
 

 

    PATVIRTINTA: 

   Lietuvos bokso federacijos 2021 m. gruodžio 9 d. 

    Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 4. 

 

2022 METŲ LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ BOKSO ČEMPIONATŲ BENDRI NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2022 m. Lietuvos suaugusiųjų (gim. 1982–2004 m.), jaunimo (gim. 2004–2005 m.), jaunių (gim. 

2006–2007 m.) ir jaunučių (gim. 2008–2009 m.) vyrų ir moterų bokso čempionatų (toliau – Čempionatai) 

bendri nuostatai reglamentuoja čempionatų tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo 

tvarką. Čempionate dalyvauja tik 2022 m. Lietuvos Respublikos Didžiųjų miestų ir Rajonų visų amžiaus 

grupių ir lyčių čempionatų dalyviai. 

Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos bokso federacija (toliau – LBF), Kauno sporto mokykla 

,,Gaja“, Panevėžio sporto centras, Panevėžio bokso federacija, Šiaulių sporto centras „Dubysa“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Čempionatai rengiami pagal 2022 metų varžybų kalendorių, siekiant išsiaiškinti stipriausius šalies 

boksininkus, kurie ruošis ir atstovaus Lietuvos rinktinėms Europos, pasaulio čempionatuose ir kitose 

tarptautinėse varžybose. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

Čempionatuose dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės, kurių sudėtyje gali būti tik po vieną 

kiekvienos svorio kategorijos dalyvį. Jei svorio kategorijoje ne daugiau kaip 16 dalyvių, LBF Vykdomojo 

komiteto atstovų sprendimu, galima registruoti dalyvius papildomai. Leidžiama dalyvauti dviems Kauno 

ir dvejoms Vilniaus komandoms. 

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

VIETA, DATA, LAIKAS, SPORTININKŲ AMŽIUS,  

SVORIO KATEGORIJOS IR KOVOS TRUKMĖ 

 

Lietuvos suaugusiųjų čempionatas: 

 

Čempionatas vyksta 2022 m. lapkričio 15 – 19 d., Panevėžyje, Cido arenoje, Parko g. 12. 

Dalyvių atvykimas 2022 m. lapkričio 15 d. iki 19:00 val. į viešbutį, esantį Aukštaitijos sporto 

centras, III aukštas, Liepų al. 4. 

Mandatinė komisija 2022 m. lapkričio 15 d. 19:00 val., viešbutyje, esančiame Aukštaitijos sporto 

centre, III aukštas, Liepų al. 4. 

Dalyvių svėrimas 2022 m. lapkričio 16 d. 8:00–10:00 val., viešbutyje, esančiame Aukštaitijos 

sporto centre, III aukštas, Liepų al. 4. Burtų traukimas – 11:00 val. Varžybų pradžia - 15:00 val. 

Nakvynės vietos užsakomos kreipiantis į Nijolę Kunčikienę, tel. nr. 845465697, ne vėliau kaip iki 

lapkričio 4 d. Neužsisakius nakvynės iki nurodytos dienos, varžybų organizatoriai negarantuoja dalyvių 

apgyvendinimo. 

Čempionate dalyvauja boksininkai vyrai, gimę nuo 1982 iki 2004 metų, imtinai, trylikoje (13) 

svorio kategorijų – iki 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 

kg, ir virš 92 kg. Vyrai boksuojasi 3 raundus po 3 minutes be šalmų. 

Čempionate dalyvauja boksininkės moterys, gimusios nuo 1982 iki 2004 metų, imtinai, dvylikoje 

(12) svorio kategorijų – iki 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg ir 

virš 81 kg. Moterys boksuojasi 3 raundus po 3 minutes su šalmais. 

Viso Čempionato metu, visiems dalyviams (boksininkėms ir boksininkams, treneriams, teisėjams 

ir kt.) privalomi Galimybių pasai arba galiojantys neigiami PGR testų rezultatai. Neturint vieno iš šių 

dokumentų, patekti į Čempionato vietą, dalyvauti turnyre, mandatinėje komisijoje, svėrimuose bei 

apsigyventi viešbutyje bus draudžiama. 

 

Lietuvos jaunimo čempionatas: 

 

Čempionatas vyksta 2022 m. vasario 22-26 d. Panevėžyje, Panevėžio sporto centras, Liepų al. 4. 

Dalyvių atvykimas 2022 m. vasario 22 d. iki 19:00 val. į Panevėžio sporto centre, Liepų al. 4. 

Mandatinė komisija 2022 m. vasario 22  d. 19:00 val. Panevėžio sporto centro viešbučio Posėdžių 

salėje, III aukšte. 

