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Článok I.
Základné ustanovenia
1. Propozície Majstrovstiev Slovenska (ďalej „M SR“) obsahuje športovo-technické, organizačné,
ekonomické predpisy a smernice platné pre organizovanie a riadenie všetkých M SR v boxe,
organizovaných Výkonným výborom (ďalej „VV“) Slovenskej boxerskej federácie (ďalej „SBF“).
2. Predpisy týchto Propozícií sú v súlade s platnými Stanovami SBF, novelizovanými pravidlami
Medzinárodnej boxerskej asociácie (ďalej AIBA) a nadväzujúce súťažné predpisy Otvoreného
Olympijského boxu (ďalej AOB). Podľa technických pravidiel AIBA platných od 19.12.2016 má SBF
právo upravovať technické pravidlá AIBA a súťažné predpisy AOB podľa svojich zákonov
a predpisov, nesmú však byť porušené najmä zásady medicínskeho zabezpečenia a bezpečnosti.
3. Ustanovenia týchto Propozícií sú záväzné pre všetkých členov SBF oddiely boxu, telovýchovné
jednoty, športové kluby (ďalej „kluby SBF“) pridružené v rámci SBF.
4. Tieto Propozície mení, doplňuje a vysvetľuje VV SBF prostredníctvom Športovo-technickej
a matričnej komisie (ďalej ŠTaMK SBF). Prípadné zmeny alebo doplnky platia od termínu, ktorý
stanoví VV SBF a bude uverejnený v Správe ŠTaMK SBF, alebo bude oznámený správou sekretariátu
SBF.
Článok II.
Druh súťaže
1. M SR sú súťažou jednotlivcov, ktoré prebiehajú turnajovým systémom vo vekových, rodových
a hmotnostných kategóriách, stanovených 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
a prestupového poriadku (ďalej RPP), 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 M SR sú stanovené v Športovom kalendári SBF. Výsledky súťaže, ako
aj ďalšie súvisiace údaje súťaže budú uverejňované v Správach ŠTaMK SBF na webovej stránke SBF.
3. Výklad jednotlivých článkov týchto propozícií prináleží riadiacemu orgánu súťaže ŠTaMK SBF.

Článok IV.
Účastníci
1. Právo účasti v M SR majú športovci športových klubov, ktoré sú pridružené k SBF a:
a) spĺňajú podmienky štartu v kategóriách podľa článku VI. týchto propozícií;
b) sú občania SR, alebo majú akýkoľvek pobyt na území SR v minimálnej dĺžke 6 mesiacov pred
začiatkom M SR, splnené podmienky Súťažného poriadku boxu, Registračného a prestupového
poriadku SBF a minimálne jednu aktívnu účasť v danom roku na podujatiach SBF
c) majú pri sebe platné štartovacie doklady podľa článku IX. týchto propozícií;
d) vo vzťahu k profesionálnemu boxu spĺňajú podmienky stanovené v článku č. 3 SPB.
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e) majú splnené všetky povinnosti podľa Smernice o centrálnom registri boxerov SBF
f) ZKB v kategóriách MŽ, MŽŽ, SŽ, SŽŽ, MD, MDŽ, SDŽ, Ž nie je potrebné
g) ZKB v kategóriách SD a M
2. Športovci, ktorí vykonávali iný bojový šport ako box môžu na M SR štartovať len po splnení
podmienok Súťažného poriadku SBF článku 3.
3. Boxerovi/ke v stretnutiach M SR môže sekundovať (v športovom výstroji) len tréner, ktorý je
držiteľom preukazu trénera boxu a má uhradený členský príspevok SBF pre rok 2021.

