Regulamin Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego
(Polish Professional Boxing Department)
Polski Wydział Boksu Zawodowego jest członkiem European Boxing Union,
zrzesza w swoich strukturach grupy promotorskie, menedżerów,
zawodników, sekundantów, sędziów, delegatów technicznych i medycznych
boksu zawodowego w Polsce.
Przynależność do Polskiego Wydziału Boksu zawodowego jest dobrowolna.
&1- Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Regulamin- niniejszy regulamin,
b. PWBZ – Polski Wydział Boksu Zawodowego,
c. Promotor – organizator zawodów bokserskich (gal), osoba prawna lub
fizyczna, dobrowolnie zrzeszona z PWBZ,
d. Menedżer- osoba reprezentująca zawodników, dobrowolnie zrzeszona w
PWBZ,
e. Zawodnik profesjonalny lub zawodowy- bokser, pięściarz uprawiający
sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i
otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie- zrzeszony z PWBZ
bezpośrednio lub za pośrednictwem Promotora czy menedżera,
f. Uprawnienia- dokument uprawniający do czynnego uczestnictwa w
zawodach boksu profesjonalnego,
g. Funkcyjny – osoba pełniąca obowiązki podczas zawodów (sędzia,
sekundant, delegat techniczny, delegat medyczny, menedżer,
promotor),

h. MRP – Mistrz Rzeczpospolitej Polskiej,
i. MMRP – Młodzieżowy Mistrz Rzeczpospolitej Polskiej,
j. MMRP – Międzynarodowy Mistrz Rzeczpospolitej Polskiej,
k. MMMRP
Polskiej,

–

Młodzieżowy
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Mistrz
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l. Dodatni bilans walk – przewaga walk wygranych nad przegranymi
m. Zawody – gala, impreza organizowana przez Promotora zrzeszonego z
PWBZ,
n. Sekundant- osoba asystująca i udzielająca zawodnikowi w ringu
pomocy, wskazówek podczas przerw między rundami, z zastrzeżeniem,
że tylko jeden sekundant może przebywać w ringu podczas przerw
między rundami.
& 2 Polski Wydział Boksu Zawodowego
1. Struktura PWBZ
a. Przewodniczący,
b. Z-ca przewodniczącego ds. sędziowskich,
c. Z- ca przewodniczącego ds. regulaminowych oraz rankingów,
d. Z-ca przewodniczącego ds. medycznych,
e. Komisja Dyscyplinarna- składająca się z trzech osób (z powyższych),
ewentualnie rozszerzona o ekspertów- powoływana doraźnie przez
Przewodniczącego,
& 3. - Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa
1. PWBZ nadzoruje, zgodnie z Regulaminem PWBZ, zawody bokserskie
organizowane przez zrzeszonego Promotora.
2. W walkach o tytuły federacji międzynarodowych obowiązują przepisy
federacji, o której tytuł ubiega się zawodowy pięściarz – zrzeszony w
PWBZ.
3. Zawodnik
uprawiający
odpowiedzialność za skutki
szczególności na własną
współzawodnictwa w boksie
&4 - Regulamin Sportowy

sport
pięściarski
ponosi
wyłączną
wynikające z uprawiania tej dyscypliny, w
odpowiedzialność startuje w zawodach
profesjonalnym.

1. Regulamin sportowy obowiązuje wszystkie osoby fizyczne i prawne
uczestniczące w profesjonalnym współzawodnictwie w boksiezrzeszone w PWBZ. Współzawodnictwo w pięściarstwie zawodowym
odbywa się podczas zawodów boksu profesjonalnego.
2. Zawodnicy toczą walki:
a. Rankingowe,
b. O tytuł Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie zawodowym,
c. O tytuł Młodzieżowego Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej,
d. O tytuł Międzynarodowego Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie
zawodowym,
e. O tytuł Międzynarodowego Młodzieżowego Mistrza Rzeczpospolitej
Polskiej,
f. O tytuły międzynarodowych organizacji.
& 5 - Uczestnictwo
W zawodach mogą startować zawodnicy zrzeszeni w PWBZbezpośrednio
lub
za
pośrednictwem
Promotora/Menedżeraposiadający aktualne badania lekarskie i licencje PWBZ oraz
zawodnicy posiadający autoryzacje lub/i licencje zagranicznych
federacji.
1. Zawodnicy, w zależności od posiadanego rekordu, mogą toczyć
pojedynki:
a. do czterech walk: 4.rundowe,
b. do sześciu walk: 6 rundowe,
c. do dziesięciu walk: 8 rundowe,
d. powyżej dziesięciu walk: 12 rundowe.
W przypadku uczestnictwa zawodników o bogatej karierze amatorskiej
PWBZ może odstąpić od powyższego wymogu.
2. Powyższe stosuje się również przy wystawianiu zawodnikowi zgody
(autoryzacji) na walki poza granicami Polski.
3. Zgodę na start zagranicą - autoryzację – dla zawodników
posiadających
licencję
PWBZ
wydaje
na
wniosek
Promotora/Menedżera- zgłoszony na minimum 7 dni przed

terminem oficjalnego ważenia. W uzasadnionych przypadkach
PWBZ może wydać autoryzację na wniosek zgłoszony po tym
terminie.
4. W zawodach nadzorowanych przez PWBZ mogą brać udział
pięściarze występujący również jako zawodnicy boksu olimpijskiego,
z zastrzeżeniem, że posiadają aktualną licencję PWBZ
a. Zawodnik
boksu olimpijskiego ma obowiązek posiadać
również licencję PWBZ,
b. Aby
toczyć
pojedynki
4-rundowe
zawodnik
boksu
olimpijskiego musi posiadać aktualne, zgodne z wymogami
PZB badania lekarskie,
c. W pojedynkach 6, 8, 10 i 12-rundowych zawodnik boksu
olimpijskiego ma obowiązek poddawać się badaniom
lekarskim
obowiązujących
pięściarzy
zawodowych
zrzeszonych w PWBZ.
d. Zawodnik boksu olimpijskiego występuje wyłącznie pod egidą
menedżera/promotora
posiadającego
aktualną
licencję
PWBZ.
6. Pięściarze zawodowi mogą – za każdorazową zgodą (autoryzacją)
PWBZ- uczestniczyć w imprezach boksu olimpijskiego mistrzowskich i towarzyskich - organizowanych przez Polski
Związek Bokserski i Związki Okręgowe.
a. Zasady udziału pięściarzy zawodowych w imprezach boksu
olimpijskiego regulują przepisy PZB.
b. Zasady udziału pięściarzy amatorskich w imprezach zawodowych
regulują przepisy PWBZ.
c. W imprezach boksu zawodowego obsadę sędziowską, delegata
technicznego i medycznego stanowią funkcyjni PWBZ,
d. W zawodach boksu olimpijskiego kompletną obsadę osób
funkcyjnych zapewnia PZB.
e. W zawodach, gdzie bokserzy olimpijscy rywalizują między
sobą, a bokserzy zawodowi walczą również z bokserami
zawodowymi, nadzorują osoby funkcyjne tych organizacji,
według stosownych regulaminów PZB i PWBZ.
&6- Walki o Mistrzostwo Rzeczypospolitej Polskiej (MRP)

1.W walkach o Mistrzostwo R.P. mogą brać udział zawodnicy posiadający
rekord minimum 12 walk, dodatni bilans oraz obywatelstwo polskie i licencję
PWBZ.
2. W uzasadnionych przypadkach PWBZ może odstąpić od powyższych
wymogów.
3. Ilość rund wynosi 8 x 2 min. dla kobiet i 10 x 3 min. dla mężczyzn.
4. Zwycięzca otrzymują tytuł i pas Mistrza R.P w boksie zawodowym.
5. Obrona tytułu MRP w boksie zawodowym winna nastąpić w terminie 6
miesięcy od dnia jego zdobycia, chyba, że zawodnik stoczył w tym czasie
walkę o tytuł międzynarodowej federacji- wówczas okres obrony przedłużony
jest o kolejne 2 miesiące.
6. Pas MRP przechodzi na własność zawodnika po trzech kolejnych
zwycięskich walkach w obronie tytułu.
7. Jeśli nie zajdą żadne usprawiedliwione obiektywne okoliczności i zawodnik
nie stanie do obrony tytułu i pasa MRP w boksie zawodowym, zostaną mu
one odebrane.
8. Protesty w sprawach dotyczących sposobu organizacji i przeprowadzenia
zawodów należy złożyć u delegata technicznego najpóźniej na godzinę od
zakończenia zawodów- wraz z kaucją. Wysokość opłat – również kaucji i kar
regulaminowych – określa Wykaz Opłat.
9. Odwołania w sprawach decyzji sędziowskich można złożyć w formie
pisemnej w terminie 1 (jednej) godziny od zakończenia zawodów – wraz z
kaucją.
10. Delegat techniczny bezzwłocznie rozstrzyga protest, oddalając go lub
uwzględniając.
11.W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi, natomiast
w przypadku oddalenia protestu – kaucja przepada.
&7- Walka o Młodzieżowe Mistrzostwo Rzeczpospolitej Polskiej (MMRP).
1.W walkach o Młodzieżowe Mistrzostwo R.P. mogą brać udział zawodnicy
posiadający rekord minimum 6 walk, dodatni bilans, wiek do 24 lat (do
końca roku kalendarzowego, w którym kończy 24 lata) oraz obywatelstwo
polskie i licencję PWBZ.
2. W uzasadnionych przypadkach PWBZ może odstąpić od powyższych
wymogów.

3. Ilość rund wynosi 4 x 2 min. dla kobiet i 6 x 3 min. dla mężczyzn.
4. Zwycięzca otrzymują tytuł i pas Młodzieżowego Mistrza R.P w boksie
zawodowym.
5. Obrona tytułu MMRP w boksie zawodowym winna nastąpić w terminie 6
miesięcy od dnia jego zdobycia, chyba, że zawodnik stoczył w tym czasie
walkę o tytuł międzynarodowej federacji- wówczas okres obrony przedłużony
jest o kolejne 2 miesiące.
6. Pas MMRP przechodzi na własność zawodnika po trzech kolejnych
zwycięskich walkach w obronie tytułu.
7. Jeśli nie zajdą żadne usprawiedliwione obiektywne okoliczności i zawodnik
nie stanie do obrony tytułu i pasa MMRP w boksie zawodowym, zostaną mu
one odebrane.
8. Protesty w sprawach dotyczących sposobu organizacji i przeprowadzenia
zawodów należy złożyć u delegata technicznego najpóźniej na godzinę od
zakończenia zawodów- wraz z kaucją. Wysokość opłat – również kaucji i kar
regulaminowych – określa Wykaz Opłat.
9. Odwołania w sprawach decyzji sędziowskich można złożyć w formie
pisemnej w terminie 1 (jednej) godziny od zakończenia zawodów – wraz z
kaucją.
10. Delegat techniczny bezzwłocznie rozstrzyga protest, oddalając go lub
uwzględniając.
11.W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi, natomiast
w przypadku oddalenia protestu – kaucja przepada.
&8- Walka o Międzynarodowe Mistrzostwo RP (IMRP)
1. W walkach o tytuł IMRP w boksie zawodowym mogą brać udział zawodnicy
polscy i zagraniczni. Zawodnik polski musi posiadać rekord minimum 12
walk, dodatni bilans oraz obywatelstwo polskie i licencję PWBZ.
2. W uzasadnionych przypadkach PWBZ może odstąpić od powyższych
wymogów.
3. Zagraniczni pretendenci do tytułu IMRP muszą mieć stoczonych minimum
12 walk, dodatnim bilans oraz przynajmniej jedną walkę zwycięską w dwóch
walkach poprzedzających walkę o tytuł IMRP.
4. PWBZ ma prawo nie dopuścić do walki o tytuł IMRP jeżeli poziom
sportowy zawodników ubiegających się o tytuł IMRP w boksie zawodowym
może być nieodpowiedni.

