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Článok I. 

Názov súťaže 
 

I. SLOVENSKÁ LIGA BOXU 
 
 

Článok II. 
Druh súťaže 

 

1.  I. Slovenská liga boxu (ďalej I. SLB) pre rok 2017 je dlhodobou súťažou družstiev, ktorá 
prebieha turnajovým systémom v časovom období jar - jeseň vo vekových, rodových 
a hmotnostných kategóriách, stanovených v bode 1. článku VI. týchto propozícií. 

 
 

Článok III. 
Riadenie súťaže 

 

1. Súťaž riadi Športovo-technická a matričná komisia (ďalej ŠTaMK SBF) Slovenskej boxerskej 
federácie (ďalej SBF) podľa týchto propozícií, Súťažného poriadku (ďalej SP), Registračného 
poriadku, (ďalej RP) Prestupového poriadku (ďalej PP), Disciplinárneho poriadku (ďalej DP) 
vychádzajúc z pravidiel medzinárodnej asociácie boxu (ďalej AIBA) a na ne nadväzujúce 
predpisy otvoreného Olympijského boxu (ďalej AOP). 
 

2. Termíny a miesta jednotlivých turnajov I. SLB sú stanovené v Športovom kalendári SBF. 
Výsledky súťaže, ako aj ďalšie súvisiace údaje s priebehom SLB budú priebežne 
uverejňované v Správach ŠTaMK SBF na stránke SBF. 
 

3. Výklad jednotlivých článkov týchto propozícií prináleží riadiacemu orgánu súťaže ŠTaMK SBF. 
 
 

Článok IV. 
Účastníci   

 

1. Právo účasti v I. SLB majú športové kluby (ďalej ŠK) a oddiely boxu Telovýchovných jednôt 
(ďalej OB), ktoré sú pridružené k SBF a majú  boxerov resp. boxerky, ktoré: 
 

a)  spĺňajú podmienky štartu v kategóriách podľa článku VI. ods. 1 propozícií; 
b)  sú občania SR 
c)  majú pri sebe platné štartovacie doklady podľa článku XII. týchto propozícií;  
d)  sú držiteľmi Základnej kvalifikácie boxera (ďalej ZKB)  
e)  vo vzťahu k profesionálnemu boxu spĺňajú podmienky stanovené v článku č. 3 SP. 
f)   majú splnené všetky povinnosti podľa Smernice o centrálnom registri boxerov SBF 
 

Zákaz štartu v súťažiach SBF má boxer/ka štartujúci/a v profesionálnom boxe, alebo v inom 
profesionálnom bojovom športe, alebo je zmluvne viazaný/á k účinkovaniu v týchto 
profesionálnych športoch. 
 

2. Do súťaže môžu ŠK, OB v priebehu súťaže  vstupovať postupne v tých kategóriách v ktorých 
majú k dispozícií boxerov/ky spĺňajúcich stanovené podmienky. 
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3. Je žiadúca účasť pre boxerov/ky, ktorí sú na základe vydanej nominácie Trénersko-
metodickej komisie (ďalej TMK SBF) členmi kádra reprezentantov SR a vyžaduje sa ich účasť 
na danom kole I.SLB podľa schválenej športovej prípravy TMK. Naopak, v prípade, že 
z hľadiska prípravy na medzinárodné akcie nie je účasť na I.SLB pre reprezentanta vhodná, 
túto skutočnosť oznámi zodpovedný reprezentačný tréner TMK.  

 
 

4. Boxerovi/ke v zápase I. SLB môže sekundovať (v športovom výstroji) len tréner, ktorý  je 
držiteľom preukazu trénera boxu a má uhradený členský poplatok SBF na rok 2017.  
 

 
Článok V. 

Systém súťaže 
 

1. V priebehu roka bude usporiadaných 6 dvojdenných turnajov I. SLB (ďalej len turnajov) 
v termínoch a miestach podľa športového kalendára súťaží SBF pre rok 2017 vo vekových a 
rodových kategóriách uvedených  v článku VI. týchto propozícií. 
 

