywa I klasę sportową. 

 Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom oraz zdobywa II klasę 

sportową. 

 Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy oraz zdobywają II klasę 

sportową. 

 

 

 

 

Wydział Sportowy  PZB 

                                                                                                                            

 

 

 