5. Ilość rund wynosi 10 x 3 min. dla mężczyzn i 8 x 2 min- dla kobiet
6. Zwycięzca otrzymuje pas i tytuł Międzynarodowego Mistrza R.P. w boksie
zawodowym.
7. Obrona tytułu IMRP w boksie zawodowym musi nastąpić w terminie 6
miesięcy od momentu jego zdobycia, chyba, że zawodnik stoczył w tym czasie
walkę o tytuł międzynarodowej federacji- wówczas okres obrony jest
przedłużony o kolejne 3 miesiące.
W sprawach protestów zastosowanie ma &6. Punkty 8-11.
&9- Walka o Międzynarodowe Młodzieżowe Mistrzostwo RP (IMMRP)
1. W walkach o tytuł IMMRP w boksie zawodowym mogą brać udział
zawodnicy polscy i zagraniczni. Zawodnik polski musi posiadać rekord
minimum 6 walk, dodatni bilans, wiek do 24 lat (do końca roku
kalendarzowego, w którym kończy 24 lata) oraz obywatelstwo polskie i
licencję PWBZ.
2. W uzasadnionych przypadkach PWBZ może odstąpić od powyższych
wymogów.
3. Zagraniczni pretendenci do tytułu IMMRP muszą mieć stoczonych
minimum 6 walk, dodatnim bilans, wiek do 24 lat (do końca roku
kalendarzowego, w którym kończy 24 lata) oraz przynajmniej jedną walkę
zwycięską w dwóch walkach poprzedzających walkę o tytuł IMMRP.
4. PWBZ ma prawo nie dopuścić do walki o tytuł IMMRP jeżeli poziom
sportowy zawodników ubiegających się o tytuł IMMRP w boksie zawodowym
może być nieodpowiedni.
5. Ilość rund wynosi 6 x 3 min. dla mężczyzn i 4 x 2 min- dla kobiet.
6. Zwycięzca otrzymuje pas i tytuł Międzynarodowego Młodzieżowego Mistrza
R.P. w boksie zawodowym.
7. Obrona tytułu IMMRP w boksie zawodowym musi nastąpić w czasie 6
miesięcy od momentu jego zdobycia, chyba, że zawodnik stoczył w tym czasie
walkę o tytuł międzynarodowej federacji- wówczas okres obrony jest
przedłużony o kolejne 3 miesiące.
W sprawach protestów zastosowanie ma &6. Punkty 8-11
&10- Walka o tytuł organizacji międzynarodowych
1. W przypadku walk o tytuły światowe organem nadzorującym te walki jest
PWBZ oraz federacja, o której tytuł odbywa się walka.

2. Zasady walk określają szczegółowo regulaminy PWZB oraz regulaminy
tych federacji.
3. Wszelkie protesty rozpatrują PWZB oraz federacje, o których tytuł walczą
zawodnicy.
4. W składzie obsady sędziowskiej powinno być dwóch (2) sędziów polskich
(1 sędzia ringowy i 1 sędzia punktowy) licencjonowany przez PWBZ.
&11- Obowiązki organizatora zawodów
1. PWBZ winien być powiadomiony o planowanych zawodach na co najmniej
14 dni przed planowanym terminem zawodów.
2. Na 7 dni przed zawodami informacja powinna zawierać: termin, miejsce i
godzinę oficjalnego ważenia, termin zawodów, godzinę rozpoczęcia, miejsce
zakwaterowania, ilość walk, listę zawodników startujących, ilość rund każdej
walki i podać tytuł, o jaki walczą poszczególne pary.
a. Organizatorzy zawodów mają obowiązek dostarczyć w terminie 7 dni od
daty zawodów autoryzacje rywali zawodników licencjonowanych przez PWBZ,
4. W przeddzień zawodów organizator zapewnia noclegi dla ekip, delegata
technicznego, delegata medycznego oraz dostarcza wagę, przygotowuje
miejsce oficjalnego ważenia zawodników oraz wpłaca na ręce delegata
technicznego pełną kwotę honorariów dla osób funkcyjnych. W dniu
zawodów zapewnia noclegi dla pozostałych osób funkcyjnych.
5. Przed zawodami organizator zobowiązany jest:
a. Przygotować ring odpowiadający przepisom PWBZ wraz z trzema
kompletami schodków i niezbędnymi akcesoriami (woda, lód, krzesła,
wiadra, mopy itp. oraz gong, młotek, stopery) minimum dwie osoby do
utrzymania czystości ringu podczas trwania zawodów, miejsca sędziowskie,
delegata technicznego, lekarza, spikera, zestawy walk, odpowiednią ilość par
prawidłowych rękawic, a do walk o tytuł – rękawice nowe (do zatwierdzenia
przez delegata technicznego).
b. Przygotować halę- zabezpieczyć oświetlenie i nagłośnienie, szatnie dla
ekip, sędziów i innych osób pełniących funkcje. Na godzinę przed
rozpoczęciem zawodów zabezpieczyć obecność zespołu reanimacyjnego –
poinformowanego o obowiązku podjęcia interwencji przede wszystkim w
stosunku do zawodników walczących w ringu – wraz z karetką reanimacyjną
(tzw. R-ką). W przypadku podjęcia interwencji przez zespół reanimacyjny
zawody zostają wstrzymane przez delegata technicznego, do momentu
zakończenia interwencji lub przejęcia obowiązków przez zastępczy zespół

reanimacyjny. Obecność zespołu reanimacyjnego jest obowiązkowa od
rozpoczęcia do czasu zakończenia zawodów.
6. Nadzorowane przez PWBZ zawody bokserskie traktowane są jako imprezy
masowe i muszą być podporządkowane ustawie o imprezach masowych.
7. Obowiązkiem organizatora jest ubezpieczenie wszystkich występujących w
gali zawodników.
8. W przypadku niewywiązania się przez organizatora z obowiązków
określonych w pkt. 5-6 delegat techniczny ma obowiązek wstrzymać zawody
do czasu usunięcia nieprawidłowości lub – w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub/i życia zawodników- odwołać zawody. Wszelkie z tego tytułu koszty
ponosi organizator.
9. PWBZ nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie osób innych, niż te, za
które organizator dokonał zabezpieczenia finansowego.
10. Organizator jest zobowiązany umieścić logo PWBZ w odpowiednio
wyeksponowanym miejscu – w uzgodnieniu z delegatem technicznym.
&12- Obowiązki PWBZ
1. Na tydzień przed terminem zawodów PWBZ ma obowiązek poinformować
organizatora o wyznaczonych osobach funkcyjnych, w tym:
a. delegata technicznego,
b. sędziego głównego,
c. pozostałych sędziów,
d. delegata medycznego.
2. Zabezpieczyć niezbędne materiały: protokół wagi, protokół delegata
technicznego, protokół delegata medycznego, karty punktowe, protokół walk,
rezerwowy ochraniacz zębów dla zawodników.
3. W przeddzień zawodów, a najpóźniej do godziny 14 w dniu walk dokonać
wypłaty gaż osobom funkcyjnym wyznaczonym przez PWBZ zgodnie z
obowiązującymi stawkami.
&13- Licencje
1. W zawodach nadzorowanych przez PWBZ obowiązują licencje: promotora,
menedżera, zawodnika, sekundanta- PWBZ oraz licencje (w przypadku
udziału zawodników z USA) oraz autoryzacje federacji narodowych, których
zawodnicy walczą w tych zawodach.

2. PWBZ przyznaje licencje na 12 miesięcy od daty przyznania.
3. W celu uzyskania licencji osoby zainteresowane składają odpowiednie
wnioski.
4. PWBZ może odmówić przyznania licencji bez podania przyczyny odmowy.
5. PWBZ prowadzi ewidencję licencji.
6. Licencji przyznanej osobie fizycznej lub podmiotowi gospodarczemu nie
wolno wnieść aportem lub w inny sposób przekazać innemu podmiotowi,
spółce prawa handlowego lub innej osobie fizycznej.
7. Przy wniosku o wydanie licencji pobierana jest opłata licencyjna.
&14- licencja zawodnika PWBZ
1. Licencję zawodnika może posiadać osoba, która złoży odpowiedni wniosek
i:
a. ukończyła 18 lat, a nie przekroczył 48 roku życia,
b. korzysta z praw publicznych,
c. posiada aktualne badania lekarskie,
d. wniesie opłatę licencyjną,
2.Licencja zawodnika PWBZ powinna zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. numer licencji,
c. wskazanie, że wystawiona jest na zawodnika,
d. termin ważności licencji,
e. zdjęcie,
f. pieczęć i podpis przewodniczącego PWBZ.
3. Licencja dotyczy wyłącznie osoby, której została wydana i nie podlega
przeniesieniu na inne osoby
4. Licencji może nie uzyskać osoba, która:
a. została ukarana dożywotnią dyskwalifikacją,
b. została ukarana czasową dyskwalifikacją – w czasie odbywania tej kary,
c. nie uzyskała akceptacji PWBZ,

5. PWBZ może pozbawić zawodnika licencji w przypadku:
a. odmowy poddania się badaniom lekarskim,
b. stwierdzenia przez
uprawiania boksu,

lekarza

medycyny

sportowej

niezdolności

do

c. rażącego nieprzestrzegania Regulaminu Sportowego i zasad rywalizacji
sportowej,
d. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
e. przekroczenia przepisów antydopingowych
f. jeśli poziom wyszkolenia zawodnika stwarza ryzyko utraty zdrowia
6. PWBZ może odmówić wydania licencji zawodnika bez podawania
przyczyny.
&15- Licencja sekundanta PWBZ
1. Sekundant składa wniosek o wydanie licencji PWBZ osobiście lub za
pośrednictwem promotora lub menedżera.
2. Licencja powinna zawierać: imię i nazwisko, numer licencji, wskazanie, że
została przyznana do występowania jako sekundant podczas zawodów
nadzorowanych przez PWBZ oraz termin ważności licencji. Licencja winna
być
opatrzona
zdjęciem
uprawnionego,
pieczęcią
i
podpisem
przewodniczącego PWBZ.
3. PWBZ może odmówić przyznania licencji jeżeli wnioskodawca sekundując
zawodnikowi został ukarany dożywotnią dyskwalifikacją, ukarany karą
czasowej dyskwalifikacji – w czasie jej odbywania.
4. PWBZ może pozbawić sekundanta licencji w przypadku:
a. rażącego nieprzestrzegania Regulaminów sportowych i zasad rywalizacji
sportowej,
b. rażącego naruszania obowiązków sekundanta,
5. PWBZ może zawiesić korzystanie z licencji przez sekundanta w razie:
a. naruszenia przez sekundanta postanowień niniejszego Regulaminu,
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem
działalności sekundanta,
c. niewykonania decyzji PWBZ,

