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Patvirtinta LBF Vykdomojo komiteto 

2017 m. geguţės 19 d. posėdyje Nr. 3 

 

2017 M. LIETUVOS JAUNIŲ IR SPORTO ŽAIDYNIŲ 

BOKSO VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

 

I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių ţaidynių bokso varţybos (toliau tekste - ţaidynės) – tai sudėtinė 

kompleksinių sporto renginių dalis, kurių tikslas – rengti boksininkų pamainą Lietuvos jaunių bokso 

rinktinei, nustatyti miestų, rajonų, sporto mokyklų ir sporto centrų, bokso trenerių indėlį plėtojant boksą 

Lietuvoje. 

2. 2017 m. ţaidynių bokso varţybų vienas tikslų - atrinkti stipriausius jaunių amţiaus boksininkus. 

  

II. VARŽYBŲ VADOVAS 

 

3. Ţaidynių bokso varţyboms vadovauja Lietuvos bokso federacijos (toliau tekste - LBF) teisėjų 

kolegijos patvirtinta teisėjų kolegija. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

4. Ţaidynių bokso varţybos vykdomos dviem etapais: zoninės ir finalinės varţybos. 

4.1. Zoninės varţybos vyksta 2017 m. rugsėjo 27–30 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Panevėţyje. 

4.1.1. Ţaidynių dalyviai skirstomi į 4 zonas: 

Ţemaitijos (Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Tauragės rajono, Palangos miesto, Šilutės rajono, 

Naujosios Akmenės rajono, Telšių miesto komandos. Iš viso 7 komandos);  

Vilniaus (Vilniaus miesto I komanda, Vilniaus miesto II komanda, Vilniaus rajono, Marijampolės 

miesto, Kalvarijos miesto, Visagino miesto, Švenčionių rajono komandos. Iš viso 7 komandos); 

Kauno (Kauno miesto I komanda, Kauno miesto II komanda, Kauno rajono, Jonavos rajono, 

Alytaus miesto komandos. Iš viso 5 komandos);  

Panevėţio (Panevėţio miesto, Pasvalio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kėdainių rajono, 

Radviliškio rajono, Rokiškio rajono komandos. Iš viso 7 komandos). 

4.1.2. Iš kiekvienos komandos, zoninėse varţybose, dalyvauja po vieną (1) sportininką rungtyje 

(svorio kategorijoje). 
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4.1.3. Zonines varţybas organizuoja ir vykdo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėţio miestų 

sporto skyriai kartu su Lietuvos bokso federacija. Lietuvos bokso federacija kompensuoja zoninių 

varţybų vyr. teisėjo, varţybų sekretoriaus ir trijų teisėjų maitinimo išlaidas. Miestų sporto skyriai 

kompensuoja sporto salių nuomos, medicininio aptarnavimo ir apdovanojimų išlaidas. Zoninėse 

varţybose dalyvaujančių komandų kelionių išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos.  

4.1.4. Į zonines varţybas atvykti 2017 m. rugsėjo 27 d. iki 18:00 val. adresais: bokso klubas 

„Viksoras“ (Šaltkalvių g. 32, Vilnius); sporto mokykla „Gaja“ (K. Baršausko g. 66B, Kaunas); KKRC (S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 10, Klaipėda) ir KKSC (Liepų al. 4, Panevėţys). Mandatinė komisija nuo 18:00
 
iki 

19:00 val. Svėrimas rugsėjo 28 d. nuo 10:00
 
iki 12:00

 
val. 

4.1.5. Kiekviena komanda atsiveţa po vieną, LBF teisėjų kolegijos patvirtintą, teisėją. 

4.1.6. Zoninių varţybų paraiškas, varţybų protokolus bei zoninių varţybų vyr. teisėjo, varţybų 

sekretoriaus ir trijų teisėjų banko sąskaitų numerius su vardais ir pavardėmis, LBF sekretoriatui pristato 

zoninių varţybų vyr. teisėjai, praėjus dienai po varţybų.  

4.1.7. Dėl nakvynės uţsakymo kreiptis Kaune į A. Dambrauską (tel. 8 604  07 977), Klaipėdoje į 

E. Pozingienę (tel. 8  687  10 154), Vilniuje į M. Valackonį (tel. 8 631  93 472), Panevėţyje į J. Bakšienę 

(tel. 8 614 53003). 

4.2. Finalinės varţybos vyksta 2017 m. spalio 06 – 08 d., Klaipėdoje. 

4.2.1. Finalinėse varţybose dalyvauja po du (2) boksininkus iš kiekvienos zonos, kiekvienoje 

svorio kategorijoje (zoninių varţybų finalininkai), pagal vardinius kvietimus. 2017 m. Europos jaunių 

čempionato dalyviai į finalines varţybas patenka be atrankos zoninės varţybose. Teisė dalyvauti 

finalinėse varţybose suteikiama Europos čempionato dalyviams tik tose svorio kategorijose, kuriose jie 

dalyvavo Europos jaunių čempionate. Zoninėse varţybose, kuriose zona turi dalyvį Europos čempionate, 

toje svorio kategorijoje, į finalines varţybas, iš zonos, patenka tik vienas (1) boksininkas. 

4.2.2. Komandų atvykimas į finalines varţybas 2017 m. spalio 06 d., į viešbutis „Ibis Styles 

Klaipėda Aurora“, adresu Nemuno g. 51, Klaipėda. Dalyvių svėrimas 9:00–11:00 val., burtų traukimas 

11:30–12:00 val., varţybų pradţia 15:00 val., varţybų vieta – Sporto rūmai, adresas S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 10. 

4.2.3. Finalinių varţybų dalyvių (104), trenerių (16), teisėjų ir aptarnaujančio personalo (20) 

apgyvendinimo išlaidas apmoka Lietuvos sporto federacijų sąjunga. Kelionės bei sportininkų ir trenerių 

maitinimo išlaidas finalinių varţybų metu apmoka komandiruojanti organizacija. 

4.2.4. Pagal ţaidynių nuostatus, transportu varţybų metu, rūpinasi komandiruojančios 

organizacijos. 

4.2.5. Ţaidynių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais, nugalėtojų 

treneriai – medaliais. 

4.2.6. Finalinių varţybų dalyviai su savimi turi turėti pasus arba asmens tapatybės korteles, arba 

gimimo liudijimus ir moksleivio paţymėjimus (su nuotrauka), AIBA knygutes, bei medicininę patikrą 

patvirtinančius dokumentus. Moksleivio paţymėjimas be gimimo liudijimo negalioja. 

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

5. Ţaidynėse gali dalyvauti boksininkai, gimę 2001–2002 metais ir pasitikrinę sveikatą. 

6. Varţybų dalyviai varţysis trylikoje (13) svorio kategorijų (pagal galiojančias tarptautines 

taisykles): iki 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg ir  virš 80 

kg.  

7. Jauniai boksuojasi tris (3) raundus po dvi (2) minutes 
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8. Paraiškos tūri būti uţpildytos pagal Lietuvos jaunių ir sporto vilčių ţaidynių vardinę paraišką 

dalyvauti sporto šakos varţybose. 

______________________________________________________________________ 


