
 

REGULAMIN     

 PUCHAR AZS W BOKSIE 

2022  
 

1. CEL ZAWODÓW: 

• popularyzacja pięściarstwa w polskim środowisku akademickim; 

• wyłonienie zdobywcy Pucharu AZS w Boksie i najlepszych zawodników w środowisku 

akademickim; 

• zdobycie przez zawodników klas sportowych; 

• promowanie logo, nazw i barw uczelni; 

• integracja młodzieży akademickiej poprzez sport; 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży,  

w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi. 

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.  

• Puchar AZS w boksie odbędzie się w dniach w 15-17.09.2022 r. w Katowicach. 

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW.  

• Organizatorem Pucharu AZS w boksie są: Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu 

Śląskiego, KS 06 Kleofas AZS AWF, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  

w Katowicach, Śląski Związek Bokserski. 

• Obsługa prasowa i medialna może być realizowana wyłącznie po uzyskaniu akredytacji 

wydanej przez 06 Kleofas AZS AWF Katowice, Śląski Związek Bokserski, Polski Związek 

Bokserski. 

4. UCZESTNICTWO. 

• Zawody mają charakter „otwartych”, tzn. wszyscy zgłoszeni zawodnicy do 08.09.2022 r. mają 
prawo do startu w zawodach (decyduje kolejność zgłoszeń). 

• Zawodnicy (mężczyźni) urodzeni w latach 1982-2003 (wiek uczestników: 19-40 lat). 

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną legitymację AZS (wyrobienie 
legitymacji będzie również możliwe przed zawodami w biurze zawodów). 

• W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz 

posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia, Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. W zawodach mogą startować 

zawodnicy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niestowarzyszeni. 

• Dopuszcza się zawodników pochodzenia zagranicznego posiadających nadany numer PESEL, 

będących członkiem AZS. 

• Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, 

walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, 

Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Bokserskiego). 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

• Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.  

• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym (przegrywający odpada).  

• Zestawienia walk ustala się drogą losowania. Organizator w porozumieniu z wydziałem 

wyszkolenia PZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania zawodników.   



• Zawodników obowiązuje start w rękawicach, kaskach oraz stroju (koszulki i spodenki koloru 

narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski). 

• Zawodnicy startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA (rękawice i kaski), tj. Adidas, 

Top Ten, Sting, Green Hill, zgodnie z aktualnymi licencjami IBA. Ponadto zawodnik 

zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz 

bandaży na dłoniach.  

• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy). Zawodnicy muszą używać bandaży nie 

dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych ni ż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro 

(rzepy).  

• Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi. 

• Zakazuje się startu w strojach reprezentacji Polski.  

• Sędziowanie odbywa się na kartach punktowych systemem 1 + 3. 

• Obsadę sędziowską i sportową wyznacza Śląski Okręgowy Związek Bokserski. 

• Zawodnikowi, który po losowaniu nie wejdzie do ringu w pierwszej walce nie zostaną 

przyznane punkty.  

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 

• Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych: 

• 46-48 kg. 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg. 

• We wszystkich kategoriach wagowych 46-48kg do 67kg obowiązują rękawice 10-cio uncjowe. 

• W kategoriach wagowych, 71kg, do +92 kg używa się rękawic 12 –sto uncjowych. 

5. PUNKTACJA I NAGRODY 

• I miejsce  25 pkt. 

• II miejsce  21 pkt.  

• III-IV miejsce  17 pkt.  

• V-VIII miejsce  11 pkt 

Indywidualnie:  

• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom oraz zdobywa I klasę sportową.  

• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal, dyplom i zdobywa I klasę sportową.  

• Za zajęcie III-IV miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale, dyplomy i zdobywają II klasę 

sportową.  

W klasyfikacji uczelni: za miejsca 1-3 puchary, za miejsca 1-6 dyplomy 

6. ZASADY FINANSOWANIA  

• Koszty organizacji oraz delegacji sędziów oraz jury zawodów ponoszą organizatorzy. 

• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje 

delegujące/uczestnicy Pucharu. 

• Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników 
w wysokości 65 zł.  

• Płatne przed zawodami do dnia 08.09.2022 r. na nr konta klubu 06 Kleofas AZS AWF Katowice: 

Pekao S.A. Nr: 80 1240 2959 1111 0010 1828 6183  

 

                                                                                                                             

Organizator 

 

Katowice 2022 r. 


