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Č l á n e k  1.

Základní ustanovení

1. Prováděcí zásady soutěžních pokynů Středočeské oblasti boxu (dále jen SOB) jsou 
v souladu se soutěžním řádem České boxerské asociace (dále jen ČBA) a jsou mu 
podřízeny.
 

2. Prováděcí zásady soutěžních pokynů SOB zahrnují sportovně technické, organizační a 
hospodářské předpisy a směrnice, platné pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v 
amatérském boxu organizovaných  SOB v rámci ČBA.

3. Prováděcí zásady soutěžních pokynů SOB jsou závazné pro všechny sportovce a činovníky 
boxerského hnutí organizované v SOB při ČBA, sportovní oddíly SOB a zájmové skupiny 
amatérského boxu, které na území SOB vykonávají sportovní činnost amatérského boxu.

4. Prováděcí zásady  soutěžních pokynů mění a doplňuje ve spolupráci se soutěžícími oddíly 
výhradně Sportovně technická komise (dále jen STK). Veškeré změny musí potvrdit 
výkonný výbor SOB (dále jen VV SOB).

5. Případné změny a doplňky vstupují v platnost a účinnost dnem, který  stanoví VV SOB. 
Následně budou tyto změny ve stanovené lhůtě bez zbytečného odkladu oficiálně 
oznámeny soutěžícím oddílům a budou uveřejněny ve zprávách STK VV SOB.

Č l á n e k   2.

Pořádání a schvalování soutěží SOB

1. Soutěží v boxu se rozumí každá ucelená soustava sportovních utkání v tomto sportu.

    Do soustavy  sportovních utkání SOB náleží především oblastní soutěže České národní ligy 
(dále jen ČNL) SOB, ale i přátelská utkání v rámci SOB. Další sportovní  činnost 
v amatérském boxu v rámci středočeské oblasti  musí být řádně ohlášena STK SOB. Při 
porušení ohlašovací povinnosti, bude na pořádající oddíl podán podnět disciplinární komisi 
ČBA.  

2. Výkonný  výbor SOB schvaluje každoročně kalendářní plán boxerských soutěží pro danou 
boxerskou sezónu, kterou řídí a organizuje. Závazným materiálem pro zpracování je 
kalendář vydaný  VV ČBA pro příslušný  rok pro všechny orgány  boxerského hnutí (tj. 
zejména oddíly boxu, zájmové skupiny boxu apod.). 
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3. Kalendářní plán soutěží SOB připravuje STK SOB, a to ve spolupráci s VV SOB a oddíly 
SOB.

4. Pořadatel dalších soutěží v rámci SOB mimo kalendář, tj. jednorázových akcí, je povinen 
vypracovat návrh propozic a tyto předložit ke schválení STK SOB a následně VV SOB, a 
to nejméně 14 dní před termínem zahájení soutěže.

Č l á n e k   3.

Všeobecné povinnosti účastníků soutěží v rámci SOB

1. Účast v soutěžích je pro každého účastníka (boxerský oddíl) dobrovolná. Startem v soutěži 
se zavazuje každý  účastník (boxerský oddíl) k plnění všech povinností, které vyplývají z 
předpisů a směrnic vydaných ČBA.

2. Do soutěže se mohou přihlásit  jednotlivci a oddíly, pokud splňují předepsané podmínky 
stanovené řídícím svazem ČBA. Přihlášku oddílu do dlouhodobých soutěží potvrzuje 
výbor oddílu (nebo TJ či sportovní klub, pokud oddíl boxu nemá právní subjektivitu 
s uděleným IČO). 

                                                                    
3. Každý oddíl je povinen se podílet  na zabezpečení reprezentace ČR na vnitrostátních a        

mezinárodních sportovních akcích schválených VV ČBA v rozsahu požadavků 
reprezentačních trenérů.  

  
4. Korespondence týkající se soutěží se posílá výhradně na adresu STK SOB
           (e-mail : prezentacesob@seznam.cz). 

                  
Č l á n e k  4.