6. PWBZ pozbawia sekundanta, w drodze decyzji, licencji w razie utraty lub
ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
lub ograniczenia z korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
7. PWBZ może odmówić wydania licencji sekundanta bez podawania
przyczyny.
&16- Licencja promotora i menedżera
1. Przepisy niniejsze regulują zasady działalności promotorów boksu
zawodowego PWBZ zwanych w dalszej części Promotorami, ich prawa i
obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji
udzielanej promotorom przez PWBZ.
2.Działalność Promotora polega na:
a. organizowaniu zawodów sportowych z udziałem bokserów zawodowych
posiadających licencje PWBZ lub innych federacji,
b. podejmowaniu współpracy z bokserami zawodowymi na podstawie umów o
pracę lub umów cywilnoprawnych (kontrakty promotorskie),
c. organizowanie procesów szkolenia oraz odnowy fizjologicznej bokserów
związanych z promotorem,
d. reprezentowanie zakontraktowanych zawodników przed
międzynarodowych federacji boksu zawodowego oraz PWBZ.

organami

3. Promotorem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna
4. Działalność Promotora może wykonywać osoba (prawna lub fizyczna),
która spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie, w
szczególności posiada stosowną licencję.
5. W przypadku, gdy o licencję Promotora ubiega się osoba fizyczna, powinna
ona spełniać następujące warunki:
a. korzysta z pełni praw obywatelskich,
b. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c. prowadzi zarejestrowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność
gospodarczą (na dowód tego przedłoży wyciąg z ewidencji działalności
gospodarczej, Regon i NIP),
d. wniesie opłatę licencyjną,

6. W przypadku, gdy o licencję Promotora występuje osoba prawna, osoba
umocowana do jej reprezentowania przedkłada wyciąg z KRS, Regon, NIP.
7. Prawo wykonywania działalności Promotora powstaje z chwilą wydania
przez PWBZ licencji.
8. PWBZ może odmówić wydania licencji, jeżeli podmiot nie spełnia
warunków określonych w ust. 5-6 i braki te nie zostaną usunięte mimo
wezwania w oznaczonym terminie.
9. PWBZ może odmówić przyznania licencji bez uzasadnienia przyczyny.
10. Licencja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko (nazwę firmy),
b. numer licencji,
c. wskazanie, że licencja została wydana dla Promotora,
d. termin ważności licencji,
e. zdjęcie – w przypadku, gdy licencja została wydana na rzecz osoby
fizycznej,
f. pieczęć i podpis przewodniczącego PWBZ
11. Licencji może nie uzyskać Promotor, który został przez PWBZ ukarany
karą dożywotniego zakazu – w ramach PWBZ – wykonywania funkcji
promotora w boksie zawodowym, ukarany karą czasowego zakazu
wykonywania funkcji promotora w boksie zawodowym.
12. PWBZ może pozbawić Promotora licencji w przypadku rażącego
nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a
także rażącego naruszenia obowiązków Promotora.
13. PWBZ pozbawia Promotora, w drodze decyzji, licencji w razie utraty lub
ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
14. Obowiązkiem Promotora jest:
a. przestrzeganie Regulaminu PWBZ,
b. dbanie o interesy zawodników objętych kontraktem promotorskim,
c. udzielanie PWBZ wszelkich wymaganych informacji
niezbędnych dokumentów nie objętych tajemnicą handlową,

i

wysyłania

d. przestrzeganie właściwych przepisów prawa publicznego,
15. PWBZ może zawiesić korzystanie z licencji Promotora w razie:
a. naruszenia przez Promotora postanowień niniejszego Regulaminu
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem
działalności Promotora,
c. rażącego naruszenia zawartych przez Promotora umów,
d. niewykonania nałożonych na Promotora decyzji PWBZ.
16. PWBZ może odmówić wydania licencji bez podawania przyczyny.
&17- Menedżerowie boksu zawodowego PWBZ
1.Przepisy niniejsze regulują zasady działalności menedżerów boksu
zawodowego PWBZ, zwanych w dalszej części Menedżerami, ich prawa i
obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji
udzielonej Menedżerom przez PWBZ
2.Działalność Menedżera polega na:
a. prowadzeniu spraw bokserów zawodowych,
b. reprezentowaniu zawodników przed organami międzynarodowych federacji
boksu zawodowego.
3. Menedżerem może być osoba fizyczna i prawna.
4.Działalność Menedżera PWBZ może być osoba posiadająca stosowną
licencję.
5.Na listę Menedżerów licencjonowanych przez PWBZ może być wpisany ten,
kto:
a. korzysta w pełni z praw publicznych,
b. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
c. przedstawi stosowne dokumenty działalności gospodarczej,
d. wniesie opłatę licencyjną.
6. Prawo wykonywania działalności Menedżera PWBZ powstaje z chwilą
potwierdzenia licencji. Licencja dotyczy wyłącznie osoby, której została
wydana i nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
7. Wpis na listę Menedżerów licencjonowanych PWBZ następuje na
podstawie decyzji PWBZ.

8. PWBZ może odmówić przyznania licencji bez podawania przyczyny.
9. Licencja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. numer licencji,
c. wskazanie, że licencja dotyczy Menedżera,
d. termin ważności licencji,
e. zdjęcie,
f. pieczęć i podpis przewodniczącego PWBZ
10. Licencji może nie uzyskać Menedżer, który został przez PWBZ ukarany
karą czasowego zakazu wykonywania funkcji Menedżera PWBZ.
11. Obowiązkiem Menedżera jest:
a. przestrzeganie regulaminów PWBZ,
b. dbanie o interesy zawodników objętych umową o reprezentowanie,
c. udzielanie PWBZ wszelkich wymaganych informacji i dostarczanie
niezbędnych dokumentów.
12. PWBZ może pozbawić Menedżera licencji w przypadku rażącego
nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a
także rażącego naruszenia obowiązków.
13. PWBZ pozbawia Menedżera, w drodze decyzji, licencji w razie utraty lub
ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
14. PWBZ może zawiesić korzystanie z licencji przez Menedżera w razie:
a. naruszenia przez Menedżera postanowień niniejszego Regulaminu,
b. rażącego naruszenia
zawodnikami,

zawartych

przez

Menedżera

kontraktów

c. niewykonania nałożonych na Menedżera decyzji PWBZ.
15. PWBZ może odmówić wydania licencji bez podawania przyczyny.
&18- Licencja Delegata Technicznego

z

1.Pisemny wniosek składany przez kandydata na Delegata Technicznego
ubiegającego się o przyznanie licencji powinien zawierać:
a. udokumentowany przebieg w działalności w boksie profesjonalnym lub
amatorskim w okresie minimum pięciu lat,
b. oświadczenie, że kandydat nie jest związany z Promotorami lub
Menedżerami boksu zawodowego umową bądź innym stosunkiem prawnym,
który wywołałby wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Licencja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. numer licencji,
c. wskazanie w języku polskim i angielskim, że licencja dotyczy Delegata
Technicznego,
d. termin ważności licencji,
e. powinna być opatrzona zdjęciem uprawnionego, pieczęcią PWBZ oraz
podpisem przewodniczącego PWBZ.
3. PWBZ może pozbawić Delegata Technicznego licencji w przypadku:
a. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji
sportowej,
b. rażącego naruszenia obowiązków.
4. PWBZ może zawiesić korzystanie z licencji przez Delegata Technicznego w
razie:
a. naruszenia przez Delegata Technicznego
Regulaminu,

postanowień niniejszego

b. niewykonania decyzji PWBZ.
5. PWBZ pozbawia Delegata Technicznego, w drodze decyzji, licencji w razie
utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw
publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych
prawomocnym orzeczeniem sądowym.
&19- Licencje sędziowskie PWBZ
1.Sędzią boksu zawodowego mogą zostać osoby, które ukończyły 21 lat oraz
wykazują się niezbędnymi umiejętnościami i kwalifikacjami.
2.Rozróżnia się trzy licencje sędziowskie boksu zawodowego:

a. sędzia mierzący czas – timekeeper,
koordynujący liczenie zawodnika

ewentualnie

również

sędzia

b. sędzia punktowy,
c. sędzia ringowy.
3. Warunkiem uzyskania licencji sędziego punktowego i/lub czasowego
boksu zawodowego jest dołączenie do wniosku następujących załączników:
a. dowodu posiadania kwalifikacji minimum sędziego okręgowego boksu
amatorskiego lub ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez
PWBZ,
4. Warunkiem uzyskania licencji sędziego ringowego boksu zawodowego jest
dołączenie do wniosku następujących załączników:
a. aktualnych badań lekarskich,
b. dowodu posiadania kwalifikacji minimum sędziego związkowego boksu
amatorskiego, lub, w przypadku gdy kandydat jest absolwentem kursu
sędziowskiego organizowanego przez PWBZ, zaświadczenie o posiadaniu
niezbędnego stażu tzn. 1 roku jako sędzia punktowy lub/i czasowy.
5. Każdy licencjonowany sędzia ringowy boksu zawodowego musi posiadać
aktualne ogólne badania lekarskie.
6. Ważność licencji sędziowskiej jest okresowa, na czas 12 miesięcy od dnia
wydania.
7. PWBZ pozbawia sędziego, w drodze decyzji, licencji w razie utraty lub
ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonym prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
8. Braku aktualnych badań lekarskich (dotyczy sędziów ringowych)
8. Wykonywanie czynności sędziego PWBZ bez licencji jest zabronione.
&20- Licencja Delegata Medycznego PWBZ
1.Pisemny wniosek kandydata na Delegata Medycznego ubiegającego się o
licencję PWBZ powinien zawierać zaświadczenie o aktualnym prawie
wykonywania zawodu lekarza na terenie R.P. oraz datę i podpis kandydata
2. Licencja powinna zawierać imię i nazwisko, numer licencji, wskazanie, że
licencja dotyczy Delegata Medycznego, datę ważności licencji. Licencja
powinna być opatrzona zdjęciem uprawnionego, pieczęcią PWBZ i podpisem
przewodniczącego PWBZ