2. Turnaje môžu byť organizované pod oficiálnym názvom usporiadateľa (napr. cena mesta, 
pohár..., memoriál... a pod.) a môžu mať aj charakter medzinárodných turnajov. Ak je turnaj 
organizovaný pod názvom organizátora, pre víťazov v jednotlivých kategóriách môže 
usporiadateľ zabezpečiť diplomy, resp. medaily.  
 

3. Usporiadateľ môže pozvať na turnaj aj zahraničné družstvá. Všetky náklady súvisiace so 
zahraničnými výpravami hradí usporiadateľ. 
 

 
4. Tréneri ŠK a OB sú povinní nahlásiť štart svojich športovcov do utorka (do 24:00 hod.) pred 

podujatím na zverejnenom formulári (ďalej Súpiska). V súpiske je potrebné uviesť 
hmotnostné kategórie a počet nahlasovaných športovcov v daných kategóriách, ako aj meno 
zodpovedného trénera, ktorý je zodpovedný za svojich zverencov. Pri každom športovcovi 
uvedie iba rok narodenia a hmotnostnú kategóriu, meno športovca neuvádza. V priebehu 
stredy pred súťažou pošle zodpovedný člen ŠtaMK všetkým nahláseným ŠK/OB počet 
nahlásených boxerov v jednotlivých hmotnostných a rodových kategóriách. V prípade, že 
v niektorej kategórii je nahlásený iba 1 športovec, tak má príslušný ŠK/OB možnosť ho 
posunúť do inej hmotnostnej kategórie, v ktorej je taktiež obsadenie minimálne 1 
športovcom. Túto skutočnosť musí nahlásiť zodpovednému členovi ŠtaMK najneskôr  štvrtok 
pred súťažou. V piatok (do 12:00 hod.) zodpovedný člen ŠtaMK pošle všetkým nahláseným 
ŠK/OB konečnú súpisku nahlásených športovcov (počty boxerov v jednotlivých kategóriách). 

 

5. V prípade, ak ŠK/OB nemôže do súťaže postaviť boxera, ktorého účasť nahlásil, tak je 
povinný túto skutočnosť oznámiť predsedovi ŠTaMK a GS SBF najneskôr deň pred začiatkom 
súťaže (v piatok pred víkendovou súťažou). Ak túto skutočnosť neohlási, tak mu bude 
udelená sankcia 30 eur a pozastavená účasť v súťaži až do zaplatenia pokuty. Rovnaká 
sankcia platí aj v prípade, že nahlásený boxer bude štartovať v inej hmotnostnej kategórii 
ako bol nahlásený a inému klubu tak ostane v pôvodnej hmotnosti boxer/boxerka sám, čím 
mu vzniknú zbytočné náklady a nemožnosť získať body do súťaže.  
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6. Boxuje sa vylučovacím spôsobom podľa žrebovania a postupového „pavúka“ pre 4 boxerov. 
Pri väčšom počte účastníkov v jednej hmotnosti ako 4 sa vytvoria skupiny 3+2, 4+2, 4+3, 
4+4, 4+3+2, 4+4+2, 4+4+3. atď. Pri žrebovaní sa zohľadňuje príslušnosť k ŠK, OB. 
V skupine, v ktorej sú 4 boxeri/ky sa boxuje aj o 3. miesto (porazení boxeri z 1. dňa). 

