P R O P OZ I C E
Mistrovství České republiky v boxu
mužů a žen
Česká Lípa 09. – 11.12.2020
Všeobecné ustanovení
1.

Datum konání

:

09. – 11. 12. 2020

2.

Pořadatel

:

Z pověření ČBA – Viper Club Česká Lípa

3.

Místo konání

:

Sportovní hala – Wedrichova 3305, Česká Lípa

4.

Funkcionáři Mistrovství ČR
Ředitel

:

Radek PROCHÁZKA

Hlavní pořadatel

:

Radek PROCHÁZKA

Hlasatel

:

Úřední lékař

:

MUDr. Margo MARGARITOV

Časoměřič+ gong

:

STK ČBA

Výpočetní technik

:

Dalibor KLOBÁSKA

STK

:

Milan DŽAVÍK, Zdeněk FÁBER

Supervizor

:

Jaroslav NOVOTNÝ

Zástupce Supervizora :

Tomáš MÜLLER

Rozhodčí

:

Pavel HYNEK, Stanislav NECHVÁTAL, Tereza KREJBYCHOVÁ
Zdenek PLÍVA, Tomáš ŠMÍD, Antonín GAŠPAR,
Milan KACHNIČ, Roman RUSŇÁK + 1

5.

Zástupci VV ČBA

:

Svatopluk ŽÁČEK, Rudolf KRAJ

6.

Trenérská rada

:

Marek ŠIMÁK

7.

Účastníci

:

8.

Časový program

:

Na MČR nominují Oblastní trenérské komise boxery ze své
Oblasti ve stanovených váhových kategoriích, včetně
profesionálních viz. SŘ článek 27. Přihlášky posílejte na
email : box@cuscz.cz, nejpozději do 27.11.2020.Schválení, potvrzení účastníků TR do 03.12. 2020

Středa

09.12.2020

09:00 - 11:00 hod lékařské prohlídky, vážení
12:30 hod
technickáporada, losování
15 :00 hod
vylučovací boje

Čtvrtek

10.12.2020

07:00 – 08:00 hod
10:00

lékařské prohlídky, vážení
semifinálové boje

Pátek

11.12.2020

07:00 – 08:00 hod
15:45
16:00

lékařské prohlídky, vážení
nástup finálových dvojic
finálové boje

9.

Ubytování

:

Irena PROCHÁZKOVÁ tel : 607 628 527
Email : cardio-fitnes@seznam.cz

10.

Informace

:

Václav CHOCHOLOUŠEK, generální sekretář ČBA
tel : 774 966 063
Email : box@cuscz.cz

Technická ustanovení
11.

Podmínky startu

:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

Boxer/boxerka musí splňovat :
Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou prohlídkou
( 1rok )
Vybojováno nejméně 5 zápasů v soutěžích ČBA nebo
mezinárodních startech, popřípadě 5 profesionálních
zápasů zaznamenaných v databázi BoxRec.com ke dni
09.12.2020. Bez vybojování předepsaných zápasů
nebudou boxeři/ky na MČR připuštěni k bojům
Každý boxer musí mít sebou Průkaz pojištěnce své
zdravotní pojišťovny (kopie musí být vlepena do Záznamu
o utkání boxera)
Boxeři startují v hmotnostních kategoriích ve kterých byli
nominováni. V každé váhové kategorii musí startovat
nejméně 3 boxeři
Každý boxer a boxerka platí pořadateli startovné 400 Kč.
Na MČR startují boxeři/ky narození v letech 1980 –
2001.Dále mohou startovatjunioři a juniorky, kteří do
09.12.2020 dovrší věku 18 let po schválení trenérskou
radou.

12.

Systém soutěže

13.

Rozhodování

: Všechna utkání se budou bodovat podle Technických
Pravidel AOB na bodovací strojky.

14.

Omluvy

: V případě,že nominovaný boxer nemůže z vážných
důvodů startovat, oddíl boxera omluví na sekretariátu
e-mailem ( box@cuscz.cz ) . Omluva maximálně do
07.12.2020 24,00 hod
V případě neomluvené absence bude oddílu uložena
pokuta 500,- Kč.