3. PWBZ może pozbawić Delegata Medycznego licencji w przypadku:
a. rażącego nieprzestrzegania regulaminu medycznego i zasad rywalizacji
sportowej,
b. rażącego naruszenia obowiązków Delegata Medycznego,
c. utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza
4. PWBZ pozbawia Delegata Medycznego, w drodze decyzji, w razie utraty lub
ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
&21 – REGULAMIN SPORTOWY
Ring – warunki techniczne:
1. Ring powinien być kwadratem o boku długości minimum 4, 8 m. do
maksimum 7,3 m. Wymiar ten odnosi się do odległości pomiędzy linami.
2. Podłoga ringu powinna być solidna i odpowiednio zabezpieczona deskami,
powinna wychodzić poza liny na przynajmniej 0,6 metra ze wszystkich stron.
Podłoga powinna być pokryta grubą i gęsto tkaną plandeką, pod którą
powinna znajdować się warstwa filcu lub innego podobnego materiału o
grubości minimalnej 1,5 cm, a maksymalnej 2,5 cm. Warstwa ta ma
zmniejszyć skutki upadków. Warstwa filcu powinna rozciągać się pod całym
ringiem, łącznie z częścią, która wystaje poza ring. Słupki narożników i śruby
napinające powinny być chronione nakładkami.
3. Ring powinien być otoczony czterema ciągami mocnej liny o średnicy
minimalnej 3 cm., a maksymalnej 5 cm, owiniętej w delikatny, gładki
materiał, który nie będzie ranić zawodników. Liny powinny być utrzymane
począwszy od odległości 0,3 m od podłogi ringu. Po każdej stronie ringu liny
powinny być połączone płaskimi taśmami w dwóch miejscach w odległości
1/3 od słupka.
&22 – Rękawice
1. Do zawodowych walk bokserskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
mogą być używane wyłącznie rękawice wyprodukowane przez firmy
akceptowane przez PWBZ. Przed każdą walką Delegat Techniczny musi
zaakceptować przewidziane do walk rękawice. Rękawice na konkretną
imprezę bokserską dostarcza Promotor tej imprezy, na swój koszt. Na walki
mistrzowskie, dodatkowo muszą być zdeponowane dwie pary rękawic
rezerwowych u Delegata Technicznego przed rozpoczęciem zawodów.

2. Rękawice powinny być z doczepionym kciukiem, sznurowane, i ważyć 8
uncji dla kategorii wagowych od muszej do super półśredniej. Dla
pozostałych kategorii wagowych oraz w boksie kobiet - 10 uncji. Sznurówki
powinny być zasznurowane po wewnętrznej stronie nadgarstków i
zabezpieczone plastrami.
3. W przypadku walk o tytuły MP, MMP, IMP, IMMP, a także o inne tytuły,
rękawice przeznaczone do walki i rękawice rezerwowe muszą być fabrycznie
nowe.
&23- Bandaże
1. Dopuszczonymi do stosowania bandażami są:
a. taśma bawełniana długości od 1,5 do 2 m. i 0,025 m. szerokości, która nie
może być zrolowana, ale musi płasko przylegać do każdej dłoni. Nie można
nakładać bandaża na knykcie boksera,
b. miękki bandaż o długości 1,5 do 2 m. i 0,05 m. szerokości dla każdej
dłoni,
c. opatrunkowa taśma samoprzylepna jako dodatkowe (poza taśmą i
bandażem) zabezpieczenie dłoni zawodnika o wymiarach 7,6 x 2,5 cm.
2.Bandaże powinny być założone w szatni.
3. W walkach rankingowych sędzia ringowy, ewentualnie delegat techniczny
ma prawo sprawdzić prawidłowość zabandażowania rąk.
4. W walkach o tytuły sędzia ringowy lub Delegat Techniczny mają
obowiązek sprawdzić prawidłowość zabandażowania rąk.
5. Pod rękawicami bokserowi nie wolno nosić niczego oprócz ww. bandaża i
taśmy.
6. Taśmę można nakładać tylko na bandaż, nigdy bezpośrednio na ręce
boksera.
&24- Ubiór zawodnika
1. Bokserzy muszą przystępować do walki w strojach regulaminowych,
zawodnik może mieć nie zgoloną brodę tylko za zgodą sędziego ringowego.
2. Wszyscy bokserzy muszą:
a. mieć założone suspensoria (z wyłączeniem kobiet),
b. mieć założone spodenki bokserskie,

c. mieć niczym nie osłonięty korpus, z wyjątkiem kobiet, które powinny mieć
koszulkę i ochraniacz na piersi,
d. używać ochraniacza na szczękę,
e. walczyć bez kasku,
f. walczyć bez ozdób jak np.: kolczyki, łańcuszki, bransolety, twarde
przedmioty itp.
3. Buty zawodników powinny być: miękkie, o gładkich podeszwach, bez
kolców lub wybrzuszeń, podeszwy ani obcasy nie mogą być twarde.
4. Poza rozsądną ilością białej wazeliny (o jej ilości decyduje sędzia ringowy)
nie zezwala się na pokrywanie ciała lub twarzy żadną substancją.
5. Bokser podczas całej walki powinien nosić ochraniacz na szczękę.
Wymaga się, aby obaj bokserzy mieli zapasowe (własne) ochraniacze w
swoich narożnikach. W przypadku braku zapasowego ochraniacza, każde
uszkodzenie używanego ochraniacza powoduje wykluczenie zawodnika z
dalszej walki oraz jego przegraną przez dyskwalifikację.
&25 – Kategorie wagowe i ważenie
1. Kategorie wagowe dla kobiet i mężczyzn:
Kategoria musza (Flyweight) do 112 funtów (do 50,820 kg)
Kategoria super musza (Superflyweight) do 115 funtów(do 52,163 kg)
Kategoria kogucia (Bantamweight) do 118 funtów (do 52,524 kg)
Kategoria super kogucia (Superbantamweight) do 122 funtów (do 55,338 kg)
Kategoria piórkowa (Featherweight) do 126 funtów (do 57,153 kg)
Kategoria super piórkowa (Superfeatherweight) do 130 funtów (do 58,967 kg)
Kategoria lekka (Lightweight) do 135 funtów (do 61,235 kg)
Kategoria super lekka (Superlightweight) do 140 funtów (do 63,503 kg)
Kategoria półśrednia (Welterweight) do 147 futnów (do 66,678 kg)
Kategoria super półśrednia (Superwelterweight) do 154 funtów (do 69,853
kg)
Kategoria średnia (Middleweight) do 160 funtów (do 72,575 kg)
Kategoria super średnia (Supermiddleweight) do 168 funtów (do 76,204 kg)

Kategoria półciężka (Lt. Heavyweight) do 175 funtów (do 79,379 kg)
Kategoria junior ciężka (Cruiserweight) do 200 funtów (do 90,719 kg)
Kategoria ciężka (Heavyweight) ponad 200 funtów (ponad 90.719 kg)
2. Ważenie powinno odbywać się w dniu poprzedzającym walkę – najpóźniej
24 godziny przed pojedynkiem. Delegat Techniczny sprawdza dokładność
wagi i zabezpiecza ją do zakończenia ważenia. Godzina ważenia powinna
zostać ustalona przez Promotora. W pierwszej kolejności należy zważyć
pretendenta. Ważenia dokonuje Delegat Techniczny.
3. Bokser, który nie posiada odpowiedniej wagi do zakontraktowanego
pojedynku, ma wyznaczony przez Delegata Technicznego czas na jej
osiągnięcie. W ciągu tego czasu bokser może być ważony tak często jak sobie
tego życzy. Jeśli mimo dodatkowego czasu nie osiągnie wymaganego limitu
wagi, a walka jest o tytuł, to:
a. jeżeli dotychczasowy mistrz ma nadwagę (max. 1 kilogram) to walka ma
charakter towarzyski, a PWBZ wyznacza maksymalnie 2 – miesięczny termin
na przystąpienie do obrony tytułu,
b. jeśli pretendent posiada nadwagę (max 1 kilogram), walka ma charakter
towarzyski, a mistrz zachowuje tytuł niezależnie od wyniku walki.
4. Dokładne wagi bokserów ogłasza się w ringu bezpośrednio przed walką.
5. Po ważeniu bokserzy zostają poddani badaniom lekarskim. Badania
przeprowadza lekarz z licencją PWBZ. Badanie ma stwierdzić czy zawodnik
nadaje się do walki.
&26 – Zachowanie zawodników podczas zawodów
1. Do ringu zawodnicy udają się w asyście swojej ekipy. Dopuszcza się w tle
muzykę. Nie mogą w niej występować treści obrażające jakikolwiek kraj,
przeciwnika, publiczność, poglądy polityczne, przekonania religijne itp.
Zabronione treści nie mogą być elementem ubioru zawodnika czy
towarzyszącej mu ekipy. Podczas walki o tytuł, w trakcie hymnów zawodnicy
i ich ekipy muszą zachować powagę.
2. Bezpośrednio przed walką zawodnicy oczekujący w swoich narożnikach na
wezwanie arbitra. Po wezwaniu witają się, wysłuchują uwag sędziego, na jego
polecenie wracają do swoich narożników.
3. Podczas walki zawodników obowiązuje sportowa postawa, przestrzeganie
zasad fair – play w stosunku do przeciwnika, sekundantów, sędziów i
publiczności.

4. Walkę rozpoczyna podana przez sędziego komenda „boks”. Na komendę
„stop” przerywają walkę, którą wznawiają na ponowną komendę „boks”. Na
podaną przez sędziego komendę „break” przerywają walkę, cofają się o krok,
po czym wznawiają ją bez komendy.
5. Podczas walki zabroniona jest rozmowa zawodnika z kimkolwiek. Wyjątek
stanowi przerwa między rundami i sytuacja, kiedy zawodnik poddaje się.
6. Jeżeli w czasie trwania rundy sznurówka buta lub rękawicy poluzuje się,
sędzia odsyła zawodnika do narożnika. Na czas zawiązywania sznurówek
przeciwnik powinien udać się do narożnika neutralnego. Sędzia ringowy
nakazuje sędziemu czasowemu wstrzymanie stopera komendą „time”.
7. Zawodnik nie ma prawa kwestionować decyzji sędziego.
8. Po gongu kończącym rundę zawodnicy udają się do swoich narożników.
9. Po ogłoszeniu werdyktu zawodnicy dziękują przeciwnikowi, jego
sekundantowi, sędziemu i publiczności, opuszczają ring po ceremonii
nagradzania.
10. Zawodnik nie ma prawa opuścić ringu przed ogłoszeniem werdyktu. Jeśli
to uczyni bez obiektywnie uzasadnionej przyczyny, może zostać ukarany.
Decyzję o ukaraniu podejmuje Delegat Techniczny.
11. Zawodnik po walce nie może przebywać w ringu dłużej niż to wynika z
ogólnie przyjętych zasad. W przeciwnym przypadku może podlegać ukaraniu.
12. Przejawy niesportowego, niezgodnego z przyjętymi zasadami zachowania
mogą podlegać karze regulaminowej.
13. Kategorycznie zabrania się wchodzenia komukolwiek, poza sędzią
ringowym i zawodnikami, do ringu podczas trwania rundy. W przypadku
wejścia na ring, wewnątrz lub na zewnątrz lin kogokolwiek z ekipy
zawodnika w czasie trwania rundy, walka zostaje przerwana, a zawodnik,
którego członek ekipy wszedł na ring przegrywa przez dyskwalifikację.
&27 – Sekundant
1. Liczba sekundantów nie może przekroczyć czterech. Dla celów niniejszego
Regulaminu słowo sekundant obejmuje wszystkie osoby asystujące
bokserowi w trakcie walki, z zastrzeżeniem, że tylko jeden- licencjonowany –
może przebywać wewnątrz ringu podczas przerw między rundami.
2. Sekundanci muszą wykonywać polecenia sędziego ringowego lub Delegata
Technicznego. W trakcie rund muszą zachowywać się zgodnie z
Regulaminem. Naruszenie jakiegokolwiek artykułu Regulaminu Sportowego

