LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA

2012 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO IR JAUNIŲ
BOKSO ČEMPIONATŲ BENDRIEJI NUOSTATAI
UŽDAVINIAI:
1. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių bokso čempionatai vykdomi pagal 2012 metų varžybų
kalendorinį planą, siekiant išsiaiškinti stipriausius šalies boksininkus, kurie ruošis pasaulio ir Europos
čempionatams rinktinių sudėtyse dalyvaus tarptautiniuose turnyruose.
VIETA IR LAIKAS:
1. Suaugusiųjų bokso čempionatas
2. Jaunimo bokso čempionatas
3. Jaunių bokso čempionatas
4. Jaunučių bokso čempionatas

–
–
–
–

2012.09.25-29
2012.04.24-28
2012.04.03-07
2011.06.05-09

Klaipėda.
Panevėžys.
Marijampolė.
Palanga.

SPORTININKŲ AMŽIUS, SVORIO KATEGORIJOS IR KOVOS TRUKMĖ:
1. Suaugusiųjų bokso čempionatas
–
vyrai
19 – 34 metų amžiaus,
49kg,52kg,56kg,60kg,64kg,69kg,75kg,81kg,91kg,+91kg. (10 kategorijų),
3 raundai x 3 min.
–
moterys
19-34 metų amžiaus,
Olimpinių žaidynių svorio kategorijos nuo 45kg iki 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg,
81kg, ir virš 81kg.
4 raundai x 2 min.
2. Jaunimo bokso čempionatas
–
17-18 metų (1994-1995 g.m.),
49kg,52kg,56kg,60kg,64kg,69kg,75kg,81kg,91kg,+91kg. (10 kategorijų),
3 raundai x 3 min.
3. Jaunių bokso čempionatas
–
15-16 metų (1996-1997 g.m.),
46kg,48kg,50kg,52kg,54kg,57kg,60kg,63kg,66kg,70kg, 75kg,80kg,+80kg. (13 kategorijų),
3 raundai x 2 min.
4. Jaunučių bokso čempionatas
13-14 metų (1998-1999 g.m.),
30kg, 32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg,
66kg, 69kg, 73kg, 77kg, 81kg, +81kg (22 kategorijos),
3 raundai x 1,5 min.
ATSTOVAVIMO NORMOS:
1. Visų amžiaus grupių bokso čempionatuose dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės, kurias gali
sudaryti tik po vieną dalyvį kiekvienoje svorio kategorijoje. Jei svorio kategorijoje dalyvių
skaičius neviršija 16 žmonių, žiuri ir LBF VK atstovų sprendimu galima registruoti dalyvius
papildomai. Kauno ir Vilniaus miestams leidžiama atstovauti dviem komandomis.
2. Čempionatai vykdomi pagal galiojančias AIBA taisykles, teisėjauja LBF teisėjų kolegijos
patvirtinti teisėjai.
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APRŪPINIMAS:
1. Suaugusiųjų bokso čempionatas – LBF finansuoja čempionato organizavimo, varžybų teisėjų ir
aptarnaujančio personalo nakvynės ir maitinimo išlaidas, o taip pat pusfinalinių ir finalinių vyrų
varžybų dalyvių bei jų trenerių maitinimo išlaidas. Kitas dalyvavimo išlaidas padengia
komandiruojanti organizacija, taip pat ir moterų nakvynės, maitinimo ir kelionės išlaidas.
Atvykimas rugsėjo 25 d. iki 18 val., Klaipėdos sporto centras, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10,
Klaipėda. Techninis susirinkimas 18 val. Dalyvių svėrimas – rugsėjo 26 d. 8-10 val.
Miestų ir rajonų atstovai nustatytos formos paraiškas pateikia mandatinei komisijai. Dėl nakvynės
vietų užsakymo kreiptis į trenerį E. Vaitkų, mob. tel. 8-650-78702 (iš anksto neužsisakę vietų,
nakvyne aprūpinti nebus).
2. Jaunimo bokso čempionatas – LBF finansuoja čempionato organizavimo, varžybų teisėjų ir
aptarnaujančio personalo nakvynės ir maitinimo išlaidas, o taip pat pusfinalinių ir finalinių varžybų
dalyvių bei jų trenerių maitinimo išlaidas. Kitas dalyvavimo išlaidas padengia komandiruojanti
organizacija.
Atvykimas balandžio 24 d. iki 18 val., į Panevėžio KKSC adresu: Liepų al. 4, Panevėžys. Dalyvių
svėrimas – balandžio 25 d. 9.00-11.00 val. varžybų pradžia 15.00 val.
Miestų ir rajonų atstovai nustatytos formos paraiškas pateikia mandatinei komisijai. Dėl nakvynės
vietų rezervavimo kreiptis į A. Kriukovą, mob. tel. 8-670-35317 (iš anksto neužsisakę vietų nakvyne
aprūpinti nebus).
3. Jaunių bokso čempionatas – LBF finansuoja čempionato organizavimo, varžybų teisėjų ir
aptarnaujančio personalo nakvynės ir maitinimo išlaidas, o taip pat pusfinalinių ir finalinių varžybų
dalyvių bei jų trenerių maitinimo išlaidas. Kitas dalyvavimo išlaidas padengia komandiruojanti
organizacija.
Atvykimas balandžio 3 d. iki 18 val., Marijampolės SC „Sūduva“, adresu: Sporto g. 1,
Marijampolė. Dalyvių svėrimas – balandžio 4 d. 9-11 val.
Miestų ir rajonų atstovai nustatytos formos paraiškas pateikia mandatinei komisijai. Dėl nakvynės
vietų rezervavimo kreiptis į trenerį V. Grinevičių, mob. tel. 8-686-63919 (iš anksto neužsisakę vietų
nakvyne aprūpinti nebus).
4. Jaunučių bokso čempionatas – miestų ir rajonų sporto skyriai dengia varžybų dalyvių, trenerių ir
teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas bei kelionės išlaidas (pirmyn ir atgal). Lietuvos bokso
federacija finansuoja čempionato vyr. teisėjo, sekretoriaus ir gydytojo maitinimo išlaidas.
Atvykimas birželio 5 d. iki 18.00 val. Mandatinė komisija Palangos SM (Vytauto g. 21). Svėrimas
birželio 6 d. nuo 10.00-12.00 val. Palangos SM (Vytauto g. 21).
Miestų ir rajonų atstovai nustatytos formos paraiškas pateikia mandatinei komisijai. Dėl nakvynės
užsakymo kreiptis į Palangos SM trenerį S. Simę tel: 8-687-44046 (iš anksto neužsisakę vietų
nakvyne aprūpinti nebus).
APDOVANOJIMAS:
Čempionatų I – III-ių vietų laimėtojai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais, techniškiausi
čempionatų boksininkai – taurėmis.
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