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ČLÁNOK 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. Súťažný poriadok obsahuje športovo-technické, organizačné, ekonomické predpisy 

a smernice platné pre vypisovanie, organizovanie a riadenie všetkých súťaží v boxe, 
organizovaných Výkonným výborom (ďalej len „VV“) Slovenskej boxerskej federácie 
(ďalej len „SBF“). 
 

2. Predpisy a smernice tohto Súťažného poriadku boxu (ďalej len „SPB“) sú v súlade 
s platnými Stanovami SBF, novelizovanými pravidlami Medzinárodnej boxerskej 
asociácie (ďalej len „IBA“) a nadväzujúce súťažné predpisy. Podľa platných technických 
pravidiel IBA má SBF právo upravovať technické pravidlá IBA a súťažné predpisy, nesmú 
však byť porušené najmä zásady medicínskeho zabezpečenia a bezpečnosti.  
 

3. Ustanovenia tohto SPB sú záväzné pre všetkých členov SBF oddiely boxu, telovýchovné 
jednoty, športové kluby (ďalej len „kluby“) pridružené v rámci SBF. 
 

4. Tento SPB mení, doplňuje a vysvetľuje VV SBF prostredníctvom Športovo-technickej 
a matričnej komisie (ďalej len „ŠTaMK SBF“). Prípadné zmeny alebo doplnky SPB platia 
od termínu, ktorý stanoví VV SBF a bude uverejnený v Správe ŠTaMK SBF, alebo bude 
oznámený správou sekretariátu SBF.  

 
 

ČLÁNOK 2 

USPORIADANIE A SCHVAĽOVANIE SÚŤAŽÍ 

 
1. Súťažením v boxe sa rozumie každá ucelená sústava stretnutí vypísaná VV, v ktorej 

športovec, alebo družstvo bojuje so svojimi súpermi o prvenstvo resp. celkové 
umiestnenie vo vypísanej súťaži. Systém, podmienky a názov súťaží schvaľuje VV, ktorý 
poveruje ŠTaMK k riadeniu súťaží na základe vydaných Propozícií pre jednotlivé súťaže. 
V boxe sa majstrovské súťaže delia na dve skupiny: 
- Prípravné stretnutia (ďalej len „PS SBF“) - na klubovej úrovni 
- Dlhodobá ligová súťaž družstiev: Slovenská liga boxu (ďalej len „SLB“) 
- Súťaže jednotlivcov: Majstrovstvá SR jednotlivcov 

 

2. Medzi súťaže družstiev, v ktorých štartujú kluby SBF patria: 
a) dlhodobé majstrovstvá družstiev v najvyššom stupni ligovej súťaže (MLB) mužov, žien, 
dorastencov a žiakov, prebiehajú turnajovým systémom v časovom období jar – jeseň. 
Víťazné družstvá v jednotlivých vekových a rodových kategóriách súťaže sa stávajú 
Majstrami SR družstiev pre príslušný rok. V týchto súťažiach môžu boxovať iba držitelia 
ZKB (s výnimkou všetkých vekových kategórií žien a dievčat). 
b) Najnižší stupeň dlhodobej súťaže družstiev vo všetkých vekových kategóriách (PS SBF, 
SLB) mužov, žien, dorastencov a žiakov je určený hlavne pre začiatočníkov za účelom 
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získania ZKB. Prebieha formou turnajov (jednodenné). Súťaž môže byť celoštátna, alebo 
rozdelená podľa územných celkov (oblastné, regionálne), resp. podľa kategórií (žiaci – 
dorastenci - muži, žiačky - dorastenky - ženy), na niekoľko skupín, podľa daných 
podmienok a VV SBF schváleného systému súťaží v kalendárnom roku. 

 

3. Majstrovstvá Slovenskej republiky jednotlivcov v boxe pre príslušný rok v stanovených 
hmotnostiach v týchto vekových kategóriách: 
♦ Majstrovstvá SR mužov 

♦ Majstrovstvá SR žien 

♦ Majstrovstvá SR starších dorastencov 

♦ Majstrovstvá SR starších dorasteniek 

♦ Majstrovstvá SR mladších dorastencov 

♦ Majstrovstvá SR mladších dorasteniek 

♦ Majstrovstvá SR starších žiakov 

♦ Majstrovstvá SR starších žiačok 

♦ Majstrovstvá SR mladších žiakov 

♦ Majstrovstvá SR mladších žiačok 
 

VV SBF prostredníctvom Trénersko-metodickej komisie SBF (ďalej len“ TMK SBF“) a 
ŠTaMK SBF vydáva kalendárny plán súťaží. Všetky súťaže SBF riadi ŠTaMK SBF. V 
športovom kalendári pre príslušný rok sú okrem domácich súťažných termínov 
stanovené aj miesta a usporiadatelia jednotlivých podujatí. Ďalej sú v kalendári uvedené 
aj všetky domáce a zahraničné medzinárodné podujatia, na ktoré VV SFB predpokladá 
nominovanie svojich boxerov. Kalendárny plán súťaží je záväzný pre všetky boxerské 
kluby, športové komisie SBF a členov SBF. Kalendárny plán súťaží môže VV SBF 
alebo ŠTaMK SBF v priebehu roka aktualizovať v záujme upresňovania termínov a miesta 
najmä medzinárodných podujatí, ako aj ostatných - postupne vznikajúcich zmien. 
 

4. Vychádzajúc z jednotlivých ustanovení platných Stanov SBF a pravidiel IBA sa všetky 
súťaže družstiev a jednotlivcov riadia týmito predpismi: 
a) Technické pravidlá boxu podľa IBA s úpravami ustanovenými v dokumentoch SBF 

b) Súťažné predpisy IBA s úpravami ustanovenými v dokumentoch SBF  
c) Súťažný poriadok SBF  
d) Registračný poriadok a prestupový poriadok SBF 

e) Disciplinárny poriadok SBF  
f)  Ekonomické smernice SBF 

g) Kalendárny plán športových súťaží SBF 

h) Propozície jednotlivých súťaží SBF 

i) Organizačný rozpis súťaží (jednotlivých turnajov) SBF 

j)  Správy ŠTaMK SBF 
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 ČLÁNOK 3 

OPRÁVNENOSŤ ŠTARTU V SÚŤAŽIACH SBF PODĽA PRAVIDIEL IBA 

 
1. Podľa pravidiel IBA a predpisov pre AOB majú právo účasti v domácich, ako aj v 

medzinárodných súťažiach a boxerských podujatiach členovia SBF za podmienok: 
Boxeri, tréneri, rozhodcovia, členovia národnej federácie, ŠK, OB majú právo štartovať 
a účinkovať len v tých súťažiach a  ostatných športových domácich a medzinárodných 
boxerských podujatiach, ktoré organizuje, alebo schváli národná federácia – SBF a za 
podmienky, že sú riadne registrovaní ako členovia SBF so zaplateným členským 
príspevkom.  