przez sekundantów może doprowadzić do ostrzeżenia zawodnika, a w
rażących przypadkach do jego dyskwalifikacji.
3. Sekundant chcąc poddać swojego zawodnika w trakcie walki rzuca na ring
ręcznik.
&28- Delegat Techniczny
1. Delegat Techniczny musi posiadać aktualną licencję.
2. Funkcji Delegata Technicznego nie wolno łączyć z żadną inną funkcją w
czasie zawodów.
3. Delegat Techniczny podczas sprawowania tej funkcji podlega szczególnej
ochronie ze strony Promotora.
4. Do obowiązków Delegata Technicznego należy w szczególności:
a. weryfikacja zawodników na 7 dni przed zawodami (Delegat Techniczny
sprawdza czy zawodnicy posiadają aktualne licencje, badania lekarskie oraz,
w przypadku zawodników zagranicznych, autoryzacje macierzystych
federacji.
b. współpraca z Promotorem w zakresie organizacji zawodów.
5. Delegat Techniczny ma obowiązek egzekwować od organizatora podania
informacji o:
a. terminie i miejscu zawodów,
b. miejsca i terminu konferencji prasowej (jeżeli jest planowana),
c. terminu i miejsca ważenia zawodników,
d. miejscu zakwaterowania ekip i osób funkcyjnych,
e. zestawienia par z podaniem kategorii wagowych i ilości rund, które mają
stoczyć zawodnicy.
6.Do obowiązków Delegata Technicznego należy ponadto:
a. wyliczenie stawek osób funkcyjnych,
b. sprawdzenie czy na 7 dni przed zawodami do PWBZ wpłynął depozyt
finansowy od organizatorów zawodów bokserskich na wynagrodzenia dla
osób funkcyjnych, chyba że PWBZ postanowił inaczej,
7. Delegat Techniczny ma obowiązek stawić się w miejscu zawodów na jeden
dzień przed ich rozpoczęciem i sprawdzić:

a. miejsce zakwaterowania,
b. sposób zorganizowania wyżywienia,
c. miejsce ważenia i prawidłowość funkcjonowania wagi,
d. czy organizator dostarczył wszystkim ekipom program zawodów
8.Delegat Techniczny weryfikuje dokumenty zawodników; licencji, badań
lekarskich w przypadku zawodników PWBZ oraz autoryzacji zawodników
pozostałych.
9. Delegat Techniczny przeprowadza ważenie zawodników w obecności
Promotorów lub Menedżerów czy sekundantów. Dopuszcza się obecność
mediów i publiczności.
10. Podczas ważenia obowiązują następujące zasady:
a. zawodników spóźnionych waży się wyłącznie wówczas gdy są obecni
Promotorzy lub Menedżerowie, a Delegat Techniczny zadecyduje czy
spóźnienie zawodników jest usprawiedliwione i możliwe jest przeprowadzenie
ważenia, podejmuje decyzję o ewentualnym ukaraniu zawodnika
spóźnionego,
b. jeśli zawodnik posiada nadwagę stosuje się procedury zawarte w
niniejszym Regulaminie.
11. Delegat techniczny wypełnia protokół wagi i ustala listę zawodników
zgodnie z posiadanymi licencjami i wynikami badań lekarskich.
12. Delegat Techniczny ma obowiązek sprawdzić, a organizator umożliwić
przed zawodami kontrolę stanu hali (widownia, oświetlenie, nagłośnienie
itp.), szatni, ringu, miejsc dla sędziów, schodków do ringu, stolików dla osób
funkcyjnych: delegata lekarza, sędziego czasowego, spikera, pracowników
obsługi, obecność karetki pogotowia i noszy, wiader, przedmiotów do
utrzymania czystości ringu, krzeseł w narożnikach, przydatności rękawic do
startu, gongu i stoperów).
13. Delegat Techniczny w trakcie zawodów czuwa nad prawidłowym ich
przebiegiem – w razie wystąpienia nieprawidłowości poleca ich
natychmiastowe usunięcie, rozstrzyga protesty w sprawach sportowo –
organizacyjnych zgłoszone przed zawodami i w czasie ich trwania.
14. Delegat Techniczny wpisuje wyniki walk w książeczkach lub w inne
dokumenty zawodników zagranicznych.
15. Delegat Techniczny odpowiada za wypłatę gaż osobom funkcyjnym w
ustalonych uprzednio wysokościach.

16. Delegat Techniczny ściśle współpracuje z Delegatem Medycznym, a także
Promotorem i innymi organizatorami zawodów.
17. Delegat Techniczny ma prawo podejmować wszelkie decyzje w sprawach
nie
objętych
Regulaminem,
a
wymagającym
natychmiastowego
rozstrzygnięcia.
18. Delegat Techniczny ma prawo i obowiązek nie dopuścić do
poszczególnych walk lub odwołać całe zawody w przypadku, gdy organizator
nie dopełnił swoich obowiązków wskazanych w Regulaminie.
19. W nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin po zawodach Delegat
Techniczny jest obowiązany wysłać wyniki walk do biura PWBZ drogą
elektroniczną wszystkich posiadanych dokumentów i szczegółowego
protokołu zawodów.
20. Delegat techniczny powinien posiadać rezerwowy ochraniacz na zęby, na
wypadek, gdyby któryś z zawodników/ jego team nie dopełnił tego
obowiązku.
&29- Obowiązki sędziego głównego
1. na dzień przed galą skontaktować się z Delegatem Technicznym w celu
ustalenia danych do obsad sędziowskich; ustalić z Delegatem, o której
godzinie odbędzie się ważenie zawodników i kiedy będzie dostępny protokół
zawodów z:
a. nazwiskami zawodników,
b. ilością zakontraktowanych rund,
c. limitami wagowymi
2.Na dzień przed galą przygotować:
a. karty punktowe,
b. protokół sędziowski zawodów,
c. obsady sędziowskie – ewentualnie skonsultować z Przewodniczącym
Komisji Sędziowskiej/Delegatem Technicznym,
d. listę z kolejnością walk na podstawie danych z protokołu zawodów oraz
nominacji sędziowskich otrzymanych od Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej.
3. W przypadku walk międzynarodowych na dystansie 10 i więcej rund
ustalić z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej/Delegatem Technicznym
rodzaj kart punktowych, które będą wykorzystywane w tej walce; czy będą to

karty PWBZ (zbiorcze, czy odrębne dla każdej rundy) czy też organizacji
sankcjonującej walkę.
4. W dniu gali:
a. pojawić się w hotelu wskazanym przez organizatora najpóźniej do godz.
14.00,
b. skontaktować się z osobami funkcyjnymi wyznaczonymi na galę: sędziami
oraz lekarzem w celu ustalenia godzin ich przybycia do hotelu,
c. na podstawie danych uzyskanych od Delegata Technicznego, dokonać
zmian w obsadach sędziowskich, na kartach punktowych oraz liście z
kolejnością walk w przypadku rotacji zawodników,
d. ustalić z organizatorem lub Delegatem Technicznym godzinę:
- rozpoczęcia zawodów oraz sposób transportu na halę zawodów oraz z hali
zawodów,
- posiłku przed i po gali,
e. przekazać dane odnośnie rozpoczęcia zawodów, transportu oraz posiłków
wszystkim osobom funkcyjnym,
f. poinformować wszystkich funkcyjnych o godzinie i miejscu zbiórki przed
wyjazdem na halę,
g. zebrać od wszystkich funkcyjnych podpisane umowy o dzieło i dane do
umowy o dzieło oraz przekazać komplet dokumentów Delegatowi
Technicznemu,
h. dopilnować żeby przez wyjazdem na halę wszyscy funkcyjni pojawili się o
ustalonym czasie w miejscu zbiórki,
i. dopilnować żeby wszyscy funkcyjni opuścili hotel razem lub w określonych
grupach celem dotarcia na halę zawodów.
5. W hali:
a. sprawdzić czy wszyscy funkcyjni są na miejscu,
b. ustalić szatnię funkcyjnych oraz szatnie zawodników,
c. sprawdzić stan techniczny oraz wyposażenie ringu (rodzaj podłoża oraz
amortyzacji, napięcie lin, lokalizacja gongu oraz stopera, lokalizacja
krzesełek dla sędziów punktowych),

d. zgromadzić wszystkich funkcyjnych w pokoju sędziowskim w celu
rozdania kart punktowych, obsad sędziowskich oraz listy z kolejnością walk,
e. przeprowadzić odprawę sędziowską przed galą celem omówienia porządku
zaplanowanych walk oraz przypomnienia zasad prowadzenia walk przez
sędziów ringowych oraz zasad punktowania przez sędziów punktowych,
f. przypomnieć wszystkim funkcyjnym o obowiązku zgłaszania sędziemu
głównemu zamiaru oddalania się od ringu w czasie przerwy,
g. kontrolować przez cały czas trwania gali obecność wszystkich funkcyjnych
i błyskawicznie reagować w przypadku zaistnienia nieobecności jednego z
nich; w razie konieczności opóźnić rozpoczęcie walki do momentu
skompletowania pełnego składu,
h. zgromadzić i sprawdzić poprawność wypełnienia kart punktowych po
zakończeniu poszczególnych walk,
i. kontrolować przebieg walk oraz reagować w przypadku naruszenia zasad
ich prowadzenia,
j. w razie konieczności wspierać sędziów ringowych w podejmowaniu decyzji
odnośnie werdyktu lub sposobie zakończenia walki,
k. wypełnić protokół sędziowski zawodów potwierdzony przez lekarza
zawodów,
l. po zakończeniu gali zgromadzić wszystkich funkcyjnych w pokoju
sędziowskim w celu omówienia przebiegu zakończonych walk oraz
przekazania uwag odnośnie pracy sędziów ringowych i punktowych,
ł. ustalić i wskazać wszystkim funkcyjnym miejsce posiłku po gali,
m. dopilnować żeby każdy z funkcyjnych dotarł bezpiecznie do hotelu,
- Przesłać pocztą lub przekazać bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji
Sędziowskiej komplet dokumentów zawodów:
a. karty punktowe,
b. protokół sędziowski zawodów.
&30 –Protesty i odwołania
1. Protesty składa się w przypadku przekroczenia przepisów sportowo –
organizacyjnych oraz kwestionowanych rezultatów walk.
2. Protesty powinny być złożone Delegatowi Technicznemu przed
rozpoczęciem zawodów. Odnośnie uchybień organizacyjnych zaistniałych w

