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2019 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ 

SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ BOKSO 

ČEMPIONATŲ BENDRIEJI NUOSTATAI 

I.UŽDAVINIAI 

1. Lietuvos Respublikos rajonų suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių bokso čempionatai 

vykdomi pagal 2019 m. Varžybų kalendorinį planą, siekiant išaiškinti stipriausius šalies rajonų 

boksininkus, kurie Respublikos rinktinių sudėtyje dalyvaus tarptautiniuose turnyruose. Lietuvos 

Rajonų visų amžiaus grupių ir lyčių čempionatų dalyviai įgyja teisę dalyvauti nacionaliniuose Lietuvos 

Respublikos bokso čempionatuose. 
2. Nustatyti rajonų sporto mokyklų ir sporto centrų bei sporto trenerių indėlį plėtojant boksą 

Lietuvoje. 
 

II. VIETA IR LAIKAS  

1. Suaugusiųjų ir jaunimo bokso čempionatas balandžio 4 – 6 d. Jonava 

2. Jaunių bokso čempionatas vasario 28 – kovo 2 d. Pasvalys 

3. Jaunučių bokso čempionatas birželio 4 – 7 d. Palanga 
 

 

 

III. SPORTININKŲ AMŽIUS, SVORIO KATEGORIJA IR KOVOS TRUKMĖ 

 
1. Suaugusiųjų bokso čempionatas – 1978-2000 g.m. 

Vyrai – 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg; 3 raundai x 3 min. 

Moterys – 51 kg, 54 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, +81 kg;   3 aundai x  3 min. 

2. Jaunimo bokso čempionatas – 2001-2002 g.m. 

Vaikinai – 46kg, 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg. 

Merginos – 51 kg, 54 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, +81 kg. 

3. Jaunių bokso čempionatas – 2003-2004 g.m. 

Vaikinai – 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 

+80 kg. 

Merginos – 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +81 kg. 

4. Jaunučių bokso čempionatas – 2005-2006 g.m. 



Berniukai – 32,5 kg, 34 kg, 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, 80 kg, 90 kg, 90 – 105 kg.  

Mergaitės – 32,5 kg, 35,5 kg, 38,5 kg, 41,5 kg, 44,5 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg.  

IV. ATSTOVAVIMO NORMOS 

Visų amžiaus grupių Lietuvos Respublikos rajonų bokso čempionatuose dalyvauja rajonų rinktinės, 

kurias gali sudaryti tik po vieną dalyvį kiekvienoje svorio kategorijoje. 

V. APRŪPINIMAS 

1. Respublikos suaugusiųjų ir jaunimo bokso čempionatas – LBF finansuoja 5 teisėjus. Jonavos 

savivaldybės sporto skyrius finansuoja sporto bazės nuomą ir vietinių teisėjų apmokėjimą. 

2. Respublikos jaunių bokso čempionatas – LBF finansuoja 5 teisėjus. Pasvalio savivaldybės sporto 

mokykla finansuoja sporto bazės nuomą ir vietinių teisėjų apmokėjimą. 

3. Respublikos jaunučių bokso čempionatas – LBF finansuoja 5 teisėjus. Palangos savivaldybės 

sporto skyrius finansuoja sporto bazės nuomą ir vietinių teisėjų apmokėjimą. 

PASTABA: Atvykstančios komandos atsiveža ne mažiau kaip 1 teisėją, savo bokso pirštines, 

šalmus. Komandų atvykimas į visas varžybas – iki 12 val. 

VI. PARAIŠKOS 

Komandų atstovai nustatytos formos paraiškas pateikia ir vietas nakvynei užsisako atitinkamai: 

1. Suaugusiųjų ir jaunimo čempionatas – Jonavos sporto centras, Žeimių g. 17, treneris Ramūnas 

Kulbis, tel.:8-612-92917; el.paštas: jonkksc@centras.lt . 

2. Jaunių bokso čempionatas – Pasvalio sporto mokykla, Taikos g. 22, treneris Stasys Balčiauskas, 

tel.: 8-687-11891. 

3. Jaunučių bokso čempionatas – Palangos sporto centras, Vytauto g. 21, treneris Saulius Simė, tel.: 

8-687-44046. 
 

VII. APDOVANOJIMAS 

Lietuvos Respublikos rajonų čempionatų tarpe I – III vietų laimėtojai apdovanojami Lietuvos 

kaimo sporto ir kultūros asociacijos ,,Nemunas” atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais, 

techniškiausi čempionatų boksininkai – prizais. 
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