Povinnosti pořádajícího oddílu

1.  Pořadatelem je vždy domácí oddíl boxu, který má možnost zabezpečit utkání.

2. Pořádající oddíl zajistí pro utkání vhodné sportoviště (sál, sport. halu, tělocvičnu,         
hřiště apod.). Vybavení musí odpovídat  pravidlům Mezinárodní boxerské asociace 
AIBA. Koná-li se utkání venku, je pořádající oddíl povinen pro případ nepříznivého 
počasí zabezpečit  náhradní místnost nebo zastřešit sportovní boxerský ring. Odklad 
plánovaného sportovního boxerského utkání pro nepříznivé počasí se nepřipouští. 
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3. Pořadatel je povinen provést veškerá nezbytná opatření a přípravu ke zdárnému a 
hladkému průběhu sportovního utkání. Pořadatel je zejména povinen:

  a) zajistit dostatečný počet pořadatelů,
  b)  stanovit termín, místo a začátek utkání a toto ohlásit nejméně 14 dnů předem  STK SOB, 
  c) zajistit řádnou propagaci sportovního utkání dle místních podmínek a zvyklostí,
  d) zajistit lékaře minimálně 2 hodiny před prvním utkáním  a po celou dobu trvání utkání,                  
  e)   zajistit funkční kalibrovanou váhu,
  f)   zajistit uzamykatelné šatny k odložení věcí a oděvů pro rozhodčí,
  g)   zajistit rozhlasovou  službu a komentátora,  
  h)   zajistit teplotu místnosti i v ringu tak, aby teplota byla nejméně 14° C (Teplota se             
        měří na podlaze ringu při zapnutém osvětlení nad ringem tak, jako by se konalo    
        utkání, ring musí odpovídat pravidlům AIBA. Osvětlení nad ringem musí mít ochranný  
        kryt a nebo ochranou síťku k zajištění bezpečnosti boxerů a rozhodčích. O způsobilosti  
        ringu rozhoduje hlavní rozhodčí  a jeho rozhodnutí je konečné.), 
ch)  zajistit časoměřiče a dvoje na sobě nezávislé stopky (časoměřič by měl mít alespoň    
       kvalifikaci rozhodčího III. třídy),                    
  i)   před utkáním připravit označený stůl pro lékaře,   
  j)   zajistit vhodnou místnost s nápoji pro případnou dopingovou kontrolu.

       Porušení nebo zanedbání některých z uvedených povinností bude řešeno pořádkovou    
       peněžitou pokutou, kterou uděluje STK SOB ve spolupráci s STK ČBA.

4. Úkolem pořádajícího oddílu je:
a)  před zahájením utkání vyplatit rozhodčí ve výši  min. 1000,- Kč/os. (ošatné a 

cestovní náhrady), hlavního rozhodčího ve výši min. 2000,- Kč, dále vyplatit lékaře a 
ostatní činovníky dle domluvy,  

b) vybrat startovné. 

Na konci pořádané soutěže je třeba odevzdat STK z vybrané částky 100,- Kč za osobu 
startující v kategorii muži/ženy. Tato částka bude následně vložena do společného 
hospodaření SOB. 

Č l á n e k  5.

Nastoupení k utkání

1. V rámci oblastního kola se za řádný nástup k zápasu  považuje nástup do ringu alespoň 
jednoho závodníka z oddílu ve stanoveném začátku zápasu. 

2. Váhové kategorie:
Muži ( ELITE ) + Junioři ( YOUTH )                              
49 kg, 52 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, + 91 kg               
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3 x 3 x 1 minuta                       
Ženy (ELITE) + Juniorky (Youth )      
48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, + 81 kg                      
3 x 3 x 1 minuta              

Kadeti+Kadetky (JUNIORS) 
42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 
kg, 80 kg, 86 kg, + 86 kg .       
3 x 2 x 1 minuta
Školní mládež (SCHOOL BOYS)
37 – 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 
70kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg 
Školní mládež (SCHOOL GIRLS)       
36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70 
kg           
3 x 2 x 1 minuta         
Školní mládež (PŘÍPRAVKA) 
38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 
kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg 
3 x 1,5 x 1 minuta  

3. Pokud není možné zahájit utkání ve stanovenou hodinu pro nepředvídanou překážku,  
jsou boxerské oddíly povinny  nastoupit v pozdější době, a to podle pokynu hlavního 
rozhodčího. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je závazné pro všechny zúčastněné 
boxerské oddíly. Hlavní rozhodčí je povinen se maximální měrou přičinit o vybojování 
utkání i v pozdější době, než bylo původně stanoveno. Důvody pozdějšího zahájení 
utkání uvede hlavní rozhodčí v protokolu o utkání. 

