
P R O P O Z I C E 
Mistrovství České republiky školní mládeže v boxu 

Kroměříž                                                                                                                     
6.4. – 8.4.2023 

Všeobecná ustanovení 

1. Datum konání   : 6.4. – 8.4.2023 

2. Pořadatel   : Z pověření ČBA  - BC Bruiser Kroměřž z.s. 

3. Místo konání   : Sportovní hala Slávia, Kotojedská 2590 
Kroměříž 76701 

Funkcionáři Mistrovství ČR 
   

4. Ředitel    : Pavel Duda            

5. Hlavní pořadatel   : Petr Loupanec 

6. Hospodář          : Simona Andrýsková 

7. Hlasatel    : Viktor Raškovský 

8. Úřední lékař   : MUDr. Jindřich Dolanský  

9. Časoměřič + gong  : Roman Buchar 

10. Výpočetní technik  : Zděna Plívová 

11. Zástupce VV ČBA  :  Marek Šimák 

12. STK    : Roman Buchar 

13. Trenérská rada   :  Pavel Fejt 

14. Supervizor   :  Jaroslav Novotný 

15. Rozhodčí   : Z. Plíva, J. Kovář, T. Hájek, L. Zetek, S. Nechvátal, J. Trejbal, A. Gašpar,   

16. Komise rozhodčích  : Jaroslav Novotný 

17. Účastníci   : Na MČR nominují Oblastní trenérské komise 
boxery ze své oblasti ve stanovených váhových kategoriích. 



Časový program  

     Čtvrtek 6. 4. 2023       
10:00 – 12:00 hod.   lékařské prohlídky, 
                             oficiální vážení 

       12:00 hod.    technická porada, losování 
       15:00 hod  oficiální zahájení 
       15:00 hod.   vyřazovací boje 

Pátek    7. 4. 2023 
       08:00 – 09:00 hod. lékařské prohlídky, 

oficiální vážení   
                                  

       13:00 hod.    semifinálové boje 
                                                                                    
  
      Sobota  8. 4. 2023  

09:00 – 10:00 hod.  lékařské prohlídky, oficiální vážení               
                

       15:45 hod    nástup finálových dvojic 
       16:00 hod    finálové boje 

18. Ubytování: 

Ubytování a jízdné si hradí všichni účastníci MČR z vlastních prostředků. 

19. Informace:  

a) V COPT Kroměříži budou ubytováni pouze činovníci a funkcionáři MČR (omezená ubytovací kapacita)                               
Ubytování má na starosti – pí. Krahulcová Hana – kontakt: 737 207 773, email – krahuha@seznam.cz 

b) DOMLUVENÉ UBYTOVÁNÍ: 
(každý si objednává sám) 

SŠHS Kroměříž – ubytování formou pokojů na internátu. Kapacita 150 lůžek cena je 480 Kč za lůžko v 
třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  
Ubytování má na starosti – pí. Krahulcová Hana – kontakt: 737 207 773, email - krahuha@seznam.cz 

Další možnosti ubytování v dosahu místa MČR: 

V Kroměříž jsou další velké možnosti ubytování (objednat předem např. přes BOOKING) 
      



Technická ustanovení 
20. Registrace boxera  Přihlášení boxera/ky musí být prostřednictvím formuláře odkazem: 

       
      Chlapci: https://forms.gle/PoHQCtZkJpsH16HGA 

      Dívky: https://forms.gle/QQvvJViFq2bBDLvL9 

21. Podmínky startu  
Boxer/boxerka musí splňovat: 

a) Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou prohlídkou (1 rok). 
b) Vybojováno nejméně 3 zápasy v soutěžích ČBA nebo mezinárodních 

startech. Bez vybojování předepsaných zápasů nebudou boxeři/boxerky na 
MČR, připuštěni k bojům. 

c) Startovat může pouze boxer/ka české státní příslušnosti.  
d) Každý boxer musí mít s sebou Průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny 

