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ljwa§a,
* sklasyfikowanym może byc zawodnik, ktory ł,"rkorrczył start w swojej konkurencji

lub oclbył przynajmniej jedną walkę (zgodnie z zapisenr pkt, 5,2 Regulaminu §§M
części ogolnej ,,A")

* Fr§wo stańr_l mają zawcdnicy siańujący w sportach lizycznego kontaktu takich jak: Aikido,
walki w k|atcę, Judo, Ju-jitsu, Karate, KenrJo Kickboxing, K-'1, Muay Tai, MMA, §ambo,
§avat*, §umo, Taekwcndo, Wrestling, Wushr-l rtp. (zgodnle z uchwałą Zarza,du Polskiego

9 j - -, -,

Lw iaz*,u Boksers k ieq o )

bY3lĘtvi LJuEi\

ilriłodrieżows M istrzostwa pols ki wiek 1§-23 laia

kłlegorie wago\i]e: 4B-51 kg 57 kg,60 kg, §9 kg, 75 kg

|okaia 1 2

69 kg. 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 19

iokata

punKty

SOM deiewczął wiek 15-1§ lat

] K . Kat, uragovre,46 kg, a8 kg 50 k9,5Ł !§,5.1k9,57 ts,T,kg§3 kg 66 kg,70 kg 75kg 80 kg, +5g trg

Turniej krvalif,kacyjny do OOM

-:
Funktacja _ wszystkie zawodnicxki, które awansowały do zawodów finałowych OOM i wystartcwały,

3_4

l punktvr-
I Uwaga

pl]nkiy

] 8iau kolsi§e zawodniezki z kwalifikacji s ch wq tabe!i

§S§§§§tKl: płeć
K+M
K+M
K*lvl

Młodzicv KłM

*f"\il§pUl\g

K

3-4 5_8

pu lkiy 1J Z1 17
,11 124

M

]ckata 1 2 3_4

punkty 25 21 17 11 I zeł

Mi§łr;e§ttv,a Palski Juniorów wiek 17-1B iat

id tl:lieoorle,lJaco\"Je] 45-48 kq, 51 kq, 54 kq,57 kq. ó0 kq,64 kt],69 kg, 75 kg,81 k§, +B,] kg

iol,,a,la 1 Ł 3-4

pu nkty 15 12 10 6 79

M kategorie lva§ow€- 46-49 kg, 52 kg 56 kg 60 k9 64 ng 69 kg, 75 kg, 81 k9, 91 kg, +91 kg

,1 5-B 9-1 6

15 12 10 8 Ą ĄĄź

lokata ,1 2

9 7 6
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OOM chłopców wiek 1§-16 lat

lVl

1ckala 1 z 3-4

punkty o 7 Ą 4 42

i'vl Tlrrt:cl kival,fikecyjny do OOM

lU^J(d 2

pUnkty 1 J

uvraga.
p;nk rj' 

';iyścl, 
zawoonicy, którzy awansowali do zaworlów finałowych 00M i wystańowali

orax koleinićawodnicy z kwalifikacji strefowych gg ĘĘ!!zay,ąI§i*p9vvy?_ą,*__ , _

Podział na strefy za\,vodow kwalifikacyjnych do flnałcvł OCL4l

§trefa 202a

A * Kuiawsko-Pomorskie, Pomorskję KPM
§ * Lubuskie, Zachodniopomorskie

,LPN!

C * Dolnosląskie; Wielkopolskie D§1,
D - Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie PDl.
E - Warszaw§ko-Mazowieckję; Łodzkie L,l}7.