4. Pořádající oddíl má právo určit 15 minutovou přestávku, o které musí informovat 
hlavního rozhodčího, a to s dostatečným předstihem. 

Č l á n e k  6.

Lékařská prohlídka borců před utkáním

1. Lékařskou prohlídku před zápasem vykonává a potvrzuje oficiální lékař pro dané 
oblastní kolo za účasti jednoho z rozhodčích. 

2. Lékař musí být přítomen po celou dobu utkání. Po dobu jeho nepřítomnosti je ringový 
rozhodčí  povinen přerušit boxerská utkání, a to až do doby návratu lékaře.  

3. Boxer musí být před lékařskou prohlídkou hladce oholen. Boxerky ženského pohlaví 
musí mít potvrzení o netěhotenství (od 15 let výše).
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4. Bez přítomnosti lékaře se utkání nemůže konat ani jako přátelské utkání.

5. Mimořádná nepřítomnost lékaře je důvodem pro posunutí začátku utkání.

Č l á n e k   7.

Vážení borců

1. Před zahájením vážení boxerů jsou vedoucí oddílů povinni předat hlavnímu 
rozhodčímu boxerského utkání potvrzení o provedené lékařské prohlídce 
jednotlivých zúčastněných boxerů, sestavy družstev a průkazy boxerů. K vážení 
přistupuje kompletní sestava dle předem nahlášené soupisky. V případě předem 
nenahlášeného boxera, bude účtován administrativní poplatek ve výši 100, - Kč 
za osobu. Následně se přistoupí k oficiálnímu vážení boxerů. 

2. Na váhu vstupují boxeři jednotlivě podle soupisky. Každý boxer se váží jenom jednou.

3. Vážení provádí delegovaný rozhodčí.

 

Č l á n e k   8.

Náležitosti jednotlivců

 1.  Dokumentace:
a)   průkaz boxera řádně evidovaného v ČBA - každý  boxer vlastní pouze jeden průkaz 
vydaný STK ČBA (V případě, že byla vystavena kopie, ztrácí původní průkaz platnost. 
Používání více jak jednoho průkazu je hrubým porušením řádu. V takovém případě 
bude osobě odpovídající za oddíl uložena pokuta ve výši 1000,- Kč.),
b)   platná lékařská prohlídka, opatřená razítkem a podpisem lékaře s čitelným         
vyznačením data (lékařská prohlídka nesmí být starší  než 1 rok),
c) ověřená příslušnost k oddílu (TJ) razítkem v průkazu boxera, případně 

zaznamenaný přestup nebo hostování.
Boxeři cizí státní příslušnosti žijící dlouhodobě (déle než  3 roky) v České republice, 

kteří jsou řádně pojištěni,  mohou startovat. Ostatní boxeři musí mít povolení  
svého svazu.
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2.    Boxer nesmí startovat s náušnicemi v uších. Dále nesmí startovat s tzv. piercingem 
(zejména pak v ústech či na jiných částech těla). Není povoleno používat tejpy od pasu 

nahoru. Nejsou povoleny žádné extra tejpy v rukavicích. Boxer nesmí používat v zápase 
červený chránič zubů (ani částečně červený ani žádný odstín červené).

  
     3.    Boxer musí být hladce oholen. 

4. Boxer musí mít v průkazu boxera vlepenou ofocenou průkazku své zdravotní 
pojišťovny. V případě, že nesplní výše uvedenou podmínku, nemusí být připuštěn k 
utkání. 

