(*2013)
Boks
1. Organizator
Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Bokserski oraz OZB na terenie którego
organizowane są zawody.
2. Termin zawodów
Finały: lipiec
Eliminacje:
K – dwa turnieje ogólnopolskie
M - w 8 strefach w terminie nie później niż 3 tygodnie przed datą finału.
3. Program
K – kategorie 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 kg
M - kategorie wagowych: 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 kg (wg. przepisów AIBA)
4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 15 - 16 lat.
dziewczęta
System eliminacji: dwa turnieje ogólnopolskie
- z pierwszego turnieju (termin 30.05-2.06.2013 - Grudziądz) awans do finałów OOM
uzyskują dwie pierwsze zawodniczki
- z drugiego turnieju (termin 13-16.06.2013 - Gliwice) awansują dwie pierwsze zawodniczki.
Zawodniczki, które uzyskały awans w pierwszym turnieju nie maja prawa startu w turnieju drugim.
Zawodniczki, które w turnieju drugim zajęły miejsca 3-4 otrzymują punkty.
W zawodach finałowych startuje po 4 zawodniczki w wadze.
Łączna liczba startujących w OOM wynosi 52 zawodniczek.
chłopcy
Z eliminacji strefowych do zawodów finałowych awansuje zwycięzca kategorii wagowej. Drugi
zawodnik w wadze (z każdej strefy) otrzymują punkty.
Strefy:
A – ŁDZ
B – WM-MAZ
C – KPM-POM
D – LBU-ZPM
E – WLP-DŚL
F – MŁP-ŚL
G – PDL-LUB
H – PKR-ŚWI

2013
ŁDZ
WM
POM
LBU
WLP
MŁP
LUB
PKR

W zawodach finałowych startuje po 8 zawodników w wadze.
Łączna liczba startujących w OOM wynosi 104 zawodników.
W razie absencji zakwalifikowanego zawodnika Wydział Wyszkolenia PZB może dokooptować
następnego zawodnika z danej strefy i wagi.
W zawodach będą mogli brać udział zawodnicy/zawodniczki zgłoszeni do centralnej kartoteki PZB i
posiadający książeczkę sportowo - lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi zgodnymi z
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Zawodnik/zawodniczka bez należycie wypełnionej książeczki sportowo - lekarskiej nie zostanie
dopuszczony do zawodów.
Każdy zawodnik musi posiadać licencję Polskiego Związku Bokserskiego.
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5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zgodnie z obowiązującym regulaminem sportowym PZB (3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi
przerwami).
Sprzęt dla zawodniczek
Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj, Adidas (DoubleD), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity, zapewnia organizator.
Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium,
dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi oraz bandaże na dłoniach. Koszulki muszą być
bez rękawków a włosy mogą być zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstążkę a zakazane jest
używanie siatki do włosów, osłony włosów, szpilek, spinek itp.
We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.
Sprzęt dla zawodników
Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj, Adidas (DoubleD), Top Ten, Wesing, FBT, Velocity zapewnia organizator.
Zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium oraz
bandaże na dłoniach.
We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.
W zawodach obowiązuje system pucharowy (zawodnik przegrywający odpada).
Zestawienie walczących par ustala się drogą losowania.
Polski Związek Bokserski posiada prawo do rozstawiania zawodników.
Program

I dzień
II dzień
III dzień
IV dzień
V dzień
VI dzień

chłopcy
przyjazd do kolacji, badanie lekarskie,
waga zawodników, konferencja
techniczna i losowanie
walki ćwierćfinałowe I seria,
walki ćwierćfinałowe II seria
walki ćwierćfinałowe III seria,
walki ćwierćfinałowe IV seria
dzień wolny,
wyjazd po śniadaniu zawodników
wyeliminowanych
walki półfinałowe
dzień wolny

dziewczęta

przyjazd do kolacji, badanie lekarskie,
waga zawodników,
konferencja techniczna i losowanie
walki półfinałowe
dzień wolny
walki finałowe, zakończenie OOM,
wyjazd po obiedzie

walki finałowe, zakończenie OOM,
wyjazd po obiedzie

liczba uczestników:

K – zawodniczek – 52, trenerów – 20, pzs - 1
M - zawodników - 104, trenerów - 36, sędziów - 16, pzs - 2

6. Zgłoszenia
Terminy zgłoszeń do eliminacji podają wiodące OZB. Dokumentacje z eliminacji należy przesłać do
PZB w ciągu 7 dni po zakończeniu eliminacji.
Zawodnicy zgłoszeni do OOM przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód
tożsamości.
Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do finału prowadzą Wydział
Sportowy i Wyszkolenia PZB.
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7. Punktacja
K
Lok. 1 2
PKT 9 7
M
Lok. 1 2
PKT 9 7

3-4
5 26

II turniej
PKT

3-4 5-8
strefy
5
4 42 PKT

3-4
3
2
2
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8 strefy x 2

D. System ocen
Boks
I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
M - 19-23 lat
1.Program
M - 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg
2. Punktacja
Lok. 1 2 3-4 5-8
PKT 25 21 17 11 124
II. Mistrzostwa Polski Juniorów
M - 17-18 lat
1.Program
M - 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg
2. Punktacja
Lok. 1 2 3-4 5-8
PKT 15 12 10 8 79
II. Mistrzostwa Polski Juniorek
K – 17-18 lat
1.Program
K – 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg
2. Punktacja
Lok. 1 2 3-4 5-8
PKT 15 12 10 8 79
III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych – M - 15-16 lat
1.Program
K – kategorie 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 kg
2. Punktacja K
Lok. 1 2 3-4
II turniej
3-4
PKT 9 7 5 26
PKT
3
6
1.Program
M – 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 kg
2. Punktacja M
Lok. 1 2 3-4 5-8
strefy
2
PKT 9 7 5
4 42 PKT
2 8 strefy x 2
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Eliminacje do OOM
dziewczęta
I Turniej
II Turniej

II Turnieje ogólnopolskie

termin
30.05-2.06.2013
13-16.06.2013

2013
KPM
ŚL

chłopcy – Strefy:
A – ŁDZ
B – WM-MAZ
C – KPM-POM
D – LBU-ZPM
E – WLP-DŚL
F – MŁP-ŚL
G – PDL-LUB
H – PKR-ŚWI

2013
ŁDZ
WM
POM
LBU
WLP
MŁP
LUB
PKR

IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
M - 14 lat
1. Program zawodów
M - do 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg,
62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, +76 kg
2.Punktacja
Lok. 1 2 3-4
PKT 3 2
1
7
Podział na strefy w MMM
A – LBU-POM-WLP-ZPM
B – KPM-MAZ-PDL-WM
C – DŚL-ŁDZ-ŚL
D – LUB-MŁP-PKR-ŚWI

E. Roczniki
młodzieżowcy M
juniorzy
K/M
juniorzy młodsi K/M
młodzicy M

2012
WLP
PDL
ŚL
ŚWI

2013
POM
MAZ
DŚL
LUB

2014
LBU
KPM
ŁDZ
MŁP

2015
ZPM
WM
ŚL
PKR

19-23 lata (w 2013 roku urodzeni 01.01.1990 – 31.12.1994)
17-18 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1995 – 31.12.1996)
15-16 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.1998)
14 lat (w 2013 roku urodzeni 01.01.1999 – 31.12.1999)

Uwaga – pkt. 4.3 Regulamin – Część ogólna
Sklasyfikowanym może być zawodnik, który ukończył start w swojej konkurencji lub odbył
przynajmniej jedną walkę.

Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji zawodnika
oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany
przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w
ciągu 14 dni po zawodach,
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- wnioski o przyznanie premii punktowej, wnioski o podział punktów powinny wpłynąć od pzs do
Komisji Sportu PFSM najpóźniej w terminie do dnia 31 października danego roku (decyduje data
stempla pocztowego),
- uwagi dotyczące wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych punktów
powinny wpływać na bieżąco do PFSM a najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada danego roku,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie podane
są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa
tygodnie wyniki współzawodnictwa,
- od 2010 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, gdzie
liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą otrzymywać
połowę punktów.
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