 
 

Článok VI. 
Vekové,  rodové kategórie, hmotnosti a kolá  

 

1. Vekové, rodové, hmotnostné kategórie, počet a dĺžka kôl sú stanovené podľa pravidiel AIBA 
(okrem ml.žiakov, kde si hmotnostné kategórie stanovia národné federácie). Pre štart 
v jednotlivých vekových kategóriách je rozhodujúci rok narodenia (v čase od 1.1. do 31.12.  
príslušného kalendárneho roka). V súťaži I. SLB štartujú: 

 
VEKOVÉ, RODOVÉ A HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE BOXEROV, BOXERIEK 

 

1. 
a / MLADŠÍ  ŽIACI – ročníky 2005 — 2007, 

- V tejto vekovej kategórii sú športovci, ktorí po 1. januári roku dosiahnu 10 rokov a až do 31. 
12. roku, v ktorom dovŕšia  12 rokov 
- hmotnosti do: 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75 kg (18). 
- V tejto kategórii je nutné dodržať pravidlo, aby vekový rozdiel medzi boxermi, ktorí sa stretnú 
v zápase nebol väčší  ako 2 roky, t.j. môžu medzi sebou boxovať len ročníky 2005 —2006, 
alebo 2006 - 2007 (nemôže ročník 2005 proti 2007). 
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min. 
 

b / MLADŠIE ŽIAČKY – ročníky 2005 — 2007, 
- V tejto vekovej kategórii sú športovci, ktorí po 1. januári roku dosiahnu 10 rokov a až do 31. 
12. roku v ktorom dovŕšia 12 rokov. 
- hmotnosti do: 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75 kg (18). 
- V tejto kategórii je nutné dodržať pravidlo, aby vekový rozdiel medzi boxermi, ktorí sa stretnú 
v zápase nebol väčší  ako 2 roky, t.j. môžu medzi sebou boxovať len ročníky 2005 —2006, 
alebo 2006 - 2007 (nemôže ročník 2005 proti 2007). 
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min. 
 
 

c / STARŠÍ ŽIACI – ročníky 2003 - 2004, 
- V tejto vekovej kategórii sú športovci, ktorí po 1. januári roku dosiahnu 13 rokov a až do 31. 
12. roku v ktorom dovŕšia 14 rokov. 
- hmotnosti do: 38,5 , 40, 41,5, 43, 44,5 , 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, +76 kg 
(18).  
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5  min. 
 
 

d / STARŠIE ŽIAČKY – ročníky 2003 - 2004, 
- V tejto vekovej kategórii sú športovci, ktorí po 1. januári roku dosiahnu 13 rokov a až do 31. 
12. roku v ktorom dovŕšia 14 rokov. 
- hmotnosti do: 38,5 , 40, 41,5, 43, 44,5 , 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, +76 kg 
(18).  
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- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5  min. 
 

e / MLADŠÍ DORASTENCI – ročníky 2001 - 2002, 
- Môžu štartovať boxeri narodení od 1. januára roku, v ktorom dosiahnu vek 15 rokov do 31.12. 
roku, kedy dovŕši 16-ty rok veku. 
- hmotnosti do: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kg (13). 
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách s 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 2 minúty. 
 

f / MLADŠIE DORASTENKY – ročníky 2001 – 2002, 
- Môžu štartovať boxerky narodené od 1. januára roku, v ktorom dosiahnu vek 15 rokov do 
31.12. roku, kedy dovŕšia 16-ty rok veku. 
- hmotnosti do: 46, 48, 50, 52. 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kg (13). 
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách s 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 2 minúty. 
  

g / STARŠÍ DORASTENCI – ročníky 1999 - 2000, 
- Veková kategória  17- 18 roční. Podľa pravidiel AIBA od 19.12.2016 nie je umožnené 18-
ročnému boxerovi štart v kategórii dospelých (elite).  
- hmotnosti do: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 kg (10) 
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 3 minúty. 
 

h / STARŠIE DORASTENKY – ročníky 1999 - 2000, 
- Veková kategória starších dorasteniek  je 17 - 18 rokov 
- hmotnosti do: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 kg  (10). 
- V  tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 3 minúty. 
  