czasie walk protest musi być złożony najpóźniej na 1 godzinę po zakończeniu
ostatniej walki zawodów. Wraz z protestem należy złożyć kaucję, której
wysokość wyznacza Delegat Techiczny.
a. w przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona, natomiast w
przypadku odrzucenia- kaucja przepada.
3. Po wpłynięciu protestu Delegat Techniczny podejmuje decyzję o jego
przyjęciu lub odrzuceniu, w tym celu może zasięgnąć opinii sędziego
głównego, ewentualnie innych osób funkcyjnych- pisemne opinie załącza do
protokołu.
4. O uznaniu czy odrzuceniu protestu Delegat Techniczny powiadamia
stronę protestującą w terminie do 72 godzin od czasu wpłynięcia.
& 31 REGULAMIN MEDYCZNY- zasady ogólne
1. Regulamin medyczny określa zakres badań lekarskich niezbędnych do
uzyskania licencji. Odpowiedzialność za dostarczenie wymaganych i
aktualnych wyników badań spoczywa na zawodnikach.
2.Regulamin medyczny określa ponadto:
a. tryb postępowania dotyczącego dopuszczania lub wykluczenia zawodników
z walki w boksie zawodowym,
b. zakres obowiązków
bokserskich,

lekarza

podczas

profesjonalnych

zawodów

c. bezwzględny zakaz stosowania substancji dopingowych.
3. Regulamin zawiera wzory niezbędnych formularzy, które mają
zastosowanie w trakcie podstawowego badania lekarskiego, jak również
badania bezpośrednio przed odbyciem walki.
4. Postanowienia Regulaminu Medycznego
promotorów, menedżerów, sędziów i lekarzy.

obowiązują

zawodników,

&32 – Badania lekarskie
1. Uzyskanie bokserskiej licencji zawodowej nie jest możliwe bez uzyskania
pozytywnego wyniku badań lekarskich przeprowadzonych zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
2. Delegat Techniczny nie dopuszcza do walki zawodnika w przypadku, gdy
ten nie poddał się przed walką wymaganym badaniom lekarskim.
&33 – Badania sędziów

1. Sędziowie ringowi posiadający licencję są zobowiązani poddać się
obowiązkowym badaniom lekarskim.
2. Obowiązkowe badanie sędziów ringowych obejmuje:
a. ogólne badanie internistyczne,
b. pełne badanie okulistyczne.
3. badania sędziów są ważne przez 12 miesięcy.
&34 – Badania zawodników – przepisy ogólne
1.Ustala się dwa oddzielne postępowania dotyczące obowiązku poddania się
wymienionym poniżej badaniom medycznym:
a. badanie podstawowe – przed otrzymaniem licencji,
b. badanie przed walką.
2. Zawodnik po wykonaniu badań jest obowiązany zgłosić się z wynikami do
lekarza o specjalizacji medycyny sportowej, który decyduje o konieczności
przeprowadzenia ewentualnych badań dodatkowych.
3.Zawodnik zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego formularza
badania podstawowego- z podpisem, imienną pieczęcią lekarza oraz datą
wykonania do PWBZ (pdf) drogą e-mailową.
&35- Badania zawodników
1.Zawodników boksu profesjonalnego obowiązują następujące badania
lekarskie:
a. ogólne badanie internistyczne,
b. pełne badanie okulistyczne
c. krew: grupa krwi (jednorazowo) morfologia, hematokryt,
d. test na obecność przeciwciał anty- HIV (dalej: Test HIV)
e. test na obecność antygenu HBS (dalej Test HBS) – wirusowe zapalenie
wątroby,
f. Rezonans Magnetyczny głowy (dalej MRI głowy) – wraz z opisem- bez
kontrastu,
2. Poza testem HIV, który jest ważny 30 dni, badania są ważne przez okres
12 miesięcy.

3. W przypadku upływu wskazanego terminu ważności badań, warunkiem
przedłużenia licencji na następny okres jest przedstawienie przez zawodnika
aktualnych badań- jak wyżej.
&36- Badania szczególne
1. W sytuacji, gdy zawodnik przegrał walkę przez KO spowodowany ciosem
na głowę, lub dozna poważnego urazu ciała, powinien zaprzestać walk przez
okres min. 30 dni; jeżeli przegrana była wynikiem KO – głowa, w trakcie tego
okresu zawodnik musi wykonać kontrolne badanie MRI głowy oraz zostać
zbadany przez lekarza neurologa w celu oceny ewentualnego uszkodzenia
centralnego układu nerwowego i przedstawienia jego pisemnej opinii z
klauzulą „może toczyć walki bokserskie”. W sytuacji poważnego uszkodzenia
ciała decyzję podejmuje Delegat Medyczny- wpisując zalecenie do protokołu.
2. Jeżeli zawodnik przegrał dwie kolejne walki przez KO, w tym choć jedną
spowodowaną ciosem na głowę, musi zaprzestać walk na minimum 90 dni,
wykonać obligatoryjnie MRI oraz poddać się badaniu przez lekarzaspecjalistę neurologa.
3. W szczególnych przypadkach zawodnik musi wykonać dodatkowe badania
wskazane przez Delegata Medycznego.
&37 – Warunki dopuszczenia zawodników do walki
1. Każdy z zawodników posiadających aktualną licencję oraz aktualne
badani w kierunku HIV, ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim
przed walką. Badanie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia (odnotowanego
w formularzu orzeczenia lekarskiego) przez Delegata Medycznego zawodów
bokserskich, który dołącza się do protokołu/sprawozdania Delegata
Medycznego zawodów. W przypadku, gdy Delegat Medyczny uzna, że
zawodnik nie posiada aktualnych badań lub nie jest zdolny do walki – jego
decyzja jest niepodważalna.
2. W toku badania zawodnik ma obowiązek podać Delegatowi Medycznemu
informacje w sprawie przebytych w ostatnim czasie urazów, chorób ogólnych
oraz uczuleń. Zawodnik ma obowiązek odpowiedzieć na pytania dotyczące
nawyków obejmujących stosowanie używek typu narkotyki oraz innych
środków stymulujących, przeciwbólowych oraz poświadczyć własnoręcznym
podpisem w formularzu orzeczenia lekarskiego fakt, iż nie stosował ich przed
walką.
3. Zawodnicy nie posiadający licencji zgłoszeni do zawodów na podstawie
autoryzacji wystawionej przez właściwą co do miejsca uprawiania boksu
federację spoza terytorium RP – za zezwoleniem Delegata Medycznego- mogą
wziąć udział w walce po poddaniu się badaniom, o których mowa w ust 1 i 2.

&38 – Obowiązki i uprawnienia Delegata Medycznego podczas walki
1. Podczas zawodów bokserskich musi być obecny Delegat Medyczny (lekarz
medycyny posiadający aktualną licencję).
2. Delegat Medyczny zawodów zobowiązany jest do badania zawodników
przed walką oraz wypełnienia obowiązujących formularzy.
3. Delegat Medyczny zawodów zobowiązany jest do wskazania swojego
miejsca przy ringu Delegatowi Technicznemu oraz sędziemu ringowemu.
4. Przed rozpoczęciem zawodów Delegat Medyczny ma obowiązek sprawdzić
czy organizator zapewnił specjalistyczną opiekę medyczną w postaci zespołu
reanimacyjnego
oraz
karetki
reanimacyjnej.
Obecność
zespołu
reanimacyjnego jest niezbędna przez cały czas trwania zawodów. Nie
spełnienie tych warunków powoduje odwołanie lub wstrzymanie zawodów –
do czasu pojawienia się w/wym.
5. Na wniosek sędziego ringowego Delegat Medyczny ma obowiązek zbadania
zawodnika w trakcie walki oraz wydania opinii na temat stanu zdrowia
zawodnika.
6. Delegat Medyczny ma obowiązek poinformować sędziego ringowego o
widocznych symptomach urazu, który może skutkować śmiercią lub
kalectwem zawodnika.
7. Po wydaniu przez Delegata Medycznego opinii, o której mowa w pkt.6,
sędzia ringowy podejmuje ostateczną decyzję o kontynuowaniu bądź
przerwaniu walki. Opinia Delegata Medycznego podlega wpisaniu do
protokołu zawodów przez Delegata Medycznego.
8. Jeżeli zawodnik zdradza widoczne, przewlekle zaburzenia neurologiczne
(takie jak np. spowolnienie psychoruchowe), Delegat Medyczny ma prawo nie
dopuścić do walki nawet w przypadku przedstawienia przez zawodnika
prawidłowych wyników badań lekarskich.
9. Delegat Medyczny zawodów w czasie rozgrywania walk musi znajdować się
w wyznaczonym miejscu, w zasięgu wzroku sędziego ringowego, gotów by:
a. wyrazić swoje zdanie (na prośbę sędziego ringowego) co do możliwości
kontynuowania walki przez kontuzjowanego zawodnika – Delegat Medyczny
swoją opinię podaje do wiadomości sędziego ringowego, unika gestykulacji
aby nie wywołać niepożądanej reakcji publiczności, w przypadku, gdy
decyzja sędziego będzie inna, niż świadczyłyby o tym gesty Delegata
Medycznego.