F * Slaskie; Opo]skie o]}o
G * Małopolskie; Podkarpackie PKR
H * Lubelskie, §więtokrzyskie l-L-iB

Mi§trao§twa Polski Młodzików wiek 14 iat

K Kat, wagovle. 34_3§ kg, 38 kg,40 kg,42 kg 44 kg, 46kg 48 kg, 51 kg, 5a kg, 57 kg, 00 kg,64 kg, 70 kg

lokala 1 2 3_4 5-8

pu;rkiy Ą 3 2 1 16

M
80 kq, 90 kq,

ie;kala 1 2 3,ą Eo

punkty 5 3 Z 1
łc

Uvłaga,
-Mi§trz§Ń; polśki Młoclrlliów§x Óęaą fozgrywane bez wstępnych kwaiifikacji {formuła otwartych
zawoel ów}, Zawodn iczki i zawod n ! cy egła szą ryl5ą,,11ą Ł9§łl b!!gw ]!3cł9liy,,§ly! Ł_

§go§nopo!s§<a §§§mpiada M&ndaieży

Boks

Ą l'-\.^^^:-^+^.\rlgdl l]źdlUl

Korrritet organlzacyjny na terenie ktorego lozgrywana jest CCM W 2020 roku orEanizatorem OCM w

spońach hilowych"będzie Lubelska Unia Spońu. Kierownictwo §pońowe sprawu1e Polski Związek
Bclcge!,skl

2 Termtn i mre,lsce zawodow
Firlały: "12Ą7 .a5.2a2a r.

Mi*jsce, Krasnik
Flinriracje- K/M według regulaminu i kalendarza PZ 8okserskrego

ł T]--^ -._^*J -lULłldlli

Zawcły 1oze§rane będą dla dziewcząt i chłopccw w następujących kategoriach wagoWYch:

Dziewczęta _ 4s kg,48 kg, 50 kg. 52 kg, 54 kg, 57 kg, s0 kg, 63 kg, 66 kg. 70 kg, 75 kg,80 kg, +80 kg

Chłopcy - 46 kg, 4B kg. 50 kg, 52 kg, 54 kg 57 kg, 60 kg, 63 k9, 66 kg, 70 kg, 75 kg B0 kg +B0 kg

ż

Kat. wagowe: 46 kg.48 kg,50 kg, 52kg,54 kg,57 kg,60 kg,63 kg,66 kg,7akg,75 kg 80 kg, +B0 kg;



4,Warr-rnki ucaestnictwa.
W zawociach mogą brac udział zawodnicy r zawociniczki zgodnie z zasadami podanymi w częŚcl

ogolne.j Regu|amińu Wspołzawodnictwa Spońowego fulłodziezy UzcJolnionej w wieku 15-16 lat:

u zarejestrgwani w elektronicznym systemie łicencyjnym pz §okserskiego,
s po§iadający aktuainą licencję PZB,
o legiiymowao się oficjalnym dowodem tozsamości (dowod osobisty, paszport lub legitYmac,ja

^-l,^l^Ą\JZĄVliląl

* byc zarejestrowani w powszechnym §iektronicznym §ystemie fwidencji Ludno§ci lub posiadać

obywat*lstwo lnnego panstwa Unii Ęuropejskie1 i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we

własclwynr clla danego państwa relestrze,
* posiadac ksiązeczkę sportowo-Iekarską z aktualnym orzeczeniem o braku przeciwskazań do

szkclenia.
LJvłaga: zawodnik/zawodnlczka bez nalezyci* wypeinionej ksiązeczki spońowo - lekarskiej nie

zostanie dopitszczony do zawodow.

W eauvodach finałowych OCM v,lystartują
* po 4 zawodniczki w kazdej wadze,
* po 8 zawodnikow w kazdej wadze.

§ystem e|iminacji do zawodow finałowych COM okre§la regulamin Folskiego Związku Bokserskiega.

W razje absencji zakwalifikowane§o zawodnika, Wydział Wyszkolenia ?ZB może dokooptowac

następnego zawadnika z listy rankingoweJ ?Z* lub z turnieju kwaiifikacylnego z tej same1 kategOrii

wagawej.

5, §posob orzeprowadzania zawodow.

Zg,:dnie z obowiązr_Uscym regulanrinem spońowym §rZB (3 rundy po 2 minuty z jednominutowYmi

przerwarłli).