(kopie musí být vlepena do Záznamu o utkání boxera) 
e) Boxeři startují v hmotnostních kategoriích, ve kterých byli nominováni. V  

každé váhové kategorii musí startovat nejméně 3 boxeři. Trenérská rada 
může udělit výjimku pro start dvou boxerů ve váze.  

f) Každý nominovaný boxer a boxeka platí pořadateli startovné 200,- Kč do 
31.3.2023 na účet č: 2400397851/2010 (do zprávy pro příjemce napište 
název oddílu). Po tomto datu bude startovné 400,- Kč. Bez zaplacení nebude 
jeho nominace brána ve zřetel. Po řádném odhlášení boxera min. do 5dnů 
před začátkem konání se starovné bude vráceno.  

g) Každá změna v nominaci je možná za poplatek 200,-, který bude zaplacen na 
účet ČBA: 154927730/0600 

h) Na MČR startují boxeři/boxerky narození/né v letech 2009 – 2010 a              
2011 - 2012 po schválení Trenérské rady 

i) Dívky doloží patřičný doklad  - potvrzení o netěhotenství (formulář na 
stránkách ČBA) 

22. Systém soutěže   
a) Boxuje se vylučovacím způsobem na základě rozlosování, podle 

pravidel boxu IBA a Soutěžního řádu ČBA. 
b) Školní mládež boxuje ve váhových kategoriích: 
c)

Chlapci:  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,  
3 x 1,5 min 

Dívky:  36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 
kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, do 70 kg.  
3 x 1,5 min 

d) Utkání se musí boxovat ve vlastních přilbách. 
e) Utkání se musí boxovat v rukavicích, které musí mít barvu podle 

ringových rohů (červené a modré). Rukavice zajistí pořadatel. Ve 
vlastních rukavicích se nesmí boxovat. 

f) Utkání se musí boxovat s chráničem zubů, který nesmí být červené 
barvy a s tvrdým suspenzorem. 

g) Je nutné dodržovat barvu boxerských dresů podle barvy ringových 
rohů.  

h) Je zakázáno nastupovat v reprezentačních dresech    
s nápisem CZECH REPUBLIC. Boxeři musí nastupovat 
v klubových dresech.  

https://forms.gle/PoHQCtZkJpsH16HGA
https://forms.gle/QQvvJViFq2bBDLvL9


23. Rozhodování   : Všechna utkání se budou bodovat podle nových Technických pravidel IBA. 

24. Omluvy    : V případě, že nominovaný borec nemůže 
z vážných důvodů startovat, oddíl borce omluví do 2.4.2023 na sekretariátu 
ČBA. V případě neomluvené absence bude oddílu uložena pokuta 300,- Kč. 

25. Tituly a ceny   : Mistři ČR a boxeři na dalších místech obdrží 
medaile, diplom, pohár a věcné ceny. 

   

26. Styk s funkcionáři  : Za boxery a boxerky zodpovídají trenéři a vedoucí. 

27. Volné vstupenky   : Pořadatel MČR předá všem delegovaným účastníkům před zahájením 
soutěže. 

  

28. Změny    : Rozpis soutěže smí změnit pouze Supervizor v místě konání soutěže. 

29. Různé    : Všechny administrativně - sportovní a technické otázky budou řešeny v místě              
konání 

30. Upozornění 1   : STK upozorňuje trenéry a vedoucí, aby před 
odjezdem na MČR zkontrolovali doklady a registraci svých závodníků.  

31. Upozornění 2   : Odpovědnost za způsobenou škodu na inventáři a ostatním  
majetku – za borce je zodpovědný trenér nebo vedoucí. 

32. Parkování                 :            Parkovat se dá v areálu za sportovní halou, popřípadě naproti u Hypermarketu                     
                                                                     Albert. 

33. Uložení věcí   : Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách nebo  
v prostorách Tělocvičny Slávie. Drahé věci nevozit. 

František Tomšů 
 předseda STK 