10. Po zakończeniu zawodów delegat medyczny ma obowiązek upewnić się,
że biorący w nich udział zawodnicy, szczególnie ci, którzy przegrali swoje
pojedynki przez nokaut lub techniczny nokaut, są w pełni zdrowi. Jeśli nie,
zawiadamia organizatora o konieczności przewiezienia zawodnika do
najbliższego szpitala. W przypadku odmowy zawodnika udania się do
szpitala delegat medyczny odbiera od niego stosowne oświadczenie.
Wszystkie tego typu informacje zamieszcza w protokole medycznym.
&39- Stosowanie środków farmakologicznych
1. Podczas trwania walki dopuszczalne jest jedynie stosowanie: adrenaliny
1/1000 jako środka hamującego krwawienie miejscowe oraz wazeliny.
2. Zawodników obowiązuje zakaz stosowania środków farmakologicznych
uznanych za dopingujące, zgodnie z obowiązującą listą MKOl oraz
przepisami obowiązującymi na terytorium RP.
3. PWBZ na żądanie właściwych organów antydopingowych podaje miejsce
zajęć bokserskich grup promotorskich oraz przeprowadzanych zawodach.
4. W przypadku stwierdzenia, iż badanie antydopingowe zawodnika
zakończyło się wynikiem pozytywnym, PWBZ- stosuje się do orzeczenia
organizacji, o których tytuł walczył zawodnik oraz (jeśli orzeczono ukaranie
zawodnika) wyznacza karę odpowiadającą terminowo ukaraniu przez tę
organizację.
5. Zawodnik ukarany wykluczeniem z rywalizacji na czas oznaczony przez
organizację nadzorującą walkę, wskazaną przez organizatora jako
zarządzającą wynikami- zostaje tym samym- na taki sam okres czasupozbawiony licencji PWBZ.
a. PWBZ ma obowiązek powiadomić o ukaraniu zawodnika Europejską Unię
Boksu (EBU) określając czas trwania kary.
b. w przypadku zgłoszenia zawodnika pozbawionego licencji PWBZ do
udziału w zawodach przed upływem czasu zakończenia kary- PWBZ
odmawia udziału w tych zawodach.
6. W przypadku zawodnika, w którego organizmie zostały wykryte substancje
zabronione w sporcie po raz pierwszy, PWBZ może, w szczególnych
przypadkach, skrócić czas pozbawienia licencji. O czasie skrócenia
pozbawienia licencji decyduje Komisja Dyscyplinarna PWBZ.
REGULAMIN SĘDZIOWSKI
&40 – Sędziowanie

1. Sędziów do obsługi krajowych zawodów boksu profesjonalnego wyznacza
przewodniczący Komisji Sędziowskiej.
2. Podczas zawodów obsada sędziowska jest następująca:
a. sędzia ringowy, trzech sędziów punktowych oraz sędzia mierzący czas,
3. Za zgodą PWBZ – w zawodach o maksymalnej ilości 4 walk- obsada może
ograniczać się do sędziego ringowego, punktowego oraz mierzącego czas.
4. Obsada może być zwiększona o
koordynującego wyliczanie zawodnika,
inspektorów ringowych.

dodatkową funkcję: sędziego
ewentualnie również dwóch

&41 – Sędzia ringowy (referee)
1. Sędzia ringowy
czuwa, aby walka
obowiązujących przepisów, a uczestnicy
niniejszego Regulaminu.

była prowadzona według
przestrzegali postanowień

2. Sędziego ringowego obowiązuje strój neutralny (długie czarne spodnie,
biała koszula – na lewej piersi emblemat PWBZ, czarna mucha).
Umieszczenie jakichkolwiek ozdób, reklam i napisów na ubraniu sędziego
wymaga zgody przewodniczącego PWBZ. W przypadku sędziowania walk
federacji zagranicznych obowiązuje strój tych organizacji.
Obowiązki sędziego ringowego:
Przed rozpoczęciem walki sędzia ringowy jest zobowiązany
a. sprawdzić czy ring jest zgodny z przepisami tzn. czy mata ringu jest
właściwa, narożniki są miękkie i właściwie oznaczone, liny zawieszone na
regulaminowej wysokości i są właściwie napięte (przed pierwszą walką),
b. zbadać prawidłowość ubioru zawodników, a w razie potrzeby nakazać
zdjęcie wszelkich ozdób,
c. skontrolować prawidłowość założenia bandaży i rękawic (czy są właściwie
dobrane do kategorii wagowej zawodnika i czy sznurówki są osłonięte
plastrem, oraz czy rękawice nie są uszkodzone),
d. sprawdzić czy każdy z zawodników posiada dwa komplety ochraniaczy
zębów,
e. pouczyć zawodnika lub/i sekundanta o sposobie poddania zawodnika,
f. sprawdzić obecność i gotowość do pełnienia swoich funkcji lekarza i
pozostałych sędziów oraz delegata technicznego,

g. wywołać zawodników na środek ringu, udzielić im instrukcji odnośnie
regulaminu prowadzenia walki i nie stosowania niedozwolonych ciosów,
h. po stwierdzeniu gotowości zawodników dać sygnał sędziemu czasowemu
do rozpoczęcia walki.
4. Podczas walki sędzia ringowy jest zobowiązany:
a. zapewnić zawodnikom bezpieczeństwo,
b. w przypadku, gdy rękawice zawodnika dotkną powierzchni maty ringu,
sędzia ringowy ma obowiązek je oczyścić,
c. w przypadku kontuzji zawodnika wstrzymać walkę i poinformować
delegata technicznego oraz sędziów punktowych o przyczynie kontuzji (cios
prawidłowy, przypadkowy, faul umyślny),
d. w przypadku kontuzji zawodnika sędzia ringowy może wstrzymać walkę,
aby przeprowadzić konsultację z delegatem medycznym, w celu ustalenia czy
kontynuowanie walki zagraża zdrowiu zawodnika. Ostateczna decyzja o
przerwaniu, bądź kontynuowaniu walki leży w wyłącznej gestii sędziego
ringowego,
e. w razie konieczności odjęcia punktów zawodnikowi faulującemu,
poinformować delegata technicznego i sędziów punktowych o obowiązku
uwzględnienia tego faktu w kartach punktowych.
f. pilnować przestrzegania przez zawodników przepisów walki,
g. wydawać komendy głośno i wyraźnie,
h. podejmować jednoznaczne decyzje co do czystości akcji,
i. w sposób określony
wykroczenia zawodników,

niniejszym

Regulaminem

karać

ewentualne

j. w razie potrzeby zakończyć walkę przed czasem i podjąć decyzję odnośnie
werdyktu,
k. wszelkie interwencje podjęte przez sędziego mają być takie, aby przerwa w
walce była jak najkrótsza.
5. Po zakończeniu każdej rundy:
a. zebrać od sędziów karty punktowe, sprawdzić
wypełnienia i przekazać Delegatowi Technicznemu,

prawidłowość

ich

b. podczas ogłaszania wyniku walki przez spikera, podnieść rękę zwycięzcy,

c. po ogłoszeniu wyniku dopilnować by zawodnicy podali sobie ręce,
d. opuścić ring po zawodnikach.
&42 – Komendy w walce
W czasie walki sędzia ringowy używa następujących komend:
a. boks- oznacza podjęcie walki po gongu oraz każdorazowe wznowienie walki
po komendzie „stop”,
b. stop- wstrzymuje walkę,
c. break – przerywa przedłużającą się klamrę- obaj zawodnicy po tej
komendzie zobowiązani są do cofnięcia się o jeden krok, po czym wznawiają
walkę bez dodatkowej komendy,
d. time- czas- jest to komenda podana sędziemu czasowemu, oznaczająca, że
ma zatrzymać mierzenie czasu, aż do następnej komendy „boks”; komendę tę
podaje sędzia ringowy również na początku walki, aby sędzia czasowy
uderzył w gong i rozpoczął mierzenie czasu.
&43 – Dozwolone ciosy
1.Dozwolonymi ciosami są ciosy zadawane przednią wypchaną częścią
zamkniętej rękawicy w przednie i boczne części głowy (do środka ucha) i
tułowia, powyżej pasa.
&44 – Zabronione ciosy i akcje
1. Zawodnikowi nie wolno zadawać ciosów:
a. otwartą rękawicą,
b. nasadą, bokiem rękawicy, na odlew, z góry,
c. w tył głowy, w kark, w tylną część tułowia,
d. poniżej pasa,
e. głową, łokciami, barkiem, przedramieniem, nogą, kolanem,
f. trzymając się jednocześnie lin,
g. zawodnikowi leżącemu, klęczącemu, powstającemu z maty,
h. przytrzymując jednocześnie przeciwnika drugą ręką (zawodnik
przytrzymywany ma prawo zadawać ciosy, które będą zaliczane przez
sędziów punktowych),
i. po komendzie stop i po gongu kończącym rundę.

2. Zawodnikowi nie wolno również:
a. stosując uniki opuszczać głowy poniżej pasa,
b. atakować z głową wysuniętą do przodu (przed stopy),
c. przyciskać zawodnika ręką lub łokciem,
d. wypychać przeciwnika na zewnątrz lin,
e. rzucać przeciwnikiem, podstawiać nogi,
f. nadeptywać na stopy przeciwnika,
g. unikać walki,
h. słowem lub gestem znieważać sędziego lub przeciwnika.
&45 – Kary stosowane podczas walki
1. Sędzia ringowy może zwracać uwagę zawodnikom, ostrzegać ich, karać
zabraniem punktów oraz dyskwalifikacją.
2. Sędzia zwraca uwagę zawodnikowi na popełnione przewinienia, a w
przypadku, gdy się one uporczywie powtarzają, są umyślne lub grożą
kontuzją przeciwnika lub, gdy na skutek tych przewinień przeciwnik odniósł
kontuzję, sędzia- zależnie od swojej oceny- ma prawo udzielić zawodnikowi
ostrzeżenia. W przypadku powtarzających się fauli sędzia ma prawo udzielić
kolejnego ostrzeżenia, a nawet zdyskwalifikować zawodnika.
3. Dyskwalifikacja następuje automatycznie po udzieleniu zawodnikowi
trzeciego ostrzeżenia, a także w sytuacji, gdy odniesiona w wyniku faulu
kontuzja przeciwnika uniemożliwia mu dalszą walkę.
4. Nie można zdyskwalifikować zawodnika za niezamierzony faul, natomiast
zawodnik sfaulowany powinien otrzymać czas na odzyskanie możliwości
kontynuowania walki (nie więcej niż 5 minut)
&46 – Wyliczanie zawodnika
1. Sędzia ringowy wylicza zawodnika, gdy:
a. dotyka on podłogi ringu jakąkolwiek częścią ciała oprócz stóp (3 punkty
kontaktu z podłożem) w wyniku prawidłowo zadanego ciosu,
b. oszołomiony zwisa na linach (3 punktem jest kontakt liny – ciało
zawodnika),
c. jeśli zawodnik na skutek prawidłowego ciosu wypadnie z ringu.