i / MUŽI – ročníky 1998 - 1977, 
- Veková kategória dospelých je 19 - 40 rokov. Možnosť ďalšieho štartu dospelého končí 31. 12. 
roku, kedy dovŕši 40-ty rok.  
- Pokiaľ niektorí z trénerov aktívne boxuje a je uvedený v zostave svojho družstva, nemôže  v 
tomto zápase – turnaji vykonávať funkciu hlavného sekundanta klubu.  
- hmotnosti do: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 kg (10). 
- V tejto kategórii sa boxuje bez prílb – v hmotnostiach 49 až 64 kg s 10 uncovými rukavicami, 
od 69 kg vyššie s 12 uncovými rukavicami, kolá  3 x 3 minúty. 

 

j / ŽENY – ročníky 1998 - 1977, 
- Veková kategória žien je 19 - 40 rokov. 
- hmotnosti do: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 kg  (10). 
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá sú 3x3 minúty. 
 

k / prestávka medzi kolami je vo všetkých vekových a rodových kategóriách 1 minúta. 
 

2. Evidencia a zmeny hmotnostných a vekových kategórií:  
a) V Zázname o stretnutiach boxera musí byť ŠTaMK vyznačená aktuálna veková kategória 
boxera.  
b) Hmotnostné kategórie boxerov – hlavne v kategóriách žiakov môžu byť v jednotlivých 
súťažiach predmetom úprav.  Budú vždy stanovené v propozíciach a organizačných rozpisoch 
danej súťaže. 
c) Vekové kategórie boxerov v súťažiach žiakov musia byť propozíciami súťaže upravené len 
tak, aby vekový rozdiel (ročníky narodenia) medzi boxermi nebol väčší ako 2 roky. 
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d) Pri určení každej vekovej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia boxera. Možnosť štartu 
boxera/ky je daná od 1. januára roku v ktorom dosiahne vek príslušnej vekovej kategórie 
a končí 31. decembra roku v ktorom dovŕši vek v tejto vekovej kategórii. 

 
 

 
Článok VII. 

Hodnotenie súťaže 
 

1. Každá veková kategória sa na celoslovenských turnajoch hodnotí osobitne - t.j. zvlášť mladší 
žiaci (MŽ), mladšie žiačky (MŽŽ), starší žiaci (ďalej SŽ), staršie žiačky (SŽŽ), mladší dorastenci 
(ďalej MD), mladšie dorastenky (MDŽ), starší dorastenci (ďalej SD), staršie dorastenky (ďalej 
SDŽ), muži (ďalej M) a ženy (ďalej Ž). Bodové hodnotenie každej vekovej kategórie na 
turnajoch bude nasledovné: 
a) Za prvé miesto boxera/ky v hmotnostnej kategórii získa klub 4 body, za druhé 3 body za 
tretie miesto 2 body a za štvrté miesto 1 bod. K týmto bodom za umiestnenie získa klub ďalšie 
body: 
- za každé víťazstvo boxera knokautom (W KO), technickou prevahou (W RSC), vzdaním (W 
ABD) diskvalifikáciou (W DQ), na body (WP) 8 bodov  
- za každé víťazstvo boxera nenastúpením súpera (W WO) 6 bodov  
- za každú prehru boxera (L KO), technickou prevahou (L RSC), vzdaním (L ABD) 
diskvalifikáciou (L DQ), na body (WP) 3 body 
- za každú prehru boxera nenastúpením (L WO) 1 bod 
- ak boxer nemá vo svojej hmotnosti súpera, tak sa body neudeľujú.  
 
b) Za reprezentáciu sa prideľujú body pre oddiel, ktorý má Výkonným výborom SBF (ďalej VV) 
nominovaného reprezentanta na medzinárodné podujatie a pre účasť na ňom sa nemôže 
zúčastniť turnaja 1. SLB. Za každého reprezentanta oddiel dostane 15 bodov. 
 