2. Športovec, ktorý vykonával iný kontaktný šport ako box a má záujem štartovať na 
podujatiach SBF, musí postupovať podľa Registračného a prestupového poriadku SBF. Pri 
žiadosti o členstvo a registráciu prostredníctvom klubu SBF musí priznať počet 
vybojovaných stretnutí v danom športe a všetky úspechy a výsledky.  

3. Športovec, ktorý vykonáva profesionálny box a má záujem o štart v podujatiach SBF musí 
postupovať podľa Registračného a prestupového poriadku SBF. Pri žiadosti o členstvo a 
registráciu prostredníctvom klubu SBF musí priznať počet vybojovaných stretnutí v 
danom športe a všetky úspechy a výsledky. Všetky ďalšie stretnutia po registrácii v SBF, 
musí hlásiť v rámci ohlasovacej povinnosti a zaslania výsledkov, tak ako každý člen SBF. 
Športovec vykonávajúci profesionálny box sa po splnení všetkých podmienok a 
minimálne jednej účasti v najvyššej súťaži SBF, môže zúčastniť aj Majstrovstiev SR. 
 
 
 

ČLÁNOK 4 

USPORIADANIE ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
A OHLASOVACIA POVINNOSŤ 

 
1. Usporiadateľ zápasu, alebo turnaja, ako aj všetci účastníci športového podujatia, 

(rozhodcovia, tréneri, delegáti a pod.) ktoré je zaradené v kalendári súťaží SBF sa pri 
príprave a počas priebehu podujatia riadia predpismi IBA a ustanoveniami SPB SBF, 
ďalej základnými propozíciami danej súťaže, organizačným rozpisom ako aj ďalšími 
doplňujúcimi nariadeniami vydanými ŠTaMK SBF, resp. VV SBF k organizovaným 
súťažiam. 

 

2. Organizovanie akéhokoľvek podujatia pridruženým klubom k SBF alebo účasť 
pridružených klubov k SBF, športovcov, individuálnych členov a všetkých športových 
odborníkov SBF na podujatiach mimo organizácie SBF podlieha ohlasovacej povinnosti 
prostredníctvom webu SBF v sekcii „ohlasovacia povinnosť.“ 
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3. Organizácia akéhokoľvek podujatia klubom pridruženým k SBF v termínoch podujatí 
SBF, ktoré sú riadne vyznačené v športovom kalendári SBF a schválené VV SBF, nie je 
povolené. 

 
4. Účasť klubov pridružených k SBF a všetkých členov SBF v termínoch podujatí SBF v 

zahraničí je povolená iba za predpokladu vystavenia povolenia k štartu ŠTaMK SBF, ktorá 
svoje rozhodnutie a prípadné vystavenie povolenia oznámi a odôvodní VV SBF. 

ŠTaMK SBF môže udeliť výnimku (s odôvodnením k VV SBF) a vystaviť povolenie 
k štartu v prípade, že zahraničné podujatie sa uskutoční v termíne SLB alebo 
Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov a športovci nemajú potrebnú výkonnostnú 
kvalifikáciu alebo na podujatí SBF zostali bez súpera. 
 

5. Reprezentačné podujatia schvaľuje VV SBF.  
Klub SBF, ktorý sa plánuje zúčastniť medzinárodného podujatia na reprezentačnej 
úrovni (turnaj v evidencii EUBC alebo IBA) musí okrem povolenia k štartu 
požiadať aj TMK SBF o schválenie štartu boxerov na podujatí. 

 
6. Ohlasovaciu povinnosť má každý klub pridružený k SBF prostredníctvom štatutárneho 

zástupcu, ktorý je zodpovedný za ohlásenie všetkých podujatí a účasť všetkých členov 
registrovaných v SBF, čím zároveň potvrdí súhlas so štartom. 

Športovec nesmie vykonávať ohlasovaciu povinnosť bez vedomosti trénera, resp. 
materského klubu 

 
7. Ohlasovacia povinnosť musí byť splnená najneskôr v deň daného podujatia, nie však po 

jeho ukončení. 
 

8. Kluby pridružené k SBF a všetci členovia SBF majú povinnosť po ukončení podujatia 
ohlásiť výsledky všetkých vybojovaných stretnutí prostredníctvom webu SBF v sekcii 
„ohlasovacia povinnosť – ohlásenie výsledkov“ najneskôr tri dni po ukončení podujatia, 
ktorého sa zúčastnili. 

V prípade udelenia ochrannej lehoty po KO alebo RSC alebo výsledku prehry KO alebo 
RSC, má ohlasovateľ povinnosť ohlásiť túto skutočnosť ŠTaMK SBF. 
 

9. V prípade, že na podujatí nie je delegovaný žiadny rozhodca SBF a stretnutie bolo 
vybojované, každému športovcovi SBF do Záznamu o stretnutiach boxera zapíše dané 
stretnutie so všetkými údajmi a presnými výsledkami zodpovedný tréner klubu, ktorý 
takto zapísané stretnutie k podpisu predloží ŠTaMK SBF. 

 
10. Do záznamu o stretnutiach boxera (registračky) musia byť zaevidované všetky 

vybojované stretnutia na akomkoľvek podujatí, a to aj: 
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a) exhibície uskutočnené medzi rôznymi vekovými a rodovými kategóriami 
(napr. dorastenec proti mužovi a pod.) SBF 

b)  stretnutie medzi registrovaným športovcom SBF a neregistrovaným 
športovcom SBF 

c) stretnutie medzi registrovaným športovcom SBF a športovcom akéhokoľvek 
iného bojového športu 

d) stretnutie medzi registrovaným športovcom SBF a profesionálnym boxerom, 
ktorejkoľvek organizácie 

Stretnutia tohto charakteru (článok 4, bod 10, písmeno a) -d)) nemajú vplyv na 
získanie ZKB, tabuľku Aktívnych športovcov pre príspevok MŠVVaŠ SR ani 
tabuľku Aktívnych športovcov k účasti na VZ SBF.  SBF neodporúča organizáciu 
ani štart v takýchto stretnutiach. 

 
11. V prípade porušenia pravidiel, nedodržania ohlasovacej povinnosti, neoprávneného 

štartu alebo neohlásenia výsledkov po prvý raz, ŠTaMK SBF klub alebo člena SBF 
upozorní na porušenie pravidiel. 