5. Boxeři nastupují ve vlastních BOXERSKÝCH rukavicích (značky  Bail nebo 
s certifikátem AIBA) , odpovídající barvě rohu, ve kterém byli vylosováni. Boxuje se 
v 10 uncových rukavicích.  Muži a junioři od váhy 69 kilogramů boxují ve 12 
uncových rukavicí, a to i v případě, že boxují v přilbách.

6. Boxeři nastupují v přilbách podle barvy rohu, ve kterém byli vylosováni. Boxeři, kteří 
mají odboxováno 10 utkání, startují bez přilby.

7. Boxeři mužského pohlaví musí mít tvrdý  suspenzor, u žen je chránič prsou 
dobrovolný. 

    

Č l á n e k  9.

Náležitosti oddílů

1. Za náležitosti oddílu se považují doklady uvedené v článku 8., odst. 1 až 7 tohoto 
soutěžního řádu.

2. Každý soutěžící oddíl musí mít při utkání trenéra s platnou  kvalifikací  nejméně 
trenér boxu III. třídy, schválenou ČBA, a maximálně 2 sekundanty s minimálně 
platnou kvalifikací trenér boxu IV.třídy. V průběhu boxerského utkání musí být 
všichni tři přítomni v patřičném rohu boxerského ringu, během přestávky mezi 
koly může jeden vstoupit mezi provazy, druhý na plochu ringu a třetí  musí zůstat 
pod ringem a být nápomocen svým kolegům.

3. Každý oddíl musí mít vedoucího nebo trenéra s platnou licencí trenér boxu minimálně 
III. třídy,  který zodpovídá za závodníky.
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Č l á n e k  10.

Řízení utkání rozhodčími

1. Utkání rozhodují delegovaní rozhodčí boxu, kteří musí mít potřebnou kvalifikaci.

2. Utkání rozhodují rozhodčí pomocí bodovacích lístků.

3. Delegovaní rozhodčí se dostaví nejméně půl hodiny před zahájením vážení, aby 
zkontrolovali připravený boxerský ring pro utkání, následně pak provedli vážení borců 
a zkontrolovali boxerské průkazy jednotlivých boxerů. Všichni rozhodčí a činovníci 
jsou povinni plnit příkazy hlavního rozhodčího po celou dobu utkání. Za svěřené 
úkoly nesou tyto osoby plnou zodpovědnost před hlavním rozhodčím.

4. Pokud se nedostaví delegovaný hlavní rozhodčí, přebírá jeho funkci hlavního 
              rozhodčího utkání přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. Pokud je kvalifikace           
           stejná, rozhoduje služebně nejstarší z přítomných rozhodčích. 

5. V ringu většinou střídavě rozhodují delegovaní rozhodčí. Ringoví rozhodčí se 
vzájemně střídají při bodování. Boduje vždy lichý  počet rozhodčích. Při bodování na 
bodovacích lístcích bodový  rozhodčí odevzdá označený  bodovací lístek ringovému 
rozhodčímu,   který  ho následně předá hlavnímu rozhodčímu, aby mohl být vyhlášen 
výsledek utkání. 

6. Výsledky utkání se řídí pravidly AIBA: 
•  WP (win on points) - na body
• ABD (abandon) - vzdání
• RSC (referee stops contest) - ukončeno ringovým rozhodčím
• RSC-I (referee stops contest - injury) - ukončeno pro zranění
• DSQ (disqualification) - diskvalifikace
• KO (knockout)
• DKO (double knockout)
• WO (walk over) - bez boje 
• N (nerozhodně, platí pouze pro přátelská utkání a příp. přípravku)            

Č l á n e k  11.

Práva a povinnosti hlavního rozhodčího

1. Utkání nemůže být zahájeno dříve, než hlavní rozhodčí před utkáním zkontroluje sál, 
boxerský ring a jeho vybavení. Zjištěné nedostatky nechá pořadatelem ihned odstranit. 
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2.   Hlavní rozhodčí si dále ověří způsob, jak bude měřen čas boxerského utkání. V této 
souvislosti musí pořadatel boxerského utkání zajistit dvoje stopky  a způsobilého 
časoměřiče (ten musí mít alespoň kvalifikaci rozhodčího III. třídy). Dále hlavní 
rozhodčí prověří, zda pořádající oddíl zabezpečil dost hlasitý  gong, zapisovatele, 
hlasatele a pořadatelskou službu.  