c) Boxerovi, ktorý súťaž riadne nedokončí, t.j. nevybojuje programovaný zápas (s výnimkou 
nepovolenia štartu lekárom) bude odpočítaných -5 bodov (mínus päť). Body z predošlého dňa 
(pokiaľ odboxoval v sobotu a nenastúpi v nedeľu) sa nezapočítavajú.  
 

d) Pri medzinárodnej účasti je spôsob prideľovania bodov rovnaký ako je to stanovené vo vyššie 
uvedenom bode a (t.j. rovnaké bez zohľadnenia či sa jedná o stretnutie so zahraničným, alebo 
domácim boxerom/boxerkou). 
 

e) Dosiahnuté výsledky boxerov v I. SLB sa zohľadnia pri nominácii na Majstrovstvách SR 
jednotlivcov (ďalej v M-SR) v tých hmotnostiach, v ktorých sa prihlási viac boxerov ako je 
vypísaný a možný počet  štartujúcich v danej hmotnosti. 
 

f) Výsledky jednotlivých turnajov súťaže a tabuľkové poradie družstiev (ŠK, OB) v každej 
vekovej a rodovej kategórii, ako aj súhrnná tabuľka všetkých kategórií spolu bude po 
uskutočnenom turnaji priebežne zverejňovaná v Správach ŠTaMK SBF na webovej stránke SBF. 
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Článok VIII. 
Medzinárodná účasť 

 

1. Usporiadateľ turnaja I. SLB môže na vlastné náklady pozvať aj zahraničné oddiely boxerov. 
V tomto prípade je turnaj kvalifikovaný ako I. SLB s medzinárodnou účasťou. 
 

2. Skutočnosť, že sa jedná o Medzinárodnú účasť uvedie usporiadateľ v podkladoch pre 
spracovanie Organizačných pokynov, ktoré zasiela pre ŠTaMK SBF najmenej 14 dní pred 
začiatkom turnaja. 
 

3. Zahraniční boxeri, (ktorým sa žiadne body neudeľujú) budú pri žrebovaní nasadzovaní podľa 
rozhodnutia jury.  
 

4. Pre domáce ŠK, OB budú prideľované body na základe výsledkov zápasov bez ohľadu na to, 
či boxoval so zahraničným, alebo domácim boxerom/kou SR, podľa článku VII. Žiadne ďalšie 
body navyše za zápas so zahraničným boxerom sa neprideľujú.  

 
Článok IX. 

Tituly a ceny, hodnotenie poradia družstiev 
 

1. Titul majstra SR družstiev pre rok 2017 v jednotlivých vekových a rodových kategóriách 
uvedených v článku VI. bod č. 1. získajú ŠK, OB, ktoré budú mať po skončení súťaže 
najvyšší počet bodov. Rovnako podľa väčšieho počtu získaných bodov sa určí poradie na 2., 
3. a na ďalších miestach. 
 

2. Pri rovnosti získaných bodov a aj rovnakého poradia víťazstiev sa celkové poradie ŠK, OB určí 
na základe vyššieho pomeru počtu víťazstiev k celkovému počtu stretnutí (t.j. víťazstvo 
delené počtom stretnutí). 
 

3. V prípade, že vybojovaný počet bodov majú dve ŠK, OB rovnaký, poradie sa určí podľa 
vyššieho počtu vybojovaných výsledkov svojich boxerov v nasledovnom poradí: 

- víťazstvá pred limitom včítane reprezentačných štartov, ak sú aj tieto rovnaké, tak: 
- víťazstvá na body ak sú aj tieto rovnaké, tak: 
- víťazstvá - za pridelené body, ak bol boxer/ka sám v hmotnosti (bez boja) 

 

4. Družstvo, ktoré sa umiestni na 1. mieste získa titul víťaza I. SLB pre rok 2017. Družstvám, 
ktoré sa po skončení I. SLB umiestnia na prvých troch miestach v každej vekovej a rodovej 
kategórii budú - podľa poradia - udelené od SBF diplomy.  