V každom ďalšom prípade porušenia, nedodržania ohlasovacej povinnosti, 
neoprávneného štartu alebo neohlásenia výsledkov, podá ŠTaMK SBF návrh na začatie 
disciplinárneho konania a oznámi nedodržanie povinností VV SBF. 
VV SBF môže do právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Disciplinárnej komisie 
SBF, všetkým dotknutým členom SBF, športovcom SBF alebo klubom SBF pozastaviť 
činnosť. 

 
 

ČLÁNOK 5 

RIADENIE SÚŤAŽÍ 

 
1. Dlhodobé majstrovské súťaže družstiev a individuálne majstrovstvá SR dospelých, 

dorastu a žiakov, ako aj iné – medzinárodné a nemajstrovské súťaže sú riadené podľa 
SPB článku 2, odst. 1 až 4. Riadením všetkých súťaží poveruje VV SBF ŠTaMK SBF, ktorá 
podľa prijatých zásad VV SBF vydáva v spolupráci s TMK SBF kalendárny plán súťaží na 
príslušný rok, navrhuje systém súťaží, riadi a vyhodnocuje súťaže. K priebehu a riadeniu 
vydáva propozície jednotlivých súťaží a organizačné pokyny pre priebeh každého 
turnaja. Schvaľuje výsledky a vydáva Správy ŠTaMK o výsledkoch, rieši sporné 
záležitosti súvisiace so súťažami, rozhoduje v I. inštancii o námietkach, alebo v II. 
inštancii o odvolaniach. 
 

2. Počet družstiev zaradených do dlhodobých súťaží a názvy súťaží určuje VV SBF a sú 
stanovené propozíciami. V prípade dvojstupňovej súťaže pri postupe z nižšej do vyššej 
súťaže, alebo zostupe rozhodujú prijaté zásady z predchádzajúceho ročníka súťaže 
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o postupe a zostupe. Pravidlá súťaží sú propozíciami stanovené vždy pred začiatkom 
súťaží. V priebehu súťaží sa pravidlá prijaté pred začiatkom súťaže už nemôžu meniť. 

 

3. V záujme regulárnosti a hladkého priebehu súťaže je riadiaca ŠTaMK SBF oprávnená 
vykonať všetky opatrenia, ktoré považuje za nutné v záujme zabezpečenia hladkého, 
nerušeného priebehu a ukončenia vypísaných súťaží. 
 

4. VV na návrh ŠTaMK a Disciplinárnej komisie SBF (ďalej len „DK SBF“) má právo vylúčiť 
z účasti v súťaži športovca, rozhodcu, trénera, člena SBF alebo aj kluby, ktorý neplní 
svoje povinnosti, alebo napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje platné 
Stanovy SBF, jednotlivé poriadky, propozície, predpisy a iné smernice SBF, ktoré sa 
týkajú organizácie a riadenia danej súťaže.  

 
 

ČLÁNOK 6 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽÍ 

 
1. Účasť v súťažiach je pre každého účastníka dobrovoľná. Vstup do súťaže zároveň zaväzuje 

každého účastníka k plneniu všetkých povinností, ktoré vyplývajú zo štartu v súťaži. 
V súťažiach môžu štartovať družstvá a jednotlivci - členovia SBF, pokiaľ splnili 
Propozíciami a inými predpismi SBF stanovené súťažné podmienky. 

 

2. Slovenská liga boxu (SLB) je najvyššia dlhodobá súťaž SBF a prioritou SBF je, aby sa tejto 
súťaže zúčastňovalo čo najviac klubov SBF. V termíne jej konania nie je povolené 
členským klubom SBF a jednotlivcom registrovaných v kluboch SBF sa zúčastňovať na 
podujatiach v zahraničí s výnimkou reprezentačných akcií (súťažných alebo prípravných) 
schválených TMK a VV SBF, štartu klubu v zahraničnej ligovej súťaži, alebo hosťovania 
jednotlivcov v zahraničnej ligovej súťaži (napr. Česká extraliga, Boxing One, 
medzinárodné Interliga, Bundesliga a pod.) Porušenie tohto pravidla bude riešiť 
disciplinárna komisia SBF. 
 

3. Usporiadateľský klub súťažného stretnutia, alebo turnaja musí mať možnosť zabezpečiť 
pre podujatie vhodné športovisko (sálu, športovú halu, telocvičňu a pod.). Vybavenie 
ringu musí zodpovedať pravidlám boxu. Ak sa koná stretnutie vonku - je usporiadajúci 
oddiel povinný pre prípad nepriaznivého počasia zabezpečiť náhradnú miestnosť, alebo 
zastrešiť ring. Odklad stretnutia pre nepriaznivé počasie nie je povolený. Pre 
usporiadanie SLB, alebo inej nemajstrovskej súťaže, môže VV SBF povoliť aj ring bez 
platformy (tréningový ring) za nasledovných podmienok: organizátor musí zabezpečiť 
kontrolóra daného ringu (rozhodcu SBF), ktorý skontroluje jeho bezpečnosť. K žiadosti o 
udelenie výnimky bude priložené aj vyjadrenie kontrolóra a fotodokumentácia ringu. 
Prihliada sa najmä na to, aby v okolí ringu neboli steny a stĺpy v takej vzdialenosti, kde 
hrozí úraz hlavy počas zápasu. Ďalej na bezpečnosť podlahy a pevnosť konštrukcie 
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(povrazov) ringu. Rozmer ringu musí byť minimálne 4,5 x 4,5 m. V SLB udelí VV SBF 
takúto výnimku iba v prípade, že o danú organizáciu nemá záujem žiadny iný klub, ktorý 
disponuje klasickým ringom na platforme.  
 

4. Vekové, hmotnostné a rodové kategórie, podmienky prestupov, hosťovania, združovanie 
oddielov v súťažiach a ostatné podrobnosti sú presne špecifikované v propozíciách danej 
súťaže. 

 

5. Korešpondencia týkajúca sa súťaží sa posiela na udanú e-mailovú adresu boxerského 
klubu, alebo na adresu sídla klubu. Adresa SBF a riadiaceho orgánu, kde sa má príslušná 
korešpondencia súvisiaca so súťažou posielať je uvedená na webovej stránke SBF. 

 
  

ČLÁNOK 7 

HODNOTENIE SÚŤAŽÍ 

 
1. V dlhodobých ligových súťažiach družstiev, ktoré prebiehajú turnajovým spôsobom sú 

kluby SBF v jednotlivých vekových a rodových kategóriách hodnotené podľa 
dosiahnutých umiestnení a výsledkov svojich športovcov. Tieto súťaže sa riadia vydanými 
propozíciami, v ktorých sú podrobne stanovené všetky podmienky súťaže, ako aj samotný 
systém hodnotenia a prideľovania bodov pre kluby SBF. 