Dalyvių svėrimas 2022 m. vasario 23 d. 9:00–11:00 val. Panevėžio sporto centre, manieže. Burtų 

traukimas – 11:00 val. Varžybų pradžia - 15:00 val. 

Nakvynės vietos užsakomos kreipiantis į Nijolę Kunčikienę, tel. nr. 845465697 iki vasario 11 d. 

Neužsisakius nakvynės iki nurodytos dienos, varžybų organizatoriai negarantuoja dalyvių 

apgyvendinimo. 

Čempionate dalyvauja boksininkai vyrai, gimę nuo 2004 iki 2005 metų, imtinai, trylikoje (13) 

svorio kategorijų – iki 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 

kg, ir virš 92 kg. Vyrai boksuojasi 3 raundus po 3 minutes su šalmais. 

Čempionate dalyvauja boksininkės moterys, gimusios nuo 2004 iki 2005 metų, imtinai, dvylikoje 

(12) svorio kategorijų – iki 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg ir 

virš 81 kg. Moterys boksuojasi 3 raundus po 3 minutes su šalmais. 

Viso Čempionato metu, visiems dalyviams (boksininkėms ir boksininkams, treneriams, teisėjams 

ir kt.) privalomi Galimybių pasai arba galiojantys neigiami PGR testų rezultatai. Neturint vieno iš šių 

dokumentų, patekti į Čempionato vietą, dalyvauti turnyre, mandatinėje komisijoje, svėrimuose bei 

apsigyventi viešbutyje bus draudžiama. 
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Lietuvos jaunių čempionatas: 

 

Čempionatas vyksta 2022 m. balandžio 12-16 d. Lietuvos sporto universiteto Didžiojoje žaidimų 

salėje, adresu Sporto g. 6, Kaunas.  

Dalyvių atvykimas 2022 m. balandžio 12 d. iki 19:00 val. į viešbutį „Babilonas“, Žalioji g. 38A. 

Mandatinė komisija 2022 m. balandžio 12 d. 19:00 val., viešbutį „Babilonas“, Žalioji g. 38A.  

Dalyvių svėrimas 2022 m. balandžio 13 d. 9:00–11:00 val. Lietuvos sporto universiteto Didžiojoje 

žaidimų salėje, adresu Sporto g. 6, Kaunas.  Burtų traukimas - 11:00 val. Varžybų pradžia - 15:00 val. 

Nakvynės vietos užsakomos kreipiantis į viešbutį „Babilonas“ registratūrą. Nakvynes 

rekomenduojama užsisakyti iki varžybų likus ne mažiau 3–4 sav. Tel. nr.: 861262601. Neužsisakius 

nakvynės iki nurodytos dienos, varžybų organizatoriai negarantuoja dalyvių apgyvendinimo. Atsakingas 

asmuo - treneris Marius Narkevičius.  

Čempionate dalyvauja boksininkai vyrai, gimę 2006–2007  metais, keturiolikoje svorio kategorijų 

– 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,  virš 80 kg. 

Jauniai (vyrai) boksuojasi 3 raundus po 2 minutes su šalmais. 

Čempionate dalyvauja boksininkės moterys, gimusios 2006–2007 metais, trylikoje svorio 

kategorijų – 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg,  virš 80 

kg.  Jaunės (moterys) boksuojasi 3 raundus po 2 minutes su šalmais. 

Viso Čempionato metu, visiems dalyviams (boksininkėms ir boksininkams, treneriams, teisėjams 

ir kt.) privalomi Galimybių pasai arba galiojantys neigiami PGR testų rezultatai. Neturint vieno iš šių 

dokumentų, patekti į Čempionato vietą, dalyvauti turnyre, mandatinėje komisijoje, svėrimuose bei 

apsigyventi viešbutyje bus draudžiama. 

 

 

Lietuvos jaunučių čempionatas: 

 

Čempionatas vyksta 2022 m. gegužės 24-28, Šiauliuose, Šiaulių sporto centras Dubysa, Gumbinės 

g. 18A. 

Dalyviai atvyksta 2022 m. gegužės 24 d. iki 19:00 val., Šiaulių sporto centras Dubysa, Gumbinės 

g. 18A. 

Mandatinė komisija 2022 m. gegužės 24 d., 19:00 val., Šiaulių sporto centras Dubysa, Gumbinės 

g. 18A. 

Dalyvių svėrimas 2022 m. gegužės 25 d., 9:00–11:00 val. Šiaulių sporto centras Dubysa, 

Gumbinės g. 18A.  Burtų traukimas 11:00 val. Varžybų pradžia – 15:00 val. 

