PROPO ZICE
Mistrovství České republiky v boxu 2021 - 2022
Školní mládeže roč. 2008 – 2009
Karviná
7. - 9. 10. 2022
Všeobecná ustanovení
Datum konání

: 7.- 9. 10 .2022

Pořadatel

: Baník Karviná z.s.

Místo konání

: Sportovní hala Kovona, Sportovní 898/4 Karviná 73506

Funkcionáři Mistrovství ČR :
Ředitel

: Antonín Gašpar,tel:774504882,gasparosa@seznam.cz

Hlavní pořadatel

: Roman Nevrla.tel:606225182,nerobox@seznam.cz

Hospodář

: Antonín Gašpar

Ubytovatel:

: Antonín Gašpar

Hlasatel

: Milan Džavík

Časoměřič + gong

: STK ČBA

Úřední lékař

: MUDr. Jindřich Dolanský

Výpočetní technik

: Bjoern Geyersvach

Zástupce VV ČBA

: Stanislav Ivanov

STK

: Roman Buchar, Zdeněk Fáber

Trenérská rada

: Jiří Kotiba

Supervisor

: Zdeněk Plíva

Zástupce supervizora

: Terezie Krejbychová

Rozhodčí

: KR ČBA

Nasazení rozhodčích

: Supervizor

Účastníci

: Na M ČR nominují Oblastní trenérské komise
boxery ze své oblasti ve stanovených váhových
kategoriích.

Časový program

:

Pátek 7.10.2022

09:00 – 11:00 hod
12:30 hod
15:00 hod

lékařské prohlídky, vážení
technická porada, losování
vyřazovací boje

Sobota

8.10.2022

08:00 – 09:00 hod
14:00 hod

lékařské prohlídky, vážení
semifinálové boje

Neděle

9.10.2022

08:00-9.00 hod
09:45 hod
10:00 hod

lékařské prohlídky
nástup finálových dvojic
finálové boje

Ubytování

:

Technický personál MČR schválený VV ČBA,
ubytován na adrese:Hotel na Fryštátské 202/64
Karviná 73301,viz ubytovatel p.Gašpar

UBYTOVÁNÍ PRO BOXERY A TRENÉRY
Ubytování a jízdné si hradí všichni ostatní účastníci MČR z vlastních
prostředků.
Ubytování si každý zajišťuje samostatně.
Doporučená adresa na ubytování pro boxery a trenéry: Hotelový dům,Petrovice u
Karviné,Dolní Marklovice 262 73572.
Mail: info@hdpgroup.eu

tel: 734 118 125

Cena ubytování: apartmán 390 kč-osoba/noc, pokoj 290 kč osoba/noc.
Tento hotelový dům pojme celou kapacitu MČR.
Každý účastník si objednává ubytování sám !!!
Vzdálenost od haly kde se boxuje je cca 2,5 km.

Přihlášky boxerů

:

Termín přihlášek boxerů do ????

Technická ustanovení
Podmínky startu

:

Boxer/boxerka musí splňovat:
a) Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou
prohlídkou 1. rok zaznamenanou ve
startovních dokladech
b) vybojovány nejméně 3 zápasy v soutěžích
ČBA nebo mezinárodních startech. Bez

vybojování předepsaných zápasů nebudou
boxeři na M ČR připuštěni k bojům.
c) každý boxer musí mít s sebou Průkaz
pojištěnce své zdravotní pojišťovny. kopie
musí být vlepena do Záznamu o utkání boxera
d) boxeři startují v hmotnostních kategoriích
ve kterých byli nominováni. V každé váhové
kategorii musí startovat nejméně 3 boxeři.
Budou – li v nominaci 1 nebo 2 boxeři budou
přeřazeni do vyšší váhové kategorie
e) každý boxer platí pořadateli startovné 200
Kč:
. Systém soutěže

:

Boxuje se vylučovacím způsobem na
základě rozlosování podle Pravidel boxu AOB a
Soutěžního řádu ČBA.
a) Školní mládež roč. nar. 2008-2009
boxuje 3 x 2 minuty
s jednominutovou přestávkou mezi koly.
b) Školní mládež chlapci:
boxuje ve 22 váhových kategoriích:, 32kg
34 kg, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46kg,
48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63kg,
66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 80+ Kg
Může startovat ročník 2010 až 2012 na
žádost oddílů po schválení TR
c) Dívky: 13 váhových kategorie kg: 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64, do 70,
d) utkání se budou boxovat v rukavicích 10 uncí
zn. BAIL, zajistí pořadatel. Musí mít barvu
dle ringových rohů (červená a modrá). S
jinými se nesmí boxovat.
e) utkání se musí boxovat ve vlastních přilbách,
barva dle ringových rohů, (červená a modrá).
f) utkání se musí boxovat s vlastním chráničem
zubů. Nesmí být červené barvy. Boxuje se
s tvrdým suspenzorem.
g) Závodníci startují ve vlastním (klubovém) dresu
barvy dle ringových rohů (červený/modrý). Na MČR
je zakázáno startovat v reprezentačním dresu nebo
dresu s nápisem „Czech republic “ v jakékoliv variantě. Porušení tohoto ustanovení bude pokutováno
300,-Kč

Rozhodování

:

Všechna utkání se budou bodovat podle
pravidel AOB.

Omluvy

:

V případě, že nominovaný borec nemůže
z vážných důvodů startovat oddíl borce omluví na
sekretariátu ČBA 774 966 063 7dní předem

V případě neomluvené absence bude oddílu
uložena pokuta 300,- Kč, kterou zaplatí při
prezentaci pořadateli
Mistři ČR a boxeři na dalších místech obdrží
medaile, diplom a věcné ceny (zajišťuje
pořadatel)

Tituly a ceny

:

Styk s funkcionáři

:

Za boxery zodpovídají trenéři a vedoucí.

Uložení věcí

:

Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí
v šatnách nebo v objektu M ČR.

Volné vstupenky

:

Ředitel M ČR předá všem delegovaným
účastníkům před zahájením soutěže.

Změny

:

Rozpis soutěže může změnit jen Supervizor
po poradě s pořadatelem na místě konání.

Různé

:

Všechny administrativně-sportovní a technické
otázky budou řešeny v místě konání

Upozornění 1

:

STK upozorňuje trenéry a vedoucí, aby před
odjezdem na M ČR zkontrolovali doklady
a registraci svých závodníků.

Upozornění 2

:

Za způsobenou škodu na inventáři a ostatním
majetku zodpovídá za borce trenér a vedoucí.

CHOCHOLOUŠEK Václav v. r.
Generální sekretář ČBA

BUCHAR Roman v.r.
STK ČBA
ŽÁČEK Svatopluk v.r.
Prezident ČBA