5. ŠK/OB získavajú finančné ceny za umiestnenie na prvých 3 miestach za týchto podmienok:  
- v danej vekovej a rodovej kategórii štartovalo minimálne 10 ŠK/OB 
- daný ŠK/OB ktorý sa umiestnil na 1.-3.mieste sa zúčastnil minimálne na 4 kolách I.SLB 
v danej sezóne 
 

6. Pri splnení podmienok v bode 2 získava ŠK/OB finančnú cenu od SBF za umiestnenie v I.SLB 
nasledovne: 

1.miesto – 600 eur 
2.miesto – 400 eur 
3.miesto – 200 eur  
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Článok X. 
Usporiadateľ turnaja  

 

 ŠK, OB, ktorému bolo s jeho súhlasom pridelené usporiadanie turnaja I. SLB je povinný: 
1. Najmenej 14 dní pred konaním  turnaja zaslať ŠTaMK SBF formou e-mailu podklady pre 

vypracovanie  Organizačných pokynov, v ktorých uvedie: 
a/ názov turnaja, ak sa koná pod názvom usporiadateľa, alebo o turnaj s medzinárodnou 
účasťou podľa článku V bodu č.4 týchto propozícií; 
b/ presné miesto - adresu a dátum konania turnaja; 
c/ meno  riaditeľa turnaja, lekára  a zloženie organizačného štábu turnaja; 
d/ miesto ubytovania a informatívnu cenu,  č. telefónu, e-mailu a termín, do ktorého majú 
účastníci zaslať svoju  požiadavku na objednanie potrebného počtu nocľahov; 
e/ prípadnú požiadavku na  úpravu stanoveného časového rozpisu. 
 

2. Pripraviť na turnaj sálu, ring, časomieru, zabezpečiť lekára, rozmnožovaciu techniku, šatne 
a splniť ďalšie povinnosti usporiadateľa turnaja, ktoré sú podrobne uvedené v Súťažnom 
poriadku boxu – v  článku X. bod 2. písmeno c) až p). 
 

3. ŠTaMK SBF na základe obdržaných podkladov usporiadateľa spracuje Organizačné pokyny 
turnaja I. SLB, ktoré rozpošle ŠK a OB formou elektronickej pošty a súčasne ich zverejní na 
webovej stránke SB 

 
 

Článok XI. 
Rozhodcovia, zástupca ŠTaMK SBF 

 

1. Na každý turnaj I. SLB Komisia rozhodcov SBF deleguje spolu 7 rozhodcov v tomto zložení: 
a/ 1 supervisor, (ďalej SV) 
b/ 6 ringových/bodových  rozhodcov, ktorí sa striedajú v ringu a pri bodovaní; 
c/ v každom zápase dvojíc boduje 5 bodových rozhodcov pomocou PC (zabezpečí ŠTaMK SBF), 
alebo ručne na bodovacie lístky (zabezpečí ŠTaMK SBF), ktoré podľa pravidiel AIBA vyplnia 
(10:9,10:8...) a odovzdajú po každom kole zástupcom  jury - SV a zástupcovi ŠTaMK SBF; 
 

d/ do 48 hodín po turnaji zašle SV Protokol z turnaja, bodovacie lístky a správu SV predsedovi 
Komisie rozhodcov SBF. 
 