15. Tituly a ceny

: a) Boxuje se vylučovacím způsobem na základě rozlosování
podle pravidel boxu AOB a Soutěžního řádu ČBA.
b) Muži boxují v 10 váhových kategoriích :
49, 52, 57, 60, 63, 69,75, 81, 91, +91 kg
Ženy boxují v 10 váhových kategorií :
45-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 kg
c) Utkání žen se musí boxovat ve vlastních přilbách
a v rukavicích - 10 uncí, utkání mužů se musí boxovat bez
přileb a v rukavicích do váhy 63 kg – 10 uncí, od váhy
69kg- 12 uncí.
d) Utkání se musí boxovat v rukavicích zn. BAIL, které musí
mít barvu podle ringových rohů ( červené a modré).
Rukavice zajistí pořadatel. Ve vlastních rukavicích se
nesmí boxovat.
e) Utkání se musí boxovat s chráničem zubů, který nesmí být
červené barvy ani jejím odstínem a s tvrdým
suspenzorem.
g) Všichni boxeři v ringu musí mít dresy podle ringových
rohů ( červené a modré ). Nesmí se používat národní
representační dres, ani jiné barvy dresů !!!
h) Muži mohou použít profesionální bandáže dle pravidel
AIBA (tejp nesmí překrývat klouby).
Musí být před zápasem v ringu schváleny zástupcem
Supervizora.
i) Každý boxer musí mít sebou Průkaz pojištěnce své
Zdravotní pojišťovny ( kopie tohoto průkazu musí být
nalepena na poslední straně Záznamu o utkání boxera).
j) Ženy při prezentaci předloží podepsané Potvrzení o
netěhotenství.
k) Všichni účastníci MČR boxeři, trenéři, rozhodčí a ostatní
funkcionáři podepíší Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
a po celou dobu konání MČR budou v místě bojů nosit
roušky.

: Mistři ČR obdrží pásy pro Šampiony ČR, ostatní
Medaile a Diplom.

16. Styk s funkcionáři
17. Uložení věcí

:
:

Za boxery a boxerky zodpovídají trenéři a vedoucí.
Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách nebo
objektu MČR

18.

Volné vstupenky

:

Ředitel MČR, předá všem delegovaným účastníkům před
zahájením soutěže.

19.

Změny

:

Rozpis soutěže smí změnit pouze Supervizor v místě
konání MČR

20. Různé

:

Všechny administrativně – sportovní a technické otázky
budou řešeny v místě konání.

21. Upozornění

:

STK upozorňuje trenéry a vedoucí, aby před odjezdem
na MČR zkontrolovali doklady a registraci svých boxerů.

22. Náhrady
a)Jízdné ( vlak, autobus) :

:

ČBA hradí :
9 x rozhodčím +2 členům STK + Supervizor + zástupce
Supervizora. Výpočetní technik osobní auto dle
Ekonomické směrnice ČBA
b) Nocležné :
9 x rozhodčím + 2 členům STK + Supervizor + zástupce
Supervizora + výpočetní technik
c) Stravné:
9 x rozhodčím + 2 členům STK + Supervizor + zástupce
Supervizora + výpočetní technik
5 – 12 hod
87,- Kč
12 - 18 hod
131,- Kč
Více jak 18 hod
206,- Kč
d) Náhradu za každý den boxu
Rozhodčí ošatné
600,- Kč
Supervizor
600,- Kč
Zástupcesupervizora
600,- Kč
STK
600,- Kč
Výpočetní technik
600,- Kč
e) Refundace za každý pracovní den boxu
9 x rozhodčím + 2 členům STK + Supervizor + zástupce
Supervizora + výpočetní technik - 250,- Kč

BUCHAR Roman v.r.
STK ČBA

CHOCHOLOUŠEK Václav v.r.
Generální sekretář ČBA
ŽÁČEK Svatopluk v.r.
Prezident ČBA