§gląę!*§!ą zawod n iczek

§przet do startu w CCi\{ (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AlBA tj,. Adidas, Top Ten,
V;;o \//es ng, Stlng Green Hil], Tai§han, §porlCom zapewnia crganizator COM,

Zarvecjnicrka zo}:r:wiązana jest do posiaclania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium,
dopasowany sp*clalistyczny ochraniacz na piersl oraz bandaze na dłoniach, Koszulki muszą byĆ beZ

rękawkow 
-a 

włosy mogą byc zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstązkę. Zakazane jes|

uzytvanie siatkj do włcsow, osłany włosow, szpilek, spinek itp. We wszystkich kategoriach wagowyCh
r-lżywa się rękawic o wadze 10 uncji,

§Uzęt dla zawoclnikow

§przet do startr.,l w *OM (kaski i rękawice bokserskie) posiadający atest AlBA tj, Adidas, TopTen,
Velo, WesinE, Sting, Green F.lill. TaiShan, §pońOom zapewnia argantzatar, Zawodnik zobowiązany
jest t1o posiaóania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. We
wszystkrch kategorlach wagowych używa się rękawic o wadze ,10 uncji

W zawoelach obowrązuje system pucharowy (zawodnik przegrywa.lący cdpada) Zestawjenje
walczących par ustala się drogą losowanta. Polski Związek Bokserskl posiada prawo do rozstawiania
aawcelntkow.

l-ączna liczba uczestnikow zawoclow finałowych OOM wynosi
']56 zatłloclnikow: 52 zawodntczkl ] 104 zawodnikow
66 irenerow,, 24 dla zawodniczeki 42 dia zawodnikow
16 sędziow,
2 Celegatow PZ Boksersklegc

n ^} -.l^--^ ^, ^(j 1tJ]LJ51 lllld

Zgłńzenra co zawodów na|ezy przesłac w termlnie określcnym w komunikacie organrzacyjnym
nr 1 0Ctv] lreEulaminu Polskiego Związku Bokserskiego.



Zawodnicy zgłoszenl do oOM płzedkładają podczas kontroli wagi kańę zdrowia oraz dowod

tozsanrości.

Weryflkacje i ostateczne potwierclzenie stańu zgłoszonych zawodnikow do finału prowadzi Wydział
Sporlowy i Wyszkolenia PZB,

R*gx§annir"r szex*góiowy icręść §} je*t nieo*łącxną częśclą
Reguiaminu ogolnego §§M {czę:*c A}

Korespondencje dotyczącą regulamin ow
t nallczania punktow prosimy przesyłac na adres,

Data: ',).'., |.; ,:._ ;:_,.:.!_i)

Zatwierdzono : Ze§pOł Metodyczny Polski Związek Bokserski
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7. Prograrn zawodow

Jurrior nrłgdszV

K l lvl l Kategcrie wagowe] - 46 kg 48 kg, 50 kg, 52 kg 54 kg, 57 kg, 60 kg,63 kg, 66 kg, 70 kg,75 kg,80 kg, +80 k§

Dź;eń
gawOdów

Chłopcy Bziewczęt*
Liczba
ringów

l dzień
Przyja,zł ClO kola§j], badania lekarskie, waga,

:,J,lielel c;a lechn;czra'oSolr/a.r,e

Il n-i^;
walk cwlerciina]owe - ranc 26 (po 13 na 1 rlng)

ćrv;erciinałcvle , vłieczłr 2a i.pa 13 na 1 rlng'1

Przyja:d do kolacji, badanił lekarskle, waga,

łonfe,eł:,a tccin L:na, osołallle
2 ringi

l1i dzien dzień wolny
vlalki pół,linałowe - rano 13 vlalk

walki pół,iinałr:we * vlieczór 13 wa]k
1 ring

lV dzień
Walki półfine.iowe * rano 13 walk

walki có}finałolve - w]eczór 13 walk
dzień wolny 1 ring

V d:leń dzień wolny
walkt finałowe - 13 waik

wyipzd zalvodnjczek po obiedzje
,1 ring

Vl dzteń
walki linałowę * 13 wa]k

wyia:d zaw§dników po obiedzie
1 rlng

A