 
1. Víťazné družstvo v najvyššej ligovej súťaži družstiev v danej vekovej a rodovej kategórii sa 

stáva Majstrom SR družstiev pre príslušný rok. 

 
2. Na každé stretnutie družstiev a na každý turnaj je delegovaný supervisor ako aj 

ringoví/bodoví rozhodcovia. Na turnaje je delegovaný aj zástupca ŠTaMK SBF. Počet 
rozhodcov je stanovený v Propozíciách súťaže, kde sú podrobne rozpísané všetky 
podmienky súťaže.  

 
3. Individuálne Majstrovstvá SR jednotlivcov vo vypísaných vekových a rodových 

kategóriách prebiehajú podľa vydaných propozícií za účasti 4 (pri 2 denných M-SR) až 8 
(trojdenné M-SR) športovcov v hmotnosti turnajovým, vylučovacím systémom, podľa 
žrebovania, s možnosťou nasadzovania vybraných športovcov. 

 
4. ŠTaMK po skončení turnaja, resp. stretnutia zhodnotí športové podujatie podľa výsledkov 

a zverejní na stránke SBF hodnotiacu Správu ŠTaMK s určením poradia účastníkov. 

 
 

ČLÁNOK 8 

NÁLEŽITOSTI – ŠTARTOVACIE DOKLADY – JEDNOTLIVCOV 
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1. Za náležitosti (štartovacie doklady boxerov) jednotlivcov sa považujú: 

a) záznam o stretnutiach boxera, riadne evidovaný ŠTaMK SBF s platnou lekárskou 
prehliadkou - nie staršou ako 12 mesiacov (1 rok), overenou pečiatkou a podpisom 
lekára. 

b) potvrdená platná ZKB, ak je boxer/ka jej držiteľom. V najvyšších súťažiach SR vo 
všetkých kategóriách musia byť štartujúci držiteľmi ZKB s výnimkou všetkých 
vekových kategórií žien a dievčat. V ostatných súťažiach podľa ustanovenia 
propozícií. 

c) potvrdená príslušnosť k vekovej kategórii, t.j. mladší/ia a starší/ia žiak/a, mladší/ia 
a starší/ia dorastenec/ka, muži a ženy, overená príslušnosť ku klubu, zaznamenaný 
prestup, hosťovanie športovca. Všetky tieto zápisy a potvrdenia do Záznamu o 
stretnutiach vykonáva ŠTaMK SBF po predložení Záznamu príslušným klubom a po 
úhrade príslušného poplatku za registráciu, prestup a pod. 

d) uhradené členské poplatky SBF. Potvrdenie o uhradení má boxer zaznamenaný 
v Zázname o stretnutiach boxera. Tréneri v trénerských preukazoch a rozhodcovia 
v rozhodcovských preukazoch. 

e) štartujúce ženy musia predložiť pri lekárskej prehliadke podpísané potvrdenie na 
predpísanom tlačive o tehotenstve dostupnom na webovej stránke SBF. Dorastenky 
do 18 rokov musia mať takéto potvrdenie podpísané aj od jedného z rodičov, resp. 
zákonného zástupcu. 

 
2. Bez predloženia záznamu o stretnutiach boxera, alebo bez zapísanej lekárskej prehliadky 

v tomto zázname, alebo u žien, dorasteniek bez potvrdenia o tehotenstve, nemôže 
športovec v žiadnom prípade v stretnutí SBF štartovať.  

 
3. Pri medzinárodných stretnutiach je náležitosťou jednotlivca medzinárodný registračný 

preukaz (IBA) s platnou lekárskou prehliadkou, podpisom generálneho sekretára. 
Medzinárodné stretnutia z tohto IBA preukazu sa prepisujú do domáceho Záznamu o 
stretnutiach boxera. Za vykonanie tohto úkonu a jeho správnosť zodpovedá tréner 
boxera. 

 
4. Do záznamu o stretnutiach boxera potvrdzuje supervisor svojim podpisom každý 

výsledok vybojovaného stretnutia. 

 
5. Pri výsledkoch KO, prípadne po ťažkých úderoch na hlavu aj po výsledku RSC , supervisor 

zapíše ochrannú lehotu podľa pravidiel IBA do záznamu o stretnutiach boxera a záznam 
zašle na sekretariát SBF alebo ŠTaMK SBF pre evidenciu. Po skončení ochrannej lehoty sa 
športovec musí znova podrobiť lekárskej prehliadke. Ochranné lehoty sa určujú podľa 
technických pravidiel IBA bod 2.2.3.6. 
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6. Boxeri musia do ringu vstúpiť vo výstroji podľa ustanovení pravidiel boxu IBA. Kontrolu 

správnosti výstroja vykonáva ringový rozhodca.  

 
 

ČLÁNOK 9 

NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA 

 
1. Za náležitosti (písomné dokumenty) družstva sa považujú: 

a) Doklady boxerov, boxeriek uvedené v článku 8 bod 1 – 3 tohto SP. 
b) Písomné potvrdenie pre vedúceho družstva, alebo trénera o poverení jednať za 

klub.  
c) Písomné potvrdenie o prípadnom združení dvoch klubov v danej súťaži 

 
 

ČLÁNOK 10 

POVINNOSTI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE 

 
1. Usporiadateľom je klub, ktorý má podľa vyžrebovania alebo podľa určenia ŠTaMK voľbu 

miesta zápasu, alebo boxerského turnaja. 

