LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA
2012 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso varžybų
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Tikslas ir uždaviniai:
Lietuvos jaunučių žaidynių bokso varžybos – tai sudėtinė kompleksinių sporto renginių dalis, kurių tikslas – rengti
boksininkų pamainą Lietuvos jaunimo bokso rinktinei, nustatyti miestų, rajonų, sporto mokyklų ir sporto centrų bei bokso
trenerių indėlį plėtojant boksą Lietuvoje.
2012 m. Lietuvos jaunučių žaidynių bokso varžybų vienas iš tikslų – atrinkti stipriausius jaunučių amžiaus boksininkus.
Varžybų organizacija:
Lietuvos jaunučių žaidynių bokso varžyboms vadovauja Lietuvos bokso federacijos vykdomojo komiteto patvirtinta teisėjų
kolegija.
Laikas ir vieta:
Lietuvos jaunučių žaidynių bokso varžybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalinės varžybos.
a. Zoninės varžybos: 2012.09.06-08 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.
 Jaunučių žaidynių bokso varžybų dalyviai pagal bokso išplitimo geografiją Lietuvoje skirstomi į 4 zonas:
ŽEMAITIJOS (Klaipėdos I komanda, Klaipėdos II komanda, Kretingos r., Tauragės r., Palangos, Šilutės r., N. Akmenės
r. Telšiai; viso: 8 komandos), VILNIAUS (Vilniaus I komanda, Vilniaus II komanda, Vilniaus r., Marijampolė, Kalvarija,
Visaginas; viso: 6 komandos), KAUNO (Kauno I komanda, Kauno II komanda, Kauno r., Jonavos r., Alytaus; viso: 5
komandos), PANEVĖŽIO (Panevėžio I komanda, Panevėžio II komanda, Pasvalio r., Šiaulių, Šiaulių r., Kėdainių r.,
Radviliškio r., Rokiškio; viso: 8 komandos).
 Iš kiekvienos komandos zoninėse varžybose dalyvauja po 1 sportininką kiekvienoje atskiroje svorio kategorijoje.
 Zonines varžybas organizuoja ir vykdo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų sporto skyriai, kartu su
Lietuvos bokso federacija (LBF). Pristačius zoninių varžybų ataskaitą, LBF dengia zoninių varžybų vyr.teisėjo, varžybų
sekretoriaus ir vieno teisėjo maitinimo išlaidas (minėti asmnys turi pristatyti savo adresus, asmens kodus, gyvenamosios
vietos adresus [Forma Nr.1] ir banko sąsk. numerius [Forma Nr.2], pagal pridėtas maistpinigių gavimo formas [žiūrėti
boksofederacija.lt dokumetų skiltyje]). Miestų sporto skyriai dengia sporto salių nuomos, medicininio aptarnavimo ir
apdovanojimų išlaidas. Zoninėse varžybose dalyvaujančių komandų komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojančios
organizacijos.
 Į zonines varžybas atvykti 2012 m. rugsėjo 06 d. iki 1000 val. adresais: b/k „Gitarinė pirštinė“ (Darželio g. 6, Naujoji
Vilnia); Kauno b/k “Gongas” (Baršausko g. 66b, Kaunas); Klaipėdos KKRC (S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Klaipėda) ir
Panevėžio KKSC (Liepų al. 4, Panevėžys),). Mandatinė komisija 9 00 iki 1000. Svėrimas nuo 1000 iki 1200 val.
 Kiekviena komanda atsiveža po vieną teisėją.
 Zoninių varžybų paraiškas ir varžybų protokolus į LBF pristato zoninių varžybų vyr.teisėjai praėjus dienai po
varžybų.
 Dėl nakvynės užsakymo kreiptis Kaune į SM „Gaja“ pavaduotoją Vladą Aldonį (tel. (8-37) 73-34-29), Klaipėdoje į E.
Vaitkų (tel. 8-650-78702), Vilniuje į S. Mižigurskį (tel. 8-655-88555), Panevėžyje į P. Prokofjevą (tel. 8-611-47478).
b. Finalinės varžybos: 2012 m. rugsėjo 14 – 16d. Klaipėdoje
 Finalinėse varžybose dalyvauja po 1 boksininkus iš kiekvienos zonos, kiekvienoje svorio kategorijoje (zoninių
varžybų nugalėtojai) pagal vardinius iškvietimus.
 Komandų atvykimas į finalines varžybas 2012m. rugsėjo 14d. iki 1500 val. adresu: Klaipėdos KKRC (S. Dariaus ir S.
Girėno g. 10, Klaipėda). Mandatinė komisija 1500 iki 1600. Svėrimas rugsėjo 14d. nuo 1700 iki 1900. Varžybų pradžia 15d.
1100 val.
 Finalinių varžybų dalyvių (80), trenerių, vadovų, teisėjų ir aptarnaujančio personalo (16 teisėjų ir 12 trenerių [po tris
trenerius nuo kiekvienos zonos]) apgyvendinimo bei maitinimo išlaidas apmoka LBF (iš KKSD papildomai skirtų lėšų
žaidynių organizavimui). Kelionės išlaidos į finalines varžybas – komandiruojančios organizacijos. Komandos
atvykstančios diena anksčiau į varžybas nakvynės ir maitinimo išlaidas (už papildomą dieną) apmoka komandiruojanti
organizacija.
 Žaidynių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.
 Finalinių varžybų dalyviai turi turėti galiojančias AIBA knygeles.
Varžybų dalyviai:
 Lietuvos jaunučių žaidynių bokso varžybose gali dalyvauti boksininkai, gimę 1998/1999 metais ir pasitikrinę sveikatą.
 Varžybų dalyviai varžysis 20 svorio kategorijų: iki 32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg,
52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 69kg, 73kg, 77kg ir virš 77kg.
 Paraiškos turi būti užpildytos pagal Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo sporto žaidynių nuostatus, 3 priede
pateiktą pavyzdį.
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