Nakvynės vietos užsakomos kreipiantis į Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorių Aivarą Strockį 

telefonu 8 699 42484. Nakvynes rekomenduojama užsisakyti iki varžybų likus 3 savaitėms, t. y. iki 

gegužės 3 dienos. Neužsisakius nakvynės iki nurodytos dienos, varžybų organizatoriai negarantuoja 

dalyvių apgyvendinimo. Atsakingas asmuo –Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius Aivaras Strockis, 

telefonas 8 699 42484. Nakvynės vieta M.K.Čiurlionio g. 16A, Šiauliai (Šiaulių valstybinė kolegija, 

Sveikatos priežiūros fakultetas).  

Čempionate dalyvauja boksininkai vyrai, gimę 2008–2009 metais, devyniolikoje svorio kategorijų 

– 34 kg, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 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, iki 90 kg. Jaunučiai (vyrai) boksuojasi 3 raundus po 1,5 minutės su šalmais. 

Čempionate dalyvauja boksininkės moterys, gimusios 2008–2009 metais, dvylikoje svorio 

kategorijų – 36 kg, 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 70 kg. Jaunutės 

(moterys) boksuojasi 3 raundus po 1,5 minutės su šalmais. 

Viso Čempionato metu, visiems dalyviams (boksininkėms ir boksininkams, treneriams, teisėjams 

ir kt.) privalomi Galimybių pasai arba galiojantys neigiami PGR testų rezultatai. Neturint vieno iš šių 

dokumentų, patekti į Čempionato vietą, dalyvauti turnyre, mandatinėje komisijoje, svėrimuose bei 

apsigyventi viešbutyje bus draudžiama. 

 

 

https://www.google.lt/search?q=babilonas+kaunas+kontaktai&sxsrf=APq-WBuiZk8Q7e1yfJckzQtgc_GOwCR1zA%3A1648577122209&source=hp&ei=YkpDYs2_CtqB9u8Ps52soAQ&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkNYcorNS1GJOD1owYejzLjl4FrgxKJW&oq=babilonas+kauns&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIKCC4QxwEQrwEQDTIGCAAQDRAeMggIABANEAUQHjoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CgguEMcBENEDEEM6CAguEIAEENQCOgcILhDUAhBDOgUILhCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6BggAEBYQHjoJCAAQyQMQFhAeOggIABAWEAoQHlAAWIszYLtFaAVwAHgAgAGTAYgBzg2SAQQxMy41mAEAoAEB&sclient=gws-wiz
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V SKYRIUS 

APRŪPINIMAS 

 

Čempionatą finansuoja Lietuvos bokso federacija – atlygina organizavimo, varžybų teisėjų ir 

aptarnaujančio personalo nakvynės, maitinimo išlaidas, pusfinalio ir finalo suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių 

(vyrų ir moterų) čempionatų dalyvių bei jų trenerių, centralizuoto maitinimo išlaidas.  

Kelionės, nakvynės viso čempionato metu, ir maitinimo iki pusfinalių išlaidas, apmoka 

komandiruojanti organizacija.  

Miestų komandos turi iš anksto informuoti vietinį organizatorių apie rezervuojamų vietų skaičių 

Lietuvos čempionatų metu. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

Čempionatų I–III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir medaliais. Suaugusiųjų čempionatų 

nugalėtojai – taurėmis. Visų čempionų treneriai apdovanojami medaliais. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Komandų vadovai atsako: 

1. už tvarkingą dokumentų pateikimą;   

2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;  

3. už tinkamą sportininkų elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.  

 

Boksininkai privalo turėti mėlyną ir raudoną aprangas.  

Čempionatai vykdomi pagal Lietuvos bokso federacijos 2022 metų varžybų kalendorių. 

Komandų vadovai į mandatinę komisiją pristato Čempionatų dalyvių asmens tapatybės 

dokumentus su nuotraukomis, boksininkų pasus (AIBA knygutes) arba paraišką (jaunučiai) su galiojančia 

med. patikra, dalyvio korteles, nustatytos formos pažymas dėl nėštumo, jaunimo amžiaus grupės 

boksininkai, dalyvaujantys suaugusių čempionate, pateikia raštiškus prašymus varžybų vyr. teisėjui dėl 

leidimo dalyvauti čempionate, prašymui raštiškai pritarti turi boksininko/ės treneris ir vyr. treneris. 

Medicininis patikrinimas boksininko pase (AIBA knygutėje) galioja 4 mėn. nuo paskutinės 

patikros.  

Boksininkų pasus galima užsisakyti kreipiantis į UAB ,,Puiki spauda“ vadovą Martyną Poškų tel. 

+37064507740 arba el. paštu martynas@puikispauda.lt 

 

PRIEDAS: Dalyvio kortelė. 

 

 

 Lietuvos bokso federacijos    

 Generalinis sekretorius                                                                                 Donatas Mačianskas  