 
2. Usporiadateľ je povinný  okrem rešpektovania  pravidiel IBA  a  predpisov AOB: 

a) pri usporiadaní turnaja najmenej 14 dní pred jeho konaním zaslať ŠTaMK SBF 
podklady pre  spracovanie organizačného rozpisu podľa propozícií pre daný turnaj; 

b) zabezpečiť dostatočnú propagáciu podujatia podľa miestnych podmienok;  
c) zabezpečiť ubytovanie podľa propozícií, a požiadaviek účastníkov podujatia; 
d) vykonať všetky opatrenia a prípravu k úspešnému a hladkému priebehu stretnutia; 
e) zabezpečiť účasť lekára k lekárskej prehliadke a na celú dobu konania zápasu 

(turnaja); 
f) zabezpečiť váhu a dať ju najmenej hodinu pred oficiálnym vážením k dispozícii na 

prístupné miesto pre účastníkov turnaja. Táto váha slúži potom k úradnému 
váženiu pre všetkých účastníkov športového  podujatia; 

g) pre rozhodcov a súpera, resp. účastníkov turnaja zabezpečiť primerané šatne k 
odloženiu osobných vecí a odevov; 

h) zabezpečiť ozvučenie, osvetlenie, hlásateľskú službu, časomieru a  miesta pre jury; 
i)       pripraviť potrebnú rozmnožovaciu techniku. Pri elektronickom bodovaní pripraviť 

v spolupráci s odbornou obsluhou PC možnosť elektrickej prípojky k stolíku jury;   
j)       zabezpečiť pracovníka pre vedenie protokolu a zápisy zápasov do Záznamov o 

stretnutiach; 
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k) zabezpečiť potrebný počet usporiadateľov, podľa charakteru stretnutia, 
predpokladaného  počtu divákov a miestnych pomerov; 

k) Ring musí mať minimálne rozmery 4,5 m x 4,5 m a maximálne rozmery 6,1 m x 6,1 
m (počíta sa rozmer povrazov od rohu k rohu, nie konštrukcia celej ringovej 
platformy). O spôsobilosti ringu rozhoduje supervisor a ŠTaMK SBF a ich 
rozhodnutie je konečné. Jeden neutrálny roh ringu (vpravo od jury) musí byť 
schodíkmi prístupný pre vstup lekára a rozhodcu do ringu a ďalšie schody 
v červenom a modrom rohu pre vstup borcov a trénerov do ringu. Ďalej musia byť v 
neutrálnych rohoch umiestnené vrecká alebo nádoby na odkladanie použitých 
tampónov. Červený roh musí byť situovaný po ľavej strane stolíka jury. Zabezpečiť 
potrebný počet stolíkov pri ringu pre jury – supervisora, bodovacích rozhodcov, 
hlásateľa, časomerača, lekára. Tieto stolíky majú  byť označené a oddelené od 
divákov; 

l) zabezpečiť teplotu v miestnosti ringu tak, aby teplota bola najmenej 16°C. Meria sa na 
podlahe ringu pri zapnutom osvetlení nad ringom - akoby sa konal zápas – turnaj; 

m) zabezpečiť všetky podmienky stanovené propozíciami podujatia, dbať na plnenie 
ďalších – so stretnutím súvisiacich predpisov SBF, ako aj ostatných – všeobecných 
právnych noriem týkajúcich sa usporiadania verejného športového podujatia. 
Stretnutie pripraviť tak, aby malo primeranú hodnotu a dobrú športovú úroveň; 

n) dodržiavať propozície pre dané športové podujatie, príslušné predpisy SBF, dbať na 
udržiavanie disciplíny a poriadku svojich členov; 

o) dodržiavať platný zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní telovýchovných a 
športových podujatí. 

 
3. Porušenie alebo zanedbanie niektorej z uvedených povinností môže VV potrestať podľa 

povahy, buď peňažitou pokutou, športovo-technickým opatrením alebo disciplinárne. 

 
 

ČLÁNOK 11 

POVINNOSTI HOSŤUJÚCEHO ODDIELU A ÚČASTNÍKOV TURNAJA 

 
1. Hosťujúci oddiel, resp. účastníci turnaja sú povinní maximálnou možnou mierou pričiniť 

sa  o to, aby stretnutie (turnaj) bolo vybojované, malo hladký a úspešný priebeh. 

 
2. Dostaviť sa včas k lekárskej prehliadke a váženiu na miesto stretnutia, predložiť pred 

stretnutím vážne lístky a ku kontrole štartovacie doklady svojich športovcov. 

 
3. Stretnutie zabezpečiť tak, aby malo primeranú hodnotu a dobrú športovú úroveň. 

 



       SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA 

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

 

S ú ť a ž n ý   p o r i a d o k   b o x u   2 0 2 3 

12 | S t r a n a  

4. Dodržiavať pre športové podujatie vyplývajúce propozície, predpisy SBF a pokyny 
usporiadateľa. Dbať na udržiavanie disciplíny a poriadku svojich členov. 

 
5. Dodržiavať prepisy SBF súvisiace so stretnutím, ako aj ostatné – všeobecné právne normy 

týkajúce sa účasti na verejnom športovom podujatí. 

 
6. Porušenie alebo zanedbanie niektorej z uvedených povinností môže byť potrestané podľa 

povahy - buď peňažnou pokutou, športovo-technickým opatrením alebo disciplinárne. 

 
 

ČLÁNOK 12 

TERMÍNY,  MIESTO  STRETNUTÍ A TURNAJOV 

 
1. Miesto a termíny stretnutí určí príslušná ŠTaMK podľa vyžrebovania, termínovaného 

kalendára súťaží a propozícií. Tieto sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. 

 
2. Termíny a miesta turnajov, ako aj presný časový rozpis je pevne určený v propozíciách 

a z nich vyplývajúceho organizačného rozpisu jednotlivých turnajov. Všetci účastníci sú 
povinní prispôsobiť sa týmto stanoveným podmienkam. 

 
 

ČLÁNOK 13 

PRERUŠENIE ZÁPASU – TURNAJA 

 
1. O prerušení zápasu - turnaja z technických dôvodov (porucha osvetlenia, živelná 

pohroma a pod.) rozhoduje ŠTaMK SBF alebo supervisor. Dôvody budú uvedené do 
protokolu o stretnutí a v správe ŠTaMK SBF. 

 
2. Ak zasahujú diváci alebo funkcionári do regulárnosti stretnutia (hádzanie rôznych 

predmetov do ringu alebo na rozhodcov) odoberú sa rozhodcovia do šatne a supervisor 
dá prostredníctvom hlavného usporiadateľa dobu 15 minút k vykonaniu nápravy, čo sa 
zároveň vyhlási rozhlasom. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde k náprave, alebo sa podobná 
neprístojnosť opakuje, ukončí supervisor podujatie z viny usporiadateľa. Supervisor spolu 
s ŠTaMK SBF potom podrobne popíše v protokole o stretnutí dôvody ukončenia. 
Organizátor, ktorý sa previnil, bude potrestaný športovo- technicky, finančne, alebo 
disciplinárne. 

 
3. V priestoroch športového podujatia  je zakázané podávať alkoholické nápoje a fajčiť. 
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ČLÁNOK 14 

RIADENIE ZÁPASU – TURNAJA  ROZHODCAMI 

 
1. Zápas resp. turnaj riadia delegovaní rozhodcovia boxu, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu. 

Počet rozhodcov je stanovený propozíciami súťaže. Rozhodcovia sa pri svojej činnosti 
supervisora, ringového rozhodcu, alebo bodového rozhodcu riadia platnými pravidlami 
IBA.  