Článok V.
Systém súťaže
1. V priebehu roka budú usporiadané 2 turnaje M SR v termínoch a miestach podľa športového kalendára
súťaží SBF pre rok 2021:
a) Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov
b) Majstrovstvá Slovenska starších dorastencov, mužov a žien
2. Počet štartujúcich boxerov/boxeriek v jednej – tej istej vekovej, rodovej a hmotnostnej kategórii zo
strany športového klubu SBF nie je obmedzený.
3. Program stretnutí je zostavený podľa vyžrebovania, ktoré zostaví poverený člen ŠTaMK SBF.
Program podujatia sa začína najmladšou vekovou kategóriou v najnižšej hmotnostnej kategórii.
Vekové kategórie sa budú striedať rodovo.
4. Boxuje sa vylučovacím spôsobom podľa vyžrebovania a „postupového“ pavúka:
a) pri M SR žiakov a ml. dorastencov pre 4 boxerov. Pri vyššom počte boxerov v jednej
hmotnostnej kategórii ako 4 sa vytvoria 2 skupiny žrebovaním, pričom sa zohľadní klubová
príslušnosť. Titul Majstra SR sa udeľuje v oboch skupinách. V skupine, v ktorej sú 4 boxeri sa boxuje
aj o 3. miesto (porazení z 1. dňa)
b) pri M SR starších dorastencov, mužov a žien pre 8 boxerov. Pri žrebovaní sa zohľadní klubová
príslušnosť
5. Účasť športovcov na M SR žiakov a mladších dorastencov nevyžaduje nahlásenie športovcov vopred.
6. Pri M SR starších dorastencov, mužov a žien Tréneri a funkcionári športových klubov sú povinní
športovcov nahlásiť v termíne s konečným termínom podľa výzvy, ktorú zverejní poverený člen
ŠTaMK SBF.
a) Pri nahlásení športovcov je potrebné uviesť všetkých športovcov, ako aj meno zodpovedného
trénera, ktorý je zodpovedný za svojich zverencov počas celého podujatia. Pri každom športovcovi
uvedie meno a priezvisko športovca, rok narodenia, hmotnostnú kategóriu a klubovú príslušnosť.
b) Nahlásenie po stanovenom termíne nebude umožnené.
c) Doplnenie nenahlásených športovcov priamo v dejisku podujatia nebude povolené.
d) Športovec je povinný štartovať v hmotnostnej kategórii, v ktorej bol nahlásený. Zmena
hmotnostnej kategórie bude umožnená iba v prípade, že športovec zostane vo svojej pôvodnej
kategórii sám (napr. že nahlásený súper nepricestuje), tak sa môže posunúť o jednu hmotnostnú
kategóriu vyššie, za predpokladu, že tá nebude plne obsadená.
e) Po termíne nahlásenia ŠTaMK SBF spracuje nahlásenia a zašle TMK SBF na určenie poradia
v prípade nahlásenia viac ako 8 boxerov. TMK SBF následne zašle dokument k schváleniu VV
SBF. Schválené nominácie s určeným poradím zverejní ŠTaMK SBF.
f) TMK určí poradie 8 boxerov a náhradníkov v prípade ak je nahlásených športovcov viac ako 8 na
základe kritérií:
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1. reprezentačné výsledky
2. výsledky a účasť z MLB 2021
3. výsledky z M SR 2020
4. výsledky z MLB a II. SLB 2020
5. pomer víťazstiev / prehier (% úspešnosť)
zo stretnutí na podujatiach SBF z rokov 2019, 2020, 2021
Kritérium 3 prichádza do úvahy, ak je kritérium 1 a 2 vyrovnané.
Kritérium 4 prichádza do úvahy, ak je kritérium 1, 2 a 3 atď.
g) V prípade, že v niektorej z hmotnostných kategórií bude nahlásený iba 1 športovec, ŠTaMK SBF
informuje o tom klub, aby nevznikali klubu náklady, alebo o možnosti zmeny hmotnostnej
kategórie (ak je v danej hmotnosti voľné miesto)
h) Neúčasť nahláseného športovca je povinný klub bezodkladne oznámiť ktorémukoľvek členovi
ŠTaMK SBF.
i) V prípade, že športovec nesplní hmotnostný limit kategórie, do ktorej bol nahlásený, nebude mu
umožnený štart.
j) Nasadzovanie športovcov vykonáva TMK SBF. Nasadzovať sa môžu v jednej hmotnostnej
kategórii najviac dvaja boxeri.

