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2016 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO BOKSO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 

 

 

I. UŽDAVINIAI 
 

1. Lietuvos jaunimo čempionatas (toliau – čempionatas) rengiamas pagal 2016 metų 

varžybų kalendoriaus planą, siekiant išsiaiškinti stipriausius šalies boksininkus, kurie ruošis 

Europos ir pasaulio čempionatams, bei rinktinių sudėtyje dalyvaus kitose tarptautinėse varžybose. 

 

II. VIETA, DATA, LAIKAS 

 

2. Čempionatas vyksta 2016 m. vasario 23 – 27 dienomis Palangoje. 

3. Dalyvių atvykimas 2016 m. vasario 23 d. iki 18:00 val. į viešbutį „Gabija“ (Vytauto g. 40 

g., Palanga). 

4. Mandatinė komisija 2016 m. vasario 23 d. 19:00 val. (komandų vadovai pristato 

boksininkų pasus arba asmens tapatybės korteles, AIBA knygutes).  

5. Dalyvių svėrimas 2016 m. vasario 24 d. 9:00 – 11:00 val. viešbutyje „Gabija“, burtų 

traukimas 12:00 val., varžybų pradžia 15:00 val. 

 

 

III. SPORTININKŲ AMŽIUS, SVORIO KATEGORIJOS IR KOVOS TRUKMĖ 

 

6. Čempionate dalyvauja boksininkai vyrai, gimę 1998–1999 metais, dešimtyje svorio 

kategorijų – 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, ir per 91 kg. Vyrai 

boksuojasi 3 raundus po 3 minutes.  

7. Čempionate dalyvauja boksininkės moterys, gimusios 1998–1999 metais, šešiose svorio 

kategorijose – 51 kg, 54 kg, 60 kg, 64 kg, 75 kg ir per 80 kg. Moterys boksuojasi 4 raundus po 2 

minutes. 

 

IV. ATSTOVAVIMO NORMOS 

 

8. Čempionate dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės, kurių sudėtyje gali būti tik po vieną 

kiekvienos svorio kategorijos dalyvį. Jei svorio kategorijoje dalyvių skaičius neviršija 16, LBF 

teisėjų kolegijos ir vykdomojo komiteto atstovų sprendimu galima registruoti dalyvius papildomai. 

Leidžiama dalyvauti dviem Kauno ir dviem Vilniaus komandoms. 

9. Čempionate laikomasi AIBA taisyklių, teisėjauja LBF teisėjų kolegijos patvirtinti teisėjai. 

 

V. APRŪPINIMAS 

 

11. Čempionatą finansuoja Lietuvos bokso federacija – atlygina organizavimo, varžybų 

teisėjų ir aptarnaujančio personalo nakvynės, maitinimo išlaidas, pusfinalio ir finalo vyrų ir moterų 

dalyvių bei jų trenerių maitinimo išlaidas: pasibaigus ketvirtfinaliams miestų komandų atstovai LBF 

darbuotojui, žiniaraščio forma, pateikia pusfinalių ir finalų varžybų dalyvių bei jų trenerių banko 

sąskaitų numerius.  

12. Kelionės, nakvynės ir maitinimo iki pusfinalių išlaidas apmoka komandiruojanti 

organizacija. Už nakvynę su pusryčiais Palangoje, viešbutyje „Gabija“, privalu susimokėti iš karto 



 2 

už visas keturias varžybų paras 13 Eur/d. x 4 d. = 52 Eur / žmogui. Pietūs ir vakarienė varžybų 

dalyviams papildomai kainuos 7 Eur/d.  

13. Miestų komandos turi iš anksto informuoti Palangos bokso trenerį Saulių Simę (mob. 

Nr. +37068744046) apie rezervuojamų vietų skaičių Lietuvos čempionato metu. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 

14. Čempionato I–III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir medaliais, nugalėtojai – 

taurėmis.  

____________________________ 

 

Lietuvos bokso federacijos 

Generalinis sekretorius  Antanas Arėška 

       

A.V.  

 