 
2. Delegovaní rozhodcovia sa dostavia včas pred začiatkom stretnutia tak, aby skontrolovali 

ring, zúčastnili sa lekárskej prehliadky, odvážili borcov a skontrolovali štartovacie 
doklady. Bodoví rozhodcovia sú povinní plniť príkazy supervisora pri zabezpečovaní 
celého stretnutia, resp. turnaja. Za zverené a vykonané úkony nesú potom plnú 
zodpovednosť. 

 
3. Supervisor zodpovedá za kontrolu štartovacích dokladov boxerov, ktorí sa podrobili 

lekárskej prehliadke a boli k zápasu riadne odvážení. 

 
4. V ringu sa pri rozhodovaní striedajú delegovaní rozhodcovia, ktorí sa vzájomne striedajú 

aj pri bodovaní. Boduje vždy nepárny počet rozhodcov.  

 
5. V prípade, že sa k stretnutiu nedostaví plný počet delegovaných rozhodcov, môže Jury 

dohodnúť, aby bolo rozhodovanie zápasu - turnaja doplnené o kvalifikovaného rozhodcu, 
ktorý je na podujatí náhodou prítomný. Takýmto spôsobom sa môže Jury dohodnúť i v 
prípade, ak sa k stretnutiu nedostavil ani jeden z delegovaných rozhodcov. Ak by k 
dohode nedošlo, bude celé programované podujatie opakované v náhradnom termíne 
určenom ŠTaMK. Pokiaľ sa nedostaví delegovaný supervisor, zástupca ŠTaMK SBF alebo 
predseda KR SBF určí, osobu ktorá bude riadiť zápas, resp. turnaj. Zápas, alebo turnaj sa 
koná za každého počtu delegovaných rozhodcov (i jedného, ktorý by rozhodoval 
stretnutie v ringu a súčasne bodoval). 

 
6. Pred začiatkom zápasu, alebo turnaja nastúpia do ringu k predstaveniu  sa všetci 

prítomní delegovaní rozhodcovia spolu s nastupujúcimi boxermi a sekundantmi.  

 
 

ČLÁNOK 15 

LEKÁRSKA PREHLIADKA BORCOV PRED STRETNUTÍM 

 
1. Vo všetkých zápasoch družstiev a turnajoch má byť lekárska prehliadka boxerov 

najmenej 2 hodiny pred stanoveným začiatkom stretnutia za prítomnosti jedného z 
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delegovaných rozhodcov. Prehliadku, ako aj zdravotné hodnotenia borcov pri zranení 
počas zápasu vykonáva lekár usporiadajúceho oddielu. 

 
2. Lekár musí byť prítomný počas celého stretnutia. Pokiaľ sa musí vzdialiť, ringový 

rozhodca zápas v ringu preruší  až do návratu lekára k ringu. 

 
3. Bez lekárskej prehliadky pred zápasom a bez prítomnosti lekára sa stretnutie nesmie 

konať ani ako priateľské. 

 
4. Neprítomnosť lekára je vážnym dôvodom pre posunutie začiatku podujatia. Stanovená 

čakacia doba je 60 minút od začiatku váženia podľa organizačného rozpisu. V prípade, že 
sa lekár nedostaví do stanovenej doby, ŠTaMK SBF môže predĺžiť čakaciu dobu o najviac 
30 minút. Po uplynutí predĺženej čakacej doby môže delegát ŠTaMK SBF zodpovedný za 
riadenie súťaže, podujatie zrušiť. 

 
5. Časový rozpis – začiatok lekárskej prehliadky, váženia pred programovaným začiatkom  

zápasu, alebo turnaja je stanovený v propozíciách súťaže, resp. v organizačnom rozpise. 

 
ČLÁNOK 16 

VÁŽENIE BORCOV PRED ZÁPASMI 

 
1. Presný časový limit váženia pred zápasom, alebo turnajom je stanovený v propozíciách 

súťaže. 

 
 
 
 

ČLÁNOK 17 

POVINNOSTI SUPERVISORA  

 
1. Supervisor alebo predseda jury, alebo zástupca ŠTaMK sa vo svojej činnosti riadi 

aktuálnymi pravidlami IBA a predpismi AOB. Pred zápasom - turnajom je povinný 
skontrolovať sálu, ring, jeho vybavenie. Zistené nedostatky nechá usporiadateľom 
odstrániť. 

2. Overiť si spôsob, akým bude meraný čas, spôsobilosť časomerača, zapisovateľa, hlásateľa, 
hlavného usporiadateľa a organizačného štábu, ujasniť si pred stretnutím s lekármi 
spoločné práva a povinnosti. 

3. Skontrolovať doklady borcov a nepovoliť štart borcovi, ktorý nemá náležitosti jednotlivca 
v súlade s článkom 8. alebo má v Zázname o stretnutiach boxera záznam o zastavení 
súťažnej činnosti alebo ochrannú lehotu po KO. 
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4. Dbá na správny priebeh lekárskej prehliadky a váženie borcov, ku ktorému sa dostaví v 
stanovenom čase uvedenom na delegačnom poverení. 

5. Potvrdiť podpisom výsledok zápasu - turnaja do záznamu o stretnutiach boxera. Boxerovi, 
ktorý prehral KO zapísať ochrannú lehotu podľa pravidiel IBA, odobrať doklady a zaslať 
ich predsedovi ŠTaMK SBF. Boxerovi, ktorý sa zvlášť hrubým spôsobom previnil, odobrať 
štartovacie doklady a zaslať ich predsedovi ŠTaMK SBF spolu s protokolom o stretnutí, v 
ktorom uvedie príčinu odobrania dokladov. 

6. Riešiť prípadnú podanú námietku v I. inštancii podľa SPB článku 25 ods. 1 – 4. 
7. Skontrolovať protokol o stretnutí a odoslať jeho originál s jednou kópiou spolu s 

ostatnými dokladmi (lekárska prehliadka, vážne lístky, bodovacie lístky) a so správou 
o priebehu, do 24 hodín po zápase - turnaji na adresy podľa pokynov, uvedených na 
delegačnom liste. 

8. Dbať na ostatné povinnosti, vyplývajúce z pravidiel boxu a maximálnou mierou sa 
pričiniť o to, aby stretnutie bolo riadne uskutočnené. 

9. Počas medzinárodných turnajov v boxe organizovaných SBF na území SR má predseda 
jury - supervizor - dodržovať povinnosti podľa Súťažných pravidiel AOB. 

