
 

 

Warszawa 2019 

 

REGULAMIN 

XXIV OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

KADETÓW/JUNIORS/ W BOKSIE  

NA ROK 2019 
 
1.CEL ZAWODÓW. 

 

 Popularyzacja pięściarstwa na terenie Polski. 

 Wyłonienie mistrza Polski w tej grupie wiekowej. 

 Realizacja przygotowań do  Mistrzostw Europy. 

 Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 15-16 lat. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej. 

 Zdobycie przez zawodników klas sportowych. 

 Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej. 

  

3.ORGANIZATOR ZAWODÓW. 

 

 Organizatora eliminacji (Mistrzostwa OZB ) wyznaczają OZB pełniące nadzór i obowiązki 

koordynatora. 

 Organizatorem turnieju finałowego jest Ministerstwo Sportu poprzez Polski Związek Bokserski 

oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski. 

 Organizator turnieju eliminacyjnego (Mistrzostwa OZB) ma obowiązek przesłania do PZB w 

ciągu 7 dni od zakończenia turnieju wyniki zawodów.  

 

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

 Zawody finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbędą się w dniach  

19-25.05.2019r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 Eliminacją do zawodów finałowych są Okręgowe Mistrzostwa Kadetów /Junior/, które 

powinny być rozegrane  najpóźniej do dnia 28.04.2018 r.  

 

 

4.UCZESTNICTWO. 

 

 W OOM mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2003 –2004. 

 W zawodach finałowych prawo startu mają mistrzowie OZB lub w przypadku braku możliwości 

startu mistrza następny zawodnik z klasyfikacji. 

 PZB (Wydział Wyszkolenia oraz trener kadry, Wydział Sportowy) zastrzega sobie prawo 

dokooptować w poszczególnych kategoriach wagowych zawodników tak, aby liczba startujących 

w każdej kategorii wynosiła 16 zawodników. 

 W OOM mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualna licencję zawodniczą  oraz książeczkę 

sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi z wpisami zgodnymi z wytycznymi 

Ministerstwa  Zdrowia i Regulaminu Opieki Zdrowotnej PZB. 

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

 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.  

 



 

5.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

 Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. 

 Do półfinałów walki rozgrywane są na dwóch ringach. 

 Zawodnicy walczą 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. 

 Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas ,  

Top Ten,  Wesing,  Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom  zapewnia organizator. Ponadto 

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

bandaży na dłoniach. 

 We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic 10-cio uncjowych 

 Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). 

 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). 

 Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 44-46kg, 48kg ,50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 

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

 Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/. 

 Zestawienie par ustala się drogą losowania 

 PZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania zawodników 

 Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. 

 Zawodników obowiązuje start w kaskach, rękawicach oraz strojach  koloru narożnika z jakiego 

wychodzi do walki ( czerwony lub niebieski). 

 Zawodników obowiązuje zakaz startu w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub elementami 

czerwonymi. 

 Sposób sędziowania finału OOM odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3, półfinał i 

finał 1+5 

 Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 

 

6.ZGŁOSZENIA. 

 Zgłoszenia do finałów należy przedkładać na drukach Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 Zawodnicy zgłoszeni do OOM przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód 

tożsamości i licencję zawodniczą. 

 Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do finału przeprowadzą 

Wydziały Sportowy i Wyszkolenia PZB 

 

 

7.PUNKTACJA. 

 

   W każdej wadze ocenia się 16- zawodników. 

                                 

                 1 miejsce      9 pkt. 

                 2 miejsce      7 pkt. 

3-4 miejsce    5 pkt. 

5-8 miejsce    4 pkt. 

9-16 miejsce     2 pkt. 

 

Zawodnicy, którzy zajęli 2 miejsca w eliminacjach strefowych zdobywają 2 pkt. 

 

8.ZASADY FINANSOWANIA. 

 

 Koszty organizacyjne zawodów finałowych OOM pokrywane są przez Komitet Organizacyjny. 

 Koszty zakwaterowania i wyżywienia w walkach eliminacyjnych pokrywane są przez kluby. 

 Koszty zakwaterowania i wyżywienia w zawodach finałowych od ćwierćfinałów  pokrywane są 

przez Komitet Organizacyjny ze środków zleconych. 

 Koszty dojazdu pokrywane są przez uczestników. 

 Koszty organizacji turniejów kwalifikacyjnych  mistrzostwa OZB) pokrywa organizator. 

 

 

 



9.NAGRODY ZA FINAŁ OOM 

 

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

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

sportową. 

 Za zdobyci III-IV miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy oraz zdobywają  II 

klasę sportową. 

 Puchary oraz dyplomy zdobywają  w klasyfikacji drużynowej ( punktowej) trzy pierwsze 

Okręgowe Związki Bokserskie oraz trzy pierwsze kluby sportowe, które zdobyły największą ilość 

punktów. 

 

 

                                                          

Wydział Sportowy PZB 

       

 

                                                                                                                         