3. Zabezpečí kontrolu dokladů boxerů a nepovolí start boxerovi, který nemá náležitosti 
jednotlivce v souladu s článkem 8. tohoto soutěžního řádu.

4.   Dbá na správný průběh vážení boxerů.

5.   Potvrdí výsledky boxerům do průkazu boxera, a to takto:
a) boxerovi, který utrpěl KO,  zapíše červeně ochrannou lhůtu dle pravidel

boxu nebo dle rozhodnutí lékaře a odebere průkaz boxera, který zašle předsedovi 
rozhodčích, 

b) boxerovi, který se zvlášť hrubým způsobem provinil, odebere průkaz boxera a 
zašle jej s protokolem o utkání (ve kterém uvede příčinu odebrání)  STK ČBA.  

6. Zkontroluje správně vyplněné protokoly o utkání, kde musí být  zapsány výsledky (viz. 
čl. 10., bod 6.) s označením vítěze. V případě, že zápas bude ukončen předčasně, musí 
být uvedeno příslušné kolo, ve kterém byl zápas ukončen. Následně odešle originál 
společně s ostatními doklady STK a komisi rozhodčích (dále jen KR) ČBA.

     
7. Dbá na ostatní povinnosti vyplývající z pravidel boxu a maximální mírou se musí 

přičinit o to, aby utkání byla řádně vybojována a vedena v souladu s pravidly 
stanovenými ČBA.

                  

8.  Hlavní rozhodčí musí zamezit vulgárnímu nebo nesportovnímu hlášení komentátora 
a) napomenutím,
b) vykázáním komentátora,
c) finanční pokutou pořadateli boxerského utkání, a to až do výše 5.000,- Kč (dle 

návrhu hlavního rozhodčího udělí řídící komise). 

Č l á n e k  12.

Povinnosti a práva vedoucího nebo trenéra boxerského oddílu

1. Vedoucí nebo trenér boxerského oddílu má tyto práva a povinnosti:

 a) dbát společně na kázeň v oddílu a na řádný  průběh a ukončení boxerského 
utkání,
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b) předložit hlavnímu rozhodčímu všechny předepsané doklady (seznam boxerů 
pro lék. prohlídku, sestavu družstva k úřednímu vážení, průkazy boxera, průkaz 
trenéra),

c) vedoucí se musí na požádání prokázat hlavnímu rozhodčímu písemným 
pověřením, potvrzeným oddílem nebo TJ k výkonu funkce vedoucího oddílu 
nebo platným trenérským průkazem,

d) maximální měrou se přičinit o to, aby utkání bylo řádně vybojované,
e) jednat za oddíl, upozornit hlavního rozhodčího na závady  související 

s utkáním,
f) zúčastnit se vážení boxerů, 
g)   převzít a vykonávat za nepřítomnosti vedoucího oddílu jeho funkci,
h) připravovat členy oddílu k dosažení nejvyšší morální a fyzické úrovně,   

technické a taktické zdatnosti, nepovolit  start  nemocným borcům a borcům bez 
dostatečného tréninku,

ch)   ovládat aktuální pravidla boxu a základní ustanovení tohoto soutěžního řádu, 
stejně i další související předpisy,

i)  vystupovat jenom ve sportovním úboru a dodržovat normy společenského 
chování po dobu výkonu funkce sekundanta,

j)  pravidelně seznamovat boxery  se směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v ČR a s novými pravidly,

k)  zapsat ochranné lhůty na mezinárodních turnajích svých startujících borců (i 
cizinců) do průkazu boxera, 

l)   zaplatit pořádajícímu oddílu startovné dle propozic.
        

Č l a n e k 13.