 
 

ČLÁNOK 18 

POVINNOSTI SUPERVISORA K OTÁZKE ŠTARTU BORCOV 

 
1. Supervisor má povinnosť nepovoliť štart v ringu borcovi, ktorý: 

a) nespĺňa podmienky štartu podľa SPB; 
b) neabsolvoval lekársku prehliadku, alebo nebol na nej lekárom uznaný k štartu; 
c) žena, alebo dorastenka nepredložila platné potvrdenie o tom, že nie je tehotná; 
d) má ochrannú lehotu po KO; 
e) nespĺňa hmotnosť v tej kategórii, v ktorej bol uvedený pri vážení; 
f) hrubo urazil alebo inzultoval (pokúsil sa inzultovať) rozhodcu alebo ostatných 

prítomných funkcionárov; 
g) ďalej vo všetkých prípadoch uvedených v SPB, predpisoch IBA a AOB. 

 

 

ČLÁNOK 19 

PRÁVA A POVINNOSTI VEDÚCEHO A TRÉNERA DRUŽSTVA 

 
1. Vedúci družstva (v jeho neprítomnosti - tréner) má tieto práva a povinnosti: 

a) vo svojej funkcii sa riadiť aktuálnymi pravidlami IBA a predpismi AOB;   
b) dbať spolu s trénerom na poriadok v družstve a na disciplínu; 
c) predložiť supervisorovi všetky predpísané doklady (záznamy o stretnutiach boxera); 
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d) preukázať sa supervisorovi písomným poverením, potvrdeným oddielom boxu (TJ) 
k výkonu funkcie vedúceho družstva; 

e) zúčastniť sa váženia a má právo nahliadnuť do dokladov súpera (počas kontroly 
dokladov) za účasti rozhodcov; 

f) maximálnou mierou sa pričiniť o to, aby stretnutie bolo riadne uskutočnené; 
g) upozorňovať boxerov na prísne dodržiavanie antidopingových zásad. 

 
2. Tréner družstva má tieto práva a právomoci: 

a) vo svojej činnosti sa riadiť pravidlami IBA a vyplývajúcimi predpismi AOB; 
b) dbať spolu s vedúcim družstva na poriadok a disciplínu v družstve;  
c) prevziať a vykonávať v neprítomnosti vedúceho družstva jeho funkciu;  
d) pripravovať členov družstva k dosiahnutiu najvyššej morálnej a fyzickej úrovne, 

technickej a taktickej zdatnosti, nepovoliť štart chorým borcom a borcom bez 
dostatočného tréningu;  

e) ovládať pravidlá boxu a základné ustanovenia tohto SPB, ako i ďalšie súvisiace 
predpisy pri stretnutí vystupovať v športovom úbore a dodržiavať normy 
spoločenského správania po dobu výkonu funkcie sekundanta; 

f) upozorňovať boxerov na prísne dodržiavanie antidopingových zásad; 
g) počas sekundovania pri ringu vystupovať v športovom úbore. 

 
 

ČLÁNOK 20 

POVINNOSTI BORCOV 

 
1. Športovci sú povinní: 

a) správať sa pri zápase disciplinovane a plne rešpektovať pokyny a nariadenia 
rozhodcov a trénerov a vystupovať v športovom úbore a výstroji podľa pravidiel; 

b) ovládať základné pravidlá boxu IBA a dodržiavať ich ustanovenia. Plniť ostatné 
povinnosti, vyplývajúce z predpisov v boxe; 

c) dodržiavať antidopingové zásady. 

 
 

ČLÁNOK 21 

PROTOKOL O STRETNUTÍ 

 
1. Z každého zápasu - turnaja je usporiadajúci oddiel povinný vyhotoviť protokol na 

predpísanom tlačive „Protokol o stretnutí“ pri turnajoch dve kópie obdrží supervisor, 
jednu kópiu zástupcu ŠTaMK a jedna zostane usporiadateľovi.  
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ČLÁNOK 22 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁPASOV V SÚŤAŽI 

 
1.  Hodnotenie jednotlivých súťaží je uvedené v príslušných Propozíciách súťaže. 

 
ČLÁNOK 23 

TITULY A CENY 

 
1. V najvyšších dlhodobých súťažiach družstiev žien, dorastencov a žiakov získavajú víťazi 

titul majstra SR družstiev a prvé tri družstvá dostávajú od SBF diplomy vo vekových 
kategóriách. 

 
 
2. V súťažiach a majstrovstvách SR jednotlivcov v stanovených hmotnostných, vekových 

a rodových kategóriách dostanú diplomy a medaily okrem majstrov SR a finalistov aj 
dvaja semifinalisti (udeľujú sa dve tretie miesta), pokiaľ nie je propozíciami stanovené 
inak (boje o 3. miesto). Umiestnenie borcov na prvých troch miestach v kategórii mužov 
môže byť odmenené aj finančnými cenami.  

 
 

ČLÁNOK 24 

VEKOVÉ, RODOVÉ A HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE BOXEROV, BOXERIEK 

 
1. 

a / MLADŠÍ ŽIACI (MŽ) – ročníky 2011 — 2013, 
- 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, 75+ kg (19). 
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min. 
 
b / MLADŠIE ŽIAČKY (MŽŽ) – ročníky 2011 — 2013, 
- 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, 75+ kg (19). 
- Mladší žiaci boxujú v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1 min. 
 
c / STARŠÍ ŽIACI (SŽ) – ročníky 2010 - 2009, 
- 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: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 80, 90 kg (15).  
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- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5  min. 
 
d / STARŠIE ŽIAČKY (SŽŽ) – ročníky 2010 - 2009, 
- 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: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 70 kg (13).  
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 1,5  min. 
 
e / MLADŠÍ DORASTENCI (MD) – ročníky 2008 - 2007, 
- 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 (MDŽ) – ročníky 2008 – 2007, 
- 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 2006 - 2005, 
- Veková kategória 17- 18 roční. Podľa pravidiel IBA od 19.12.2016 nie je umožnené 18-ročnému 
boxerovi štart v kategórii dospelých (elite).  
- hmotnosti do: 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 80, 86, 92, +92 kg (13) 
- V tejto kategórii sa boxuje v prilbách. V hmotnostiach 48 až 67 kg s 10 uncovými rukavicami, 
od 71 kg vyššie s 12 uncovými rukavicami, kolá  3 x 3 minúty. 
 
h / STARŠIE DORASTENKY (SDŽ) – ročníky 2006 - 2005, 
- Veková kategória starších dorasteniek  je 17 - 18 rokov 

- hmotnosti do: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81, +81 kg  (12). 
- V  tejto kategórii sa boxuje v prilbách 10 uncovými rukavicami, kolá 3 x 3 minúty. 
  
i / MUŽI (M)– ročníky 2004 - 1983, 
- 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: 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 80, 86, 92, +92 kg (13) 
- V tejto kategórii sa boxuje bez prílb. V hmotnostiach 48 až 67 kg s 10 uncovými rukavicami, od 
71 kg vyššie s 12 uncovými rukavicami, kolá  3 x 3 minúty. 
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j / ŽENY (Ž) – ročníky 2004 - 1983, 
- Veková kategória žien je 19 - 40 rokov. 
- hmotnosti do: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81, +81 kg  (12). 
- 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. 
 