Článok VI.
Vekové, rodové, hmotnostné kategórie
a / MLADŠÍ ŽIACI (MŽ) – ročníky 2009 — 2011,
- 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).
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min.
b / MLADŠIE ŽIAČKY (MŽŽ) – ročníky 2009 — 2011,
- 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).
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min.
c / STARŠÍ ŽIACI (SŽ) – ročníky 2007 - 2008,
- 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: 32, 34, 36, 38,5 , 40, 41,5, 43, 44,5 , 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, +76 kg
(21).
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5 min.
d / STARŠIE ŽIAČKY (SŽŽ) – ročníky 2007 - 2008,
- 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: 32, 34, 36, 38,5 , 40, 41,5, 43, 44,5 , 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, +76 kg
(21).
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5 min.
e / MLADŠÍ DORASTENCI (MD) – ročníky 2006 - 2005,
- Môžu štartovať boxeri narodení od 1. januára roku, v ktorom dosiahnu vek 15 rokov do 31.12. roku,
kedy dovŕši 16-ty rok veku.
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- 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 (MDŽ) – ročníky 2006 – 2005,
- 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 (SD) – ročníky 2004 - 2003,
- 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. V hmotnostiach 49 až 64 kg s 10 uncovými rukavicami, od 69 kg
vyššie s 12 uncovými rukavicami, kolá 3 x 3 minúty.
h / STARŠIE DORASTENKY (SDŽ) – ročníky 2004 - 2003,
- 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 (M)– ročníky 2002 - 1981,
- 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 (Ž) – ročníky 2002 - 1981,
- 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 3 x 3 minúty.
k / prestávka medzi kolami je vo všetkých vekových a rodových kategóriách 1 minúta.
Článok VII.
Usporiadateľ turnaja
Športový klub, ktorému bolo s jeho súhlasom pridelené usporiadanie M SR je povinný:
1. Najmenej 14 dní pred konaním turnaja zaslať ŠTaMK SBF formou e-mailu podklady pre
vypracovanie Organizačného rozpisu, v ktorých uvedie:
a/ presné miesto – adresu podujatia
c/ meno riaditeľa turnaja, lekára a zloženie organizačného štábu turnaja;
d/ miesto ubytovania a informatívnu cenu, č. telefónu, kontaktný e-mail 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 podujatie sálu, ring, časomieru, zabezpečiť lekára, zapisovateľa, rozmnožovaciu techniku,
šatne a splniť ďalšie povinnosti usporiadateľa turnaja, ktoré sú podrobne uvedené v Súťažnom
poriadku boxu.
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3.

ŠTaMK SBF na základe týchto podkladov usporiadateľa spracuje Organizačný rozpis MSR, ktorý
zašle formou elektronickej pošty.
Článok VIII.
Rozhodcovia a zástupca ŠTaMK SBF

1. Na M SR 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 elektronicky (bodovací systém AIBA.
Výnimočne bude povolené aj ručné bodovanie 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 každé M SR 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 podujatia, dbá na dodržiavanie pravidiel a predpisov, ktoré sa na podujatie vzťahujú
b/ po každom kole zo zhromaždených bodovacích lístkov zapíše výsledky jednotlivých bodových
rozhodcov do formulára súhrnnej tabuľky bodovania jednotlivých zápasov (stretnutí) a so SV určia na
základe výsledkov bodovania víťaza (zápas nemôže skončiť výsledkom nerozhodne).
d/ po skončení turnaja skontroluje Protokol, spracuje konečné výsledky, spracuje výsledkovú listinu
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)
Článok IX.
Doklady jednotlivcov pre box
1. Všetci športovci štartujúci v M SR musia mať Záznam o stretnutiach boxera s vyznačenou lekárskou
prehliadkou (musí byť potvrdená v Zázname) nie staršou ako 1 rok.
2. V Zázname o stretnutiach boxera musí byť vyznačená veková kategória s registráciou SBF, prípadne
zaznamenanou ZKB.
3. Štartujúci športovci musia mať uhradený členský poplatok SBF na rok 2021. Bez Záznamu o
stretnutiach s platnou lekárskou prehliadkou nemôže žiadny športovec nastúpiť k zápasu.
4. 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.
Článok X.
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