Povinnosti boxerů

Boxeři jsou povinni:
 a) chovat se při utkání ukázněně a plně respektovat pokyny a nařízení rozhodčích, 
 b) ovládat pravidla boxu a dodržovat všechna jejich ustanovení, řídit se právními   

předpisy, směrnicemi a nařízeními ČBA a VV ČBA, plnit  všechny ostatní 
povinnosti boxera vyplývající z tohoto soutěžního řádu a směrnice pro kontrolu 
a postih dopingu ve sportu v ČR a vyplývající z navazujících předpisů boxu,

c) vystupovat v zápase v úboru a rukavicích, případně  přilbě odpovídající 
barvě příslušného rohu. 
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Č l á n e k  14.

Hodnocení výsledku utkání a soutěže

1. Boxuje se: 
     školní mládež – 3 x 1,5 minuty s jednominutovou přestávkou mezi koly,
     kadeti a kadetky 3 x 2 minuty s jednominutovou přestávkou mezi koly,
     junioři, juniorky, muži a ženy 3 x 3 minuty s jednominutovou přestávkou mezi koly. 

2. Zápas v ringu rozhodují rozhodčí pomocí  bodovacích lístků.     
           Přepisovaný bodovací lístek je neplatný. 

Č l á n e k  15.

Přerušení utkání

1. O přerušení utkání z technických důvodů (porucha osvětlení, živelná pohroma apod.) 
rozhoduje hlavní rozhodčí. Důvody uvede do protokolu o utkání. V případě ukončení 
zápasu před koncem prvního kola z technických  důvodů bude zápas přesunut dle 
rozhodnutí hlavního rozhodčího. V případě doboxování celého prvního kola bude zápas 
dobodován. 

2. Zasahují-li diváci nebo funkcionáři do regulérnosti utkání v rozporu s pravidly (např. 
hrubým či urážlivým jednáním), rozhodčí přeruší utkání na dobu 15 minut ke sjednání 
nápravy. Pokud v této době nedojde k nápravě, anebo se podobné nepřístojnosti opakují, 
ukončí hlavní rozhodčí utkání. Své rozhodnutí pak odůvodní v protokolu o utkání.

Č l á n e k  16.

Protesty a odvolání

Na úrovni ČNL SOB nejsou protesty a odvolání povoleny. 
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Č l á n e k   17.

Protokol o utkání

1. Z každého utkání zajistí STK SOB vyhotovení protokolu na předepsaném tiskopisu, a to ve 
třech vyhotoveních. 

Č l á n e k  18.

Start boxerů v soutěžích

1.  V soutěžích mužů a žen startují boxeři, kteří splňují podmínky startu uvedených 
v pravidlech AIBA. Boxeři, kteří v daném roce dovrší 19 let, startují v kategorii Elite 
(muži/ženy). 

2. Střídavý  start je povolen boxerům, kteří v den svých 18. narozenin vyplní formulář a 
požádají STK ČBA o povolení střídavého startu. Taková výjimka musí být  zapsána do 
průkazu boxera.

3. Ostatní kategorie startují ročníkově.

4. Start profesionálních boxerů (i borců z dalších kontaktních sportů) se na ČNL 
nepřipouští. Každý trenér či  vedoucí oddílu zodpovídá za pravdivost údajů uvedených 
při registraci boxera k soutěži SOB (týká se i počtu zápasů). V případě nepravdivě 
uvedených údajů, bude boxer diskvalifikován. 

Č l á n e k   19.

Podmínky startu cizích státních příslušníků v soutěži

1. Cizí státní příslušníci na oblastních kolech SOB startují za stejných podmínek jako 
ostatní členové ČBA. Řídí se shodně všemi ustanoveními těchto soutěžních pokynů a 
soutěžního řádu ČBA. Musí být registrovanými členy oddílu. 

2. Zdravotní zabezpečení cizích státních příslušníků zajišťují jejich oddíly.
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Tyto Prováděcí zásady soutěžních pokynů SOB nabývají účinnosti a platnosti dnem jejich 
schválení VV SOB.  

Zdeněk Faber v. r.      Bc. Tomáš  Müller v. r.
  předseda STK SOB                            předseda SOB
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