
   

 

REGULAMIN 

Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów, Kadetek, Młodzików i Młodziczek 

W Boksie na rok 2022r. 

 

1. CEL ZAWODÓW 

• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Wielkopolski. 

• Wyłonienie Mistrza Wielkopolski w tej kategorii wiekowej Młodzik , Młodziczka, Kadet, 

Kadetka 

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 14 lat oraz 15 – 16 

lat 

• Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej. 

• Przeprowadzenie selekcji zawodników do kadry wojewódzkiej. 

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Mistrzostw Wielkopolski Młodzików , Młodziczek, Kadetów i Kadetek zostaną  rozegrane w 

dniach 17-20.03.22 w Śremie 

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW. 

• Organizatorem zawodów  są: Śremski Sport Sp. z o o, Klub Bokserski Warta Śrem oraz 

Wielkopolski OZB 

• Organizator zapewnia dla Jury zawodów: biuro zawodów z wyposażeniem ( drukarka , 

ksero ) 

4. UCZESTNICTWO. 

• W Mistrzostwa Wielkopolski mają charakter „otwartych” tzn. każdy zawodnik spełniający 

wymogi startowe ma prawo uczestniczyć w zawodach. 

• 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.  

• W Mistrzostwach  Wielkopolski mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję 

zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami 

zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. 

• Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie 

zostanie dopuszczony do zawodów. Zawodnicy zgłoszeni do mistrzostw przedkładają 

podczas kontroli wagi kartę zawodniczą, książeczkę sportowo-lekarską.  



• Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję 

klubową PZB oraz licencję WOZB. 

• 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.(zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego 

Związku Bokserskiego). 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. 

• Zawodnicy startują we własnym sprzęcie posiadającym atest AIBA (rękawice i kaski), tj. 

Adidas, Top Ten, Sting, Green Hill, zgodnie z aktualnymi licencjami AIBA. Ponadto 

zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium 

oraz bandaży na dłoniach. 

• 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). 

• W walkach używa się rękawic 10 OZ   

• Zawody kobiet rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych : 

 Młodziczki:   34-36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 70kg,  

 Kadetki:  44-46 kg, 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57kg, 60kg, 63 kg, 66kg,70kg, 75kg, 80kg, +80kg  
                         

•  zawody Meżczyżni  rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych : 

.  Młodzik:  37- 40 kg, 42, kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg 66 kg,                 

70 kg,75 kg, 80 kg, do 90 kg.    

  Kadet:  44-46kg, 48kg ,50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg ,66kg, 70kg, 75kg, 80kg,+80kg.                         

 Walki młodzików i młodziczek trwają 3 rundy po 1,5 minuty każda z przerwami 

jednominutowymi    pomiędzy rundami. 

Walki kadetów i kadetek  trwają 3 rundy po 2 minuty każda z przerwami jednominutowymi 

pomiędzy rundami 

• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/. 

• Zestawienie par ustala się drogą losowania. WOZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania. 

• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 

• Zawodnika obowiązuje start w kasku, rękawicach oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru 

narożnika z jakiego wychodzi do walki (czerwony lub niebieski). 

• Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub 

z elementami czerwonymi. 

• Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy 

WOZB. 

• Sędziowanie odbywa się na kartach  punktowych , systemem 1+3.  



• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 

6. ZGŁOSZENIA. 

• Zgłoszenia do mistrzostw podają kluby  na druku zgłoszeń do zawodów od dnia 

21.02.2022r. do dnia 04.03. 2022r.do wydziału sportowego, E – mail skrobala.m@gmail.com  

Każde głoszenie zostaje potwierdzone e-mailem zwrotnym . 

• Weryfikację i ostateczne dopuszczenie do zawodów  przeprowadza Wydział Sportowy         

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

Punktacja                                                                                                                                                                              

I miejsce 9pkt.                                                                                                                                                              

II miejsce 7pkt.                                                                                                                                                                

III miejsce 5pkt.                                                                                                                                                             

V-VIII miejsce 3pkt. 

7. NAGRODY 

• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę lub złoty medal i dyplom  

• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę lub srebrny medal i dyplom  

• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy  

• Szarfy medale i dyplomy obowiązkowo należy odbierać na podium w stroju sportowym, w 

przypadku nie stawienia się do dekoracji zawodnik zostaje pozbawiony medalu, dyplomu, 

oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym WOZB. 

8. WARUNKI FINANSOWE 

• Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na podstawie komunikatu 

organizatora. 

• Koszty zakwaterowania i wyżywienia  komisji sędziowskiej, sportowej oraz sedziów  

ponoszą organizatorzy. 

Koszty ryczałtów sędziowskich ponosi  WOZB 

• Zgodnie z decyzją Zarządu WOZB organizator może pobierać „startowe” za start zawodnika 

w zawodach. 

• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje 

delegujące/uczestnicy mistrzostw. 

• Organizator może pobierać opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie za pierwsze dwa dni 

pobytu z góry 

 Wydział Sportowy WOZB 

                 

             Tel  +48 668 038 447 

 