d. podczas walki zarówno kobiet jak i mężczyzn nie stosuje się wyliczania na
stojąco.
2. W przypadku konieczności wyliczania sędzia ringowy podaje komendę
stop, następnie słowem „one” rozpoczyna wyliczanie zawodnika. Po słowie
„one” przerywa wyliczanie i dopilnowuje by przeciwnik wyliczanego znalazł
się w narożniku neutralnym, dalszym od miejsca wyliczania. Sędzia
podejmuje dalsze wyliczanie dopiero wtedy, gdy przeciwnik w tym narożniku
się znajdzie. Sędzia ringowy wylicza zawodnika odliczając w języku
angielskim co jedną sekundę (odliczanie winno być skoordynowane z sędzią
czasowym – sposób sygnalizacji musi być uzgodniony przed zawodami)- two,
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jeśli po słowie nine zawodnik
może kontynuować pojedynek, sędzia komendą „boks” wznawia walkę. Jeśli
natomiast zawodnik nie jest zdolny do walki, lecz stoi na nogach, przegrywa
walkę przez tko. Jeśli zawodnik nie przyjął pozycji stojącej sędzia kończy
wyliczanie słowem „ten” i wypowiada słowo „out”, kończąc walkę przez ko.
Jeśli zawodnik w czasie wyliczania wstanie, a następnie bez przyjęcia ciosu
znowu upadnie, sędzia ringowy musi kontynuować liczenie, aż zawodnik
będzie gotowy do walki, bądź przegrywa przez tko lub ko. Zawodnik, który
upadł przypadkowo, bez ciosu, musi natychmiast wstać, wówczas sędzia
nakaże obetrzeć rękawice i wznowi walkę bez wyliczania; w przeciwnym razie
zawodnik będzie wyliczany tak, jak wtedy, gdy otrzyma cios.
3. W przypadku ciężkiego nokautu sędzia ringowy jest zobowiązany do
natychmiastowego przerwania walki oraz wezwania do ringu delegata
medycznego, który podejmuje dalsze niezbędne decyzje.
5. Sędzia jest zobowiązany zakończyć wyliczanie zawodnika nawet jeśli w
trakcie wyliczania zakończyła się runda. Dotyczy to również ostatniej rundy
walki. Innymi słowy: gong kończący rundę nie może uratować zawodnika
znokautowanego w żadnej z rund.
&47 – Przerwanie walki przez sędziego ringowego
1. Sędzia ringowy ma prawo przerwać walkę w każdej chwili, gdy tylko uzna,
że dalsze jej kontynuowanie może zagrażać zdrowiu zawodnika lub obu
zawodników.
2. Decyzja sędziego o przerwaniu i zakończeniu walki jest ostateczna i nie
może być zmieniona. Trzykrotne wyliczanie zawodnika w jednej rundzie nie
obliguje sędziego do przerwania walki, jeśli jego zdaniem zawodnik jest
zdolny do kontynuowania walki.
&48 – Sędzia punktowy (judge)

1. Sędzia punktowy ma obowiązek uważnie obserwować przebieg walki i
runda po rundzie zapisywać wynik. Przy punktacji każdą rundę należy
traktować jak oddzielną walkę.
2. Walkę punktuje się systemem 10- punktowym, tzn. że w każdej rundzie jej
zwycięzca otrzymuje 10 pkt, zaś przegrany odpowiednio mniej.
3. Zasady punktowania:
Sędziowie punktowi punktują determinację zawodnika, siłę ciosu i jego
prawidłowość, skuteczne obrony, inne techniki bokserskie, ambicję
zawodników. Jeśli nie było wyliczania (nokdaunu) ani sędzia nie zabrał
któremukolwiek zawodnikowi punktów, wówczas wynik tej rundy brzmi:
10:9
Przy bardzo wysokiej przewadze (ma to miejsce wtedy, gdy słabszy zawodnik
nie podejmuj walki i nie zadaje ciosów) można wyjątkowo wypunktować
rundę:
10:8
Od tej punktacji odejmuje się 1 pkt za każdy nokdaun, oraz 1 punkt za
każde ostrzeżenie- w przypadku złośliwego faulu – 2 punkty. Należy jednak
tak poprowadzić zapis, aby zwycięzca rundy miał zawsze 10 pkt.
Suma punktów z wszystkich rund daje wynik walki. Sędzia punktowy po
zsumowaniu punktów wpisuje na karcie punktowej nazwisko zwycięzcy,
werdykt, podpisuje się i przekazuje sędziemu ringowemu, który z kolei
przekazuje ją Delegatowi Technicznemu.
Ten z kolei – porównując wyniki wszystkich sędziów punktowych ogłasza
ostateczny werdykt.
&49 - Sędzia czasowy (timekeeper)
Obowiązki sędziego czasowego:
a. sędzia czasowy odmierza czas trwania rund i przerw,
b. ogłasza rozpoczęcie i zakończenie każdej rundy przez uderzenie w gong,
c. w inny sposób (bez uderzenia w gong) podaje sędziemu ringowemu sygnał
na 10 sekund przed zakończeniem każdej rundy i każdej przerwy,
d. w sposób uzgodniony z sędzią ringowym przed zawodami, koordynuje
wyliczanie zawodnika.
& 50- Sędzia koordynujący wyliczanie zawodnika.

Obowiązki sędziego koordynującego wyliczanie.
a.w sytuacji, gdy w trakcie walki jeden z zawodników znajdzie się na macie
ringu, lub poza ringiem, także w sytuacji, gdy w ocenie sędziego
koordynującego wyliczanie nastąpił nokdaun, wylicza zawodnika w sposób
widoczny i słyszalny przez sędziego ringowego- do chwili przejęcia przez niego
wyliczania lub uznania, iż nie należy kontynuować wyliczania.
&51 – Werdykty sędziowskie
Walka w boksie zawodowym może zakończyć się następującymi werdyktami:
a. zwycięstwem na punkty (pkt),
b. remisem (draw),
c. nokautem (ko),
d. technicznym nokautem (tko),
e. dyskwalifikacją (disq),
f. poddanie (rdt),
g. technicznym remisem (technical draw),
h. techniczną decyzją,
i. bez decyzji (no decision),
j. walką nieodbytą (no contest).
& 52 – Zwycięstwo na punkty
Walka kończy się zwycięstwem na punkty, gdy:
a. walka zakończyła się w regulaminowym czasie a w rozstrzygnięciach:
-wszyscy sędziowie punktowali na zwycięzcę (jednogłośnie 3:0)
- dwóch sędziów punktowało na zwycięzcę, a jeden był przeciw (2:1)
- dwóch sędziów punktowało na zwycięzcę, a jeden dał remis (2:remisu)
b. walka została przerwana przez sędziego z powodu kontuzji zawodnika na
skutek nieumyślnego faulu po zakończeniu czwartej rundy, wówczas walka
została wypunktowana, a piąta – rozpoczęta runda- jest punktowana tak,
jakby się zakończyła.
&53 – Remis

Walka kończy się remisem, gdy zakończyła się w regulaminowym czasie, a
sędziowie punktowali następująco:
a. trzech sędziów punktowało remis,
b. dwóch sędziów punktowało remis, a jeden zwycięstwo jednego z
zawodników,
c. gdy były trzy różne werdykty.
&54 – Nokaut (ko)
Zawodnik jest uznany za znokautowanego (przegrywa przez nokaut), jeśli:
a. został wyliczony przez sędziego ringowego do „10”,
b. na skutek prawidłowo zadanego ciosu wypadł z ringu i nie powrócił do
niego przez 20 sekund,
c. bez ciosu wypadł z ringu i nie powrócił do niego przed upływem 20
sekund.
&55 – Techniczny nokaut (tko)
Zawodnik przegrywa przez tko, gdy:
a. ulegnie kontuzji po otrzymaniu prawidłowo zadanego ciosu i nie może
kontynuować walki,
b. sędzia ringowy przerwał walkę z powodu miażdżącej przewagi przeciwnika,
c. w trakcie wyliczania stanie na nogach, lecz nie jest zdolny do
kontynuowania walki,
d. jeśli zawodnik otrzyma silny cios poniżej pasa (który sędzia ringowy uzna
za nieumyślny), otrzymuje wg uznania sędziego ringowego do 5 minut czasu
na odpoczynek; jeśli po tym czasie odmówi kontynuowania walki- przegrywa
przez tko.
&56 – Dyskwalifikacja
1. Sędzia ringowy jest zobowiązany do zdyskwalifikowania zawodnika w
następujących przypadkach:
a. automatycznie - po trzecim ostrzeżeniu),
b. gdy na skutek umyślnego faulu
uniemożliwiającą kontynuowanie walki,

przeciwnik

odniesie

kontuzję

c. jeśli sekundant któregoś z zawodników w czasie trwania rundy- bez
wyraźnego polecenia sędziego ringowego – wejdzie do ringu, sędzia ringowy
zdyskwalifikuje zawodnika,
d. w każdym przypadku szczególnie
zawodnika lub jego sekundanta,

niesportowego

zachowania

się

2. Nie można zdyskwalifikować zawodnika za niezamierzony faul, który
skutkuje uderzeniem w ciało – z wyjątkiem głowy. Sfaulowany zawodnik
powinien dostać wystarczającą ilość czasu aby odzyskać możliwość
kontynuowania walki (nie więcej niż 5 minut).
&57 - Poddanie
1.Zawodnik oraz jego sekundant mają prawo poddać walkę w każdym
momencie, a sędzia ringowy ma obowiązek bezzwłocznie to poddanie przyjąć
i zakończyć walkę.
2.Poddać walkę może:
a. sekundant w trakcie trwania rundy – w celu poddania zawodnika może
wrzucić do ringu ręcznik w taki sposób, aby był on w zasięgu wzroku
sędziego ringowego,
b. sekundant w trakcie trwania przerwy – informując sędziego ringowego o
braku możliwości kontynuowania walki,
c. zawodnik – w celu poddania unosząc do góry rękę sygnalizuje sędziemu
ringowemu, że chce się do niego zwrócić. Sędzia niezwłocznie podaje
komendę „stop” i wówczas zawodnik poddaje się mówiąc: poddaję się, przez
podniesienie ręki lub inny jednoznaczny gest.
&58 – Techniczny remis (technical draw)
Decyzję o remisie technicznym podejmuje sędzia ringowy w przypadku, gdy
w wyniku umyślnego faulu zawodnik odniósł kontuzję, która jest przyczyną
przerwania walki przez sędziego ringowego w kolejnych rundach, a
kontuzjowany zawodnik przegrywa na kartach punktowych.
Technicznym remisem kończy się również walka, gdy obaj zawodnicy znajdą
się na macie ringu po prawidłowo zadanym ciosie i sędzia ringowy wyliczy
obu do 10.
&59 – Techniczna decyzja (technical decision)
Werdykt „techniczna decyzja” ogłasza sędzia ringowy w przypadku, gdy:

a. w wyniku umyślnego faulu zawodnik odniósł kontuzję, która jest
przyczyną przerwania walki przez sędziego ringowego w kolejnych rundach.,
a kontuzjowany zawodnik wygrywa na kartach punktowych,
b. w wyniku nieumyślnego faulu zawodnik odniósł kontuzję, która jest
przyczyną przerwania walki przez sędziego ringowego po zakończeniu 4
rundy lub po upływie połowy ilości zakontraktowanych rund w przypadku
walk 4 i 6 rundowych. Wynik walki jest ogłoszony na podstawie kart
punktowych. Runda rozpoczęta jest punktowana tak, jakby się zakończyła.
&60- Bez decyzji
Werdykt „bez decyzji” ogłosi sędzia ringowy w przypadku, gdy w wyniku
nieumyślnego faulu zawodnik odniósł kontuzję, która jest przyczyną
przerwania walki przez sędziego ringowego przed zakończeniem 4 rundy, lub
połowy ilości zakontraktowanych rund w przypadku walk 4 i 6 rundowych.
&61 – Walka nie odbyta (no contest)
Werdykt „walka nie odbyta” sędzia ringowy ogłasza, jeśli walka zostanie
przerwana na skutek ingerencji siły wyższej, np. zawalenia się ringu etc., lub
w innych przypadkach- decyzję w tych sprawach podejmuje Sędzia główny
lub Delegat Techniczny PWBZ.
Prezes PWBZ
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