Majstrovstvá SR 2021
6|S t r a n a

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO: 31744621, DIČ: 2020870555, Č.Ú.: SK55 0200 0000 0018 0489 4059

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 je odporúčaný 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 15 m a 5 cm
široký obväz. Gáza, ktorá sa ukladá do oblasti hánok nesmie byť viac ako 5 m dlhá a 10 cm široká.
Maximálne šírka tejpovacej pásky je 5 cm. V oblasti hánok nesmie byť použitý tejp v priestore 2.5 cm,
s výnimkou priestoru medzi hánkami. V ostatných kategóriách sa používajú výlučne bandáže na suchý
zips, nie dlhšie ako 4.5 m.
Článok XI.
Hospodárske zabezpečenie
1. Usporiadateľ na vlastné náklady zabezpečí kompletnú réžiu turnaja podľa povinností usporiadateľa,
ktoré mu vyplývajú zo Súťažného poriadku boxu.
2. Zúčastnené športové kluby 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 (náhrady
rozhodcom, delegátom a pod.) budú uvedené v ekonomických smerniciach SBF.

Článok XII.
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 Organizačnom rozpise turnaja a platí po celú dobu
turnaja. Prípadné zmeny zloženia jury je možné vykonať na mieste, podľa prezentácie delegovaných
členov jury.
Článok XIII.
Uloženie vecí
Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí účastníkov. Cenné predmety si môžu účastníci uložiť
u usporiadateľa, alebo ponechať doma.

Majstrovstvá SR 2021
7|S t r a n a

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO: 31744621, DIČ: 2020870555, Č.Ú.: SK55 0200 0000 0018 0489 4059

Článok XIV.
Program turnajov
1.
Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov:
Sobota:
10:00 – 12:00 hod.
Lekárska prehliadka, váženie
12:00 – 12:15 hod.
Porada jury, kontrola dokladov
12:15 - 13:15 hod.
Technická príprava ŠTaMK SBF
13:15 – 14:15 hod.
Žrebovanie
15:00 hod
Vylučovacie stretnutia
Nedeľa:

09:00 – 09:30 hod.
10:00 hod.

Lekárska prehliadka
stretnutia o 3.miesto a finálové stretnutia

2.
Majstrovstvá Slovenska starších dorastencov, mužov a žien
Piatok:
10:00 – 12:00 hod.
Lekárska prehliadka, váženie
12:00 – 12:30 hod.
Porada jury, kontrola dokladov
12:30 - 13:15 hod.
Technická príprava ŠTaMK SBF
13:15 – 14:15 hod.
Žrebovanie
15:00 hod
Vylučovacie stretnutia
Sobota:

08:00 – 09:00 hod.
15:00 hod.

Váženie, lekárska prehliadka
stretnutia o 3.miesto a finálové stretnutia

Nedeľa:

14:30 – 15:00 hod.
15:00 hod.

Lekárska prehliadka
slávnostný nástup a začiatok stretnutí

Článok XV.
Zmeny, záverečné ustanovenie
1. Tieto propozície sú záväzné pre všetkých účastníkov M SR. Prípadné zmeny organizačného
a časového charakteru počas M SR môže vykonať len jury, v mieste konania. Zmeny musia byť včas a
zreteľne oznámené všetkým účastníkom turnaja.
2. Propozície M SR 2021 boli schválené VV SBF a sú platné od 1.1.2021.

Tomáš Kovács
prezident SBF

Ján Brandejs
predseda ŠTaMK SBF
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