2. Evidencia a zmeny hmotnostných a vekových kategórií:  
a) V Zázname o stretnutiach boxera musí byť ŠTaMK SBF 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. 
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 25 

VÝSTROJ PRE SÚŤAŽE SBF  

 
1, Boxer/ka nastúpi do ringu vo vlastnej výstroji včítane rukavíc podľa pravidiel IBA, pokiaľ 
propozície alebo organizačný rozpis nestanovuje podmienky inak (ak rukavice, prípadne prilby 
zabezpečuje organizátor, alebo SBF) 
2, červené alebo modré - podľa rohov - 10 (12) unc. rukavice certifikované pre box; b/ pre 
mužov a dorastencov suspenzor, pre ženy a dorastenky sa odporúča chránič pŕs podľa pravidiel 
IBA; 
3, chránič chrupu, nie červenej farby; 
4, červenú alebo modrú prilbu podľa rohov certifikovanú pre box (okrem mužov); 
5, Dresy prednostne podľa farby rohu. 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 musí byť vždy vo farbe rohu.  
6, pás musí byť zvýraznený odlišnou farbou ako sú trenírky, alebo tričko.  
7, v kategórii mužov (elite) sú povolené aj tzv. profesionálne tejpy, ktoré musia spĺňať 
požiadavky uvedené v pravidlách AOB IBA – 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 
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tejp v priestore 2,5 cm, s výnimkou priestoru medzi hánkami. V ostatných kategóriách sa 
používajú výlučne klasické bandáže na suchý zips nie dlhšie ako 4,5 m.  

 
ČLÁNOK 26 

NÁMIETKY A ODVOLANIA 

 
1. V žiadnej súťaži AOB, APB a WSB nie je prípustný žiadny protest voči rozhodnutiu 

ringového rozhodcu ani voči rozhodnutiu bodových rozhodcov. Rozhodnutie ringového 
rozhodcu je konečné a nemenné. 

 
2. Ak sa supervisor podujatia domnieva, že rozhodnutie ringového rozhodcu bolo v rozpore 

s Technickými alebo súťažnými pravidlami AOB, supervisor zvolá na stretnutie všetkých 
rozhodcov, ktorí sa zúčastnili daného stretnutia. Stretnutie zvolá supervisor na konci 
podujatia. Na stretnutí supervisor vyplní formulár „Bout Review Request Form (Appendix 
D)“ – podľa IBA, ktorý do 48 hodín zašle predsedovi komisie rozhodcov a na sekretariát 
SBF. O výsledku stretnutia musí informovať oboch trénerov daného stretnutia. 

 
ČLÁNOK 27 

EKONOMICKÉ SMERNICE 

 
1. Ekonomické smernice, ktoré ustanovujú aj formy dotácií pre jednotlivé súťaže vydáva VV 

a platia pre všetkých účastníkov súťaží (delegátom SBF, rozhodcov, športovcov, ŠK, OB). 
 

2. Poplatky peňažného plnenia zo strany platiteľov klubov SBF sa zasielajú na účet SBF, 
resp. sekretariát SBF. 

 
 

ČLÁNOK 28 

POSTUP PRI UKLADANÍ PEŇAŽITÝCH PLNENÍ A  ICH ÚHRADA 
 

1. Peňažné plnenie vkladov k námietkam, prestupovým poplatkom a poplatkom za 
registračné, prestupové a iné úkony sú úradne stanovené. Ďalšie peňažné plnenie ukladá 
VV, ktorý v rozsahu uvedenom v tomto SPB poveruje ukladaním peňažného plnenia 
ŠTaMK SBF a Disciplinárnu komisiu SBF (ďalej len „DK“) v disciplinárnom riadení. Iné 
komisie nemôžu peňažné plnenie ukladať. 

 
2. Rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažné plnenie sa uvádza v správach ŠTaMK, 

rozhodnutím DK SBF alebo platobným výmerom VV SBF. 

 
3. K platobnému rozhodnutiu priloží poverený orgán šekový lístok s vyznačením druhu 

peňažného plnenia, prípadne číslo platobného výmeru. 
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4. Všetky peňažné plnenia musia byť splnené - doručené, resp. poukázané poštovou 

poukážkou, najneskôr 8 dní od dňa prijatia, alebo v stanovenej lehote. Vo všetkých 
prípadoch, kedy je nutné preukázať zaplatenie peňažného vkladu zasiela platiteľ po jeho 
uhradení fotokópiu o úhrade splnenia na sekretariát SBF, ako dôkaz o úhrade. 

 
 

ČLÁNOK 29 

PODMIENKY ŠTARTU CUDZÍCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV V SÚŤAŽI 

 
1. Cudzí štátni príslušníci štartujú v súťažiach za rovnakých podmienok ako ostatní členovia 

SBF a podrobujú sa všetkým ustanoveniam tohto SPB. Musia byť členmi klubov a SBF. 
Musia mať povolenie k hosťovaniu od svojho národného zväzu boxu, ktoré odoberie k 
evidencii ŠTaMK pri registrácii borca pre súťaž organizovanú SBF. 

 
2. Pre cudzích štátnych príslušníkov neplatia predpisy Prestupového poriadku boxu SBF. 

 
3. V najvyššej ligovej súťaži SR mužov, alebo v inej súťaži je možnosť povolenia štartu 

cudzím štátnym príslušníkom a ich maximálny počet v zápase, alebo turnaji stanovený 
propozíciami danej súťaže. 

 
 

ČLÁNOK  30 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ÚČINNOSŤ SÚŤAŽNÉHO PORIADKU BOXU 

 
1. Tento súťažný poriadok boxu nadobúda účinnosť dňom schválenia VV SBF a je platný od 

1. januára 2023. 

 
 
 
 
 
 

  Tomáš Kovács            Ján Brandejs 
prezident SBF     predseda ŠTaMK SBF 


