PATVIRTINTA
Lietuvos bokso federacijos
vykdomojo komiteto
2016 m. sausio 14 d. posėdyje Nr. 1
2016 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNUČIŲ BOKSO ČEMPIONATO
NUOSTATAI
I. UŽDAVINIAI
1. Lietuvos jaunučių čempionatas (toliau – čempionatas) rengiamas pagal 2016 metų
varžybų kalendorinį planą, siekiant išsiaiškinti stipriausius šalies boksininkus, kurie ruošis
svarbiausioms 2016 metų varžyboms ir rinktinių sudėtyse dalyvaus tarptautiniuose turnyruose.
II. VIETA, DATA, LAIKAS
2. Čempionatas vyksta 2016 m. gegužės 10 - 14 d. Panevėžyje, adresu Liepų al. 4,
Lengvosios atletikos manieže.
3. Dalyvių atvykimas 2016 m. gegužės 10 d. iki 18:00 val. į Panevėžio KKSC, adresu Liepų
al. 4.
4. Mandatinė komisija 2016 m. gegužės 10 d. 18:00 val. (jai miestų komandų vadovai
pristato boksininkų pasus arba asmens tapatybės korteles ir komandos medicininę paraišką).
5. Dalyvių svėrimas 2016 m. gegužės 11 d. 9:00–11:00 val. Lengvosios atletikos manieže,
burtų traukimas 11:30 val., varžybų pradžia 15 val. (lengvosios atletikos manieže).
6. Nakvynės vietos užsisakomos kreipiantis į Petra Prokofjevą, tel. 8 611 47478.
III. SPORTININKŲ AMŽIUS, SVORIO KATEGORIJOS IR KOVOS TRUKMĖ
7. Čempionate dalyvauja berniukai gimę 2002 – 2003 m. 20 svorio kategorijų – 35,5 kg, 37
kg, 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65
kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, per 76 kg . Kovos trukmė 3 raundai po 1,5 min. Berniukai boksuojasi su
šalmais. Čempionate dalyvauja merginos gimusios 2002 – 2003 m. 10 svorio kategorijų: 35.5 kg,
38,5 kg, 41,5 kg, 44,5 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg. Kovos trukmė 3 raundai po 1
min. Merginos boksuojasi su šalmais.
IV. ATSTOVAVIMO NORMOS
8. Čempionate dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės, į kurių sudėtį gali įeiti tik po vieną
kiekvienos svorio kategorijos dalyvį. Jei svorio kategorijoje dalyvių skaičius neviršija 16, žiuri ir
LBF 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
10. Čempionatą finansuoja Lietuvos bokso federacija – atlygina organizavimo, varžybų
teisėjų ir aptarnaujančio personalo nakvynės ir maitinimo išlaidas.
11. Kitas dalyvavimo išlaidas atlygina komandiruojanti organizacija. Ji atlygina maitinimo ir
kelionės išlaidas.
VI. APDOVANOJIMAS
12. Čempionato I–III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir medaliais.
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