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REGULAMIN 

XXIX MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW /YOUTH/ W BOKSIE 

NA ROK 2022 

1. CEL ZAWODÓW 

• Popularyzacja pięściarstwa na terenie Polski.                                                                                    

• Wyłonienie Mistrza Polski w tej kategorii wiekowej Junior (youth)                                          

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 17-18 lat.                                                                                                                  

• Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej.                                                            

• Zdobycie przez zawodników klas sportowych.                                                                                      

• Przeprowadzenie selekcji zawodników do kadry narodowej. 

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

• Finał Mistrzostw Polski Juniorów /Youth/ zostanie rozegrany w Bytomiu 14-19.06.2022 r. 

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW. 

• Organizatorem zawodów jest  Polski Związek Bokserski, Prezydentem Miasta Bytomia, 

oraz Bytomska Akademia Boksu.  

• Organizator zapewnia dla Jury zawodów: biuro zawodów z wyposażeniem i dostępem  

do internetu. 

4. UCZESTNICTWO. 

• W MPJ mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 – 2005.  

• Mistrzostwa Polski 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, jeżeli 

jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz to zatrzymuje on tytuł na rok 

następny.  

• W MPJ 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 oraz dokument 

tożsamości.                                                                                                                                                

• Dopuszcza się tylko zawodników posiadających obywatelstwo polskie.                                         

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

licencję klubową PZB oraz licencję klubową OZB.  

• 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 IBA (rękawice i kaski), tj. 

Adidas, Top Ten, Sting, Green Hill, zgodnie z aktualnymi licencjami IBA. 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 i 12 OZ. W kategoriach 48 – 67 kg, obowiązują 

rękawice 10 uncjowe, w kategoriach 71 – 92+kg, rękawice 12 uncjowe.  

• Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 46-48 kg. 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 

63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg , 86 kg 92kg ,+92 kg.  

• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy 

rundami. 

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

• Zestawienie par ustala się drogą losowania. Rozstawień dokonują na konferencji 

technicznej przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciele wydziału wyszkolenia oraz 

trener kadry  juniorów PZB 

• 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 

PZB.  

• Sędziowanie odbywa się z użyciem elektronicznego sytemu punktowego (tzw. 

„maszynki”), systemem 1+5 lub na kartach punktowych.  

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

6. ZGŁOSZENIA. 

• Zgłoszenia do mistrzostw podają OZB drogą elektroniczną na adres: 

zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2022 (na 6 dni 

przed rozpoczęciem mistrzostw.) Każde głoszenie zostaje potwierdzone e-mailem 

zwrotnym . Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej. 

• Weryfikację i ostateczne dopuszczenie do zawodów finałowych przeprowadza Wydział 

Wyszkolenia wraz z Wydziałem Sportowym. 

7. PUNKTACJA 

1 miejsce  15 pkt.                                                                                                                                     

2 miejsce  12 pkt.                                                                                                                                   

3-4 miejsce  10 pkt.                                                                                                                              

5-8 miejsce    8 pkt.                                                                                                                                  

9-16 miejsce    4 pkt.                                                                                                           

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

mailto:zgloszenia.pzb@gmail.com


8. NAGRODY 

• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom oraz zdobywa mistrzowską 

klasę sportową.  

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

sportową.  

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

I klasę 

• Za zajęcie miejsc V-VIII zawodnicy uzyskują II klasę sportową.  

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

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

dyplomu, klasy sportowej oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym 

PZB. 

9. WARUNKI FINANSOWE 

• Zamówienia wyżywienia i zakwaterowania kluby zgłaszają na podstawie komunikatu 

organizatora.  

• Koszty organizacji oraz delegacji Komisji Sędziowskiej i Sportowej ponoszą 

organizatorzy. 

• Zgodnie z decyzją Zarządu PZB organizator 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 PZB 