2. Na každý turnaj deleguje ŠTaMK SBF svojho zástupcu, ktorý pôsobí vo funkcii člena jury –  
podľa novelizovaných pravidiel AIBA a má za úlohu: 
 

a/ podieľať sa na činnosti SV, úzko s ním spolupracovať pri preverovaní pripravenosti turnaja, 
pri vážení, žrebovaní a priebehu turnaja, dbá na dodržiavanie pravidiel a predpisov, ktoré sa 
na turnaj  vzťahujú. 
b/ podľa žrebovania spracuje zoznam účastníkov v hmotnostiach, postupové „pavúky,“ program 
dvojíc, udeľuje body podľa výsledkov jednotlivých zápasov pre ŠK, OB. 
c/ po každom kole zo zhromaždených bodovacích lístkov zapíše výsledky jednotlivých bodových 
rozhodcov do formulára súhrnnej tabuľky bodovania jednotlivých zápasov (duelov) a so SV 
určia na základe výsledkov bodovania víťaza (zápas nemôže skončiť výsledkom nerozhodne). 
d/ po skončení turnaja skontroluje Protokol, spracuje konečné výsledky, doplní postupové 
tabuľky „pavúky,“ zostaví poradia účastníkov v jednotlivých hmotnostiach, spracuje výsledkovú 
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listinu s tabuľkovým poradím boxerov a konečným poradím ŠK, OB v  jednotlivých vekových 
a rodových kategóriách podľa počtu získaných bodov. 
e/ zástupca ŠTaMK do 48 hodín po turnaji zašle predsedovi ŠTaMK: 

- protokol z turnaja, podpísaný všetkými rozhodcami; 
- zoznam účastníkov v jednotlivých hmotnostiach (včítane boxerov bez súpera);  
- kompletne vyplnené postupové tabuľky „pavúky“ v hmotnostných kategóriách; - tabuľku 
konečného poradia ŠK, OB vo vekových a rodových kategóriách. 

 
 
 
 

Článok XII. 
Doklady jednotlivcov pre box 

 

1. Štartujúci boxeri/boxerky musia mať riadne zaregistrovaný - platný Záznam o stretnutiach 
boxera podľa Súťažného poriadku boxu (lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok, 
vyznačená veková kategória so zaznamenanou ZKB. 
 

2. Štartujúci boxeri/boxerky musia mať uhradené členské príspevky na rok 2017. 
 

3. Ženy musia predložiť podpísané potvrdenie na prepísanom tlačive o zdravotnom stave 
(tehotenstvo). Dorastenky musia mať takéto potvrdenie podpísané aj jedným z rodičov 
(resp. zákonným zástupcom). Formulár tlačív je uverejnený na webovej stránke SBF 
a ŠTaMK SBF. 

 
 

Článok XIII. 
Výstroj 

 
1. Boxer/ka nastúpi do ringu vo vlastnej výstroji včítane rukavíc podľa pravidiel AIBA: 
a/ červené alebo modré - podľa rohov- 10 (12) unc.  rukavice certifikované pre box; Supervízor 
môže povoliť aj výnimku farby dresu, ten však nesmie byť vo farbe rohu súpera (napr. boxer 
boxujúci v modrom rohu môže nastúpiť v čiernom drese, nie však v červenom, pretože červený 
roh patrí jeho súperovi). Rukavice a prilba však musí byť vždy vo farbe rohu.  
b/ pre mužov a dorastencov suspenzor, pre ženy a dorastenky sa odporúča chránič pŕs podľa 
pravidiel AIBA; 
c/ chránič chrupu, nie červenej farby; 
d/ červenú alebo modrú prilbu podľa rohov certifikovanú pre box (okrem mužov); 
e/ dresy boxerov podľa pravidiel AIBA; 
f/ pás musí byť zvýraznený odlišnou farbou ako sú trenírky, alebo tričko.  
g/ v kategórii mužov (elite) sú povolené aj tzv. profesionálne tejpy, ktoré však musia spĺňať 
požiadavky uvedené v pravidlách AOB AIBA – pravidlo 22.2.3. , tj. – môže byť použitý 
maximálne 15m a 5cm široký obväz. Gáza, ktorá sa ukladá do oblasti hánok nesmie byť viac 
ako 5m dlhá a 10cm široká. Maximálne šírka tejpovacej pásky je 5cm. V oblasti hánok nesmie 
byť použitý tejp v priestore 2,5cm, s výnimkou priestoru medzi hánkami.   
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Článok XIV. 

