PATVIRTINTA:
Lietuvos bokso federacijos 2021 m. balandžio 1 d.
Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 1

2021 METŲ LIETUVOS DIDŽIŲJŲ MIESTŲ JAUNIMO (2003-2004 m.) IR SUAUGUSIŲJŲ
(2002-1981 m.), JAUNIŲ (2005-2006 m.) BEI JAUNUČIŲ (2007-2008 m.) BOKSO ČEMPIONATŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2021 metų Lietuvos didžiųjų miestų jaunimo (gim. 2003-2004 m.) ir suaugusiųjų (gim. 2002-1981 m.),
jaunių (gim. 2005-2006 m.) ir jaunučių (gim. 2007-2008 m.) bokso čempionatų (toliau – Čempionatas)
nuostatai, reglamentuoja čempionatų tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos bokso federacija, Kauno miesto sporto mokykla „Gaja“,
Klaipėdos sporto centras „Viesulas“, Panevėžio sporto centras.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Čempionatų tikslas – skatinti sportininkus sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus
elgesio nuostatas.
2. Uždaviniai:
2.1. populiarinti bokso sportą, ieškoti gabių, talentingų sportininkų;
2.2. kelti sportinį meistriškumą;
2.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse.
III. DALYVIAI

1. Čempionatuose dalyvauja Lietuvos didžiųjų miestų sporto mokymo įstaigų, sporto centrų, klubų
sportininkai.
2. Čempionatai - asmeniniai.
3. Jaunučių čempionate komandos dalyvių skaičius neribojamas, 2 treneriai, 1 vadovas. Dalyvauja
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės komandos. Komandos atsiveža
po vieną teisėją.
4. Jaunių čempionate komandos dalyvių skaičius neribojamas, 2 treneriai, 1 vadovas. Dalyvauja Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės komandos. Komandos atsiveža po vieną
teisėją.
5. Jaunimo ir suaugusiųjų komandos dalyvių skaičius neribojamas, 2 treneriai, 1 vadovas.

IV. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO,

APDOVANOJIMO TVARKA
Lietuvos jaunimo (gim. 2003-2004m.) ir suaugusiųjų (gim. 2002-1981 m.) didžiųjų miestų bokso
čempionatas v y k s 2021 m. balandžio 28 – gegužės 0 1 dienomis vyks Kauno miesto sporto
mokyklos „Gaja“ bokso sporto salėje (Baršausko g. 66, Kaunas).
1. Dalyvių svėrimas – balandžio 29 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.
2. Varžybų pradžia:
04-29 – 14:00 val.
04-30 – 12:00 val.
05-01 – 10:00 val.
3. Dalyvių svorio kategorijos:
Vyrai - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg., +91 kg.
Moterys - 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg ir virš 81 kg.
4. Kovos trukmė: 3 raundai po 3 minutes.
5. Komandos turi atsivežti 10 ir 12 uncijų bokso pirštines.
6. Teisėjų kolegijai pateikiama galiojanti AIBA knygelė ir dalyvių asmens dokumentai.
7. Apie savo dalyvavimą varžybose komandos turi informuoti iki 2021 m. balandžio 26 d. Kauno
sporto mokyklos „Gaja“ trenerį Marių Palionį (tel. +370 650 93910).
Lietuvos jaunių (gim. 2005–2006 m.) didžiųjų miestų bokso čempionatas vyks 2021 m. kovo 24 -27
dienomis, Kauno miesto sporto mokyklos „Gaja“ sporto salėje (Baršausko g. 66).
1. Dalyvių svėrimas – kovo 25 d. nuo 9:00 val. iki 11:00 val.
2. Varžybų pradžia:
03-25 – 14:00 val.
03-26 – 12:00 val.
03-27 – 10:00 val.
3. Dalyvių svorio kategorijos:
Vaikinai - 44 kg 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70kg, 75 kg, 80 kg, +80
kg.
Merginos – 43-46 kg, 48 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg ir virš 80 kg.
4. Kovos trukmė: 3 raundai po 2 min.
5. Komandos turi atsivežti 10 uncijų bokso pirštines.
6. Teisėjų kolegijai pateikiama galiojanti AIBA knygelė ir dalyvių asmens dokumentai.
7. Apie savo dalyvavimą varžybose komandos turi informuoti iki 2021 m. kovo 20 d. Kauno sporto
mokyklos „Gaja“ trenerį Marių Palionį (tel. +370 650 93910)

Lietuvos jaunučių (gim. 2007–2008 m.) didžiųjų miestų bokso čempionatas vyks 2021 m. birželio
14-17 dienomis Aukštaitijos sporto centre (Jakšto g. 1, Panevėžys).
1. Dalyvių svėrimas – birželio 15 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.
2. Varžybų pradžia:
06-15 – 14:00 val.
06-16 – 12:00 val.
06-17 – 10:00 val.
3. Dalyvių svorio kategorijos:
Vaikinai - 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, + 76 kg.
Merginos –33-36 kg, 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 70 kg.
4. Kovos trukmė: 3 raundai po 1,5 min.
5. Komandos turi atsivežti 10 uncijų bokso pirštines.
6. Teisėjų kolegijai pateikiama gydytojo vizuota paraiška ir dalyvių asmens dokumentai.
7. Apie savo dalyvavimą varžybose komandos turi informuoti iki 2021 m. birželio 01 d. Anatolijų
Kriukovą (tel. nr.: +37067035317).
V. FINANSAVIMO SĄLYGOS

1. Dalyvių, trenerių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga.
2. Pagrindinių teisėjų maistpinigių ir nugalėtojų apdovanojimo išlaidas, pagal galimybes, apmoka varžybų
organizatoriai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Komandų vadovai atsako:
1.1. už dokumentų pateikimą;
1.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
1.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
2. Čempionatai vykdomi pagal Lietuvos bokso federacijos 2021 metų varžybų kalendorių.
3. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą.
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