Hosťovanie, prestupy, združovanie 
 

1. Hosťovanie a prestupy v tejto súťaži sa riadia ustanoveniami Prestupového poriadku.  
 

2. Združenie dvoch ŠK a OB v súťaži je povolené, Združenie musí byť písomne oznámené na 
ŠTaMK (podpísané štatutárnymi zástupcami oboch ŠK, OB) ešte pred začiatkom súťaže. Po 
otvorení súťaže t. j., po prvom do posledného kola už nie je žiadne združovanie povolené. 

 
 

Článok XV. 
Hospodárske zabezpečenie 

 

1. Usporiadateľ na vlastné náklady zabezpečí kompletnú réžiu turnaja podľa povinností 
usporiadateľa, ktoré mu vyplývajú z článku X. a pri medzinárodnej účasti z článku VIII. 
týchto propozícií 
 

2. Zúčastnené ŠK, OB  si hradia z vlastných prostriedkov: 
a/ cestovné, ubytovanie, stravovanie pre členov výpravy; 
b/ zabezpečia vlastnú výstroj boxera pre svojich športovcov podľa predpisov AIBA. 
 
3. Podmienky prípadnej dotácie alebo príspevku na súťaž poskytnutej zo strany SBF (úhrady 

rozhodcom, delegátom a pod.) budú uvedené v ekonomických smerniciach SBF. 
 
 

Článok XVI. 
Jury 

 

1. Jury turnaja má nasledovné zloženie: 
  – supervisor (vo veciach rozhodcovských);  

– zástupca ŠTaMK SBF (vo veciach športovo-technických);  
– zástupca TMK, alebo prítomný reprezentačný tréner; 

  – riaditeľ turnaja (vo veciach organizačných); 
– úradný lekár turnaja (vo veciach zdravotných).  
  

2. Konkrétne – menovité zloženie jury je stanovené v Organizačných pokynoch turnaja a platí 
po celú dobu turnaja. Prípadné zmeny zloženia jury je možné vykonať na mieste, podľa 
prezentácie delegovaných členov jury. 
 

3. Poverený člen JURY má v kompetencii vykonať kontrolu alkoholu v dychu trénerom, 
sekundantom, rozhodcom, zástupcom SBF aj členom JURY. 
 

Článok XVII.  
Námietky 

 
 

1.  Námietka sa podáva podľa článku 25 Súťažného poriadku boxu. 
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Článok XVIII. 
Uloženie vecí 

 

Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí účastníkov. Cenné predmety si môžu účastníci 
uložiť u usporiadateľa, alebo ponechať doma. 
 
 

Článok XIX. 
Program turnajov 

 

Sobota: 11:00 – 12:30 hod. Lekárska prehliadka, váženie 
  12:30 – 12:45 hod. Porada jury, kontrola dokladov 
  12:45 – 13:30 hod. Technická príprava ŠTaMK na žrebovanie 
  13:30 – 14:30 hod. Žrebovanie 
  15:30 hod.  Vylučovacie stretnutia 
 
Nedeľa: 08:00 – 08:45 hod. Lekárska prehliadka 
  09:00 hod.  Zápasy o 3. miesto a finálové zápasy 

 
 

Článok XX. 
Zmeny, záverečné ustanovenie 

 

1. Tieto propozície sú záväzné pre všetkých účastníkov I. SLB. Prípadné zmeny organizačného 
a časového charakteru počas turnajov môže vykonať len jury, v mieste konania. Zmeny 
musia byť včas a zreteľne oznámené všetkým účastníkom turnaja. 
 
 

2. Propozície I. SLB 2017 boli schválené VV SBF 16.1.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Štefan Sedláček          Ján Brandejs 
                      1.viceprezident  SBF                                  generálny sekretár SBF 


