PROPOZICE:
TERMÍN KONÁNÍ

pátek 04.09.2020 od 09:30 hodin
8:00 - 09:30 hodin prezentace, vážení, lékařské prohlídky

MÍSTO KONÁNÍ:

Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, 796 01 PROSTĚJOV

ÚČASTNÍCI:

policisté a občanští zaměstnanci Policie ČR a MV

STARTOVNÉ:

200,-Kč/os, úhrada v hotovosti při prezentaci

VÁHOVÉ KATEGORIE:

71 kg, 75 kg, 81 kg, 86 kg, 91 kg, 95 kg, +95 kg, (váhový limit 1kg)

CENY:

1. - 3. místo

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM:

snídaně, oběd, večeře, (bufet v aréně), pro účastníky voda, káva,
čaj

UBYTOVÁNÍ a DOPRAVA:

vlastní

PARKOVÁNÍ:

parkovací místa v blízkosti haly

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

lékař

PŘIHLÁŠKY:

řádně vyplněná přihláška na bzurdy@seznam.cz do 24.08.2020

Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za škody na majetku a případná zranění.

KONTAKTY:
Ředitel mistrovství:

Mgr. Lukáš Přikryl, prikrc@seznam.cz, tel. 722 088 645

Výkonný ředitel:

Bc. Pavel Hlaváč, hlapav@seznam.cz, tel. 605 922 731

Sportovní ředitel:

Robert Šemnický, bzrudy@seznam.cz, tel. 777 054 417

Hlavní pořadatel:

Petr Novotný, petrosjan@centrum.cz, tel. 777 819 789

PRAVIDLA A HERNÍ SYSTÉM:
Pyramidovým způsobem, kdy vítěz postupuje, 8 boxerů ve váhové kategorii, možnost rozšíření či zdvojení

Bude se boxovat ve 12 oz boxerských rukavicích a ochranné boxerské helmě vždy v barvě rohu (dodá
pro boxery organizátor), bude se boxovat na tři kola po dvou minutách vždy s minutovou přestávkou,
boxeři budou mít v ringu boty bez podpatků (sálovou obuv nebo box boty), boxeři budou mít
suspenzor, chránič zubů, krátké šortky a tričko
Je zakázáno
Dávat údery otevřenou rukavicí (facky), dávat údery pod pás, dávat údery do zadní části hlavy a zad,
žduchat soupeře do provazů, kopat do soupeře, tlačit do soupeře, dávat údery hlavou nebo
ramenem, přidržovat se provazů, bezdůvodně vyplivnout chránič na zuby, chovat se urážlivě jak
k soupeři, tak k ringovému rozhodčímu
Bodování zápasu
Každý zápas budou bodovat tři rozhodčí, po skončení zápasu každý bodový rozhodčí sečte body a
určí na bodovacím lístku vítěze, lístky předá ringovému rozhodčímu, který provede kontrolu a vyhlásí
vítěze zápasu zvednutím ruky vítěze
Ringový rozhodčí
Bude dohlížet na regulérnost boje v ringu, ringový rozhodčí má právo kdykoliv přerušit boj pro
převahu soupeře, může diskvalifikovat boxera, který se bude chovat proti pravidlům jak boxu, tak
slušného chování, ringový rozhodčí po zranění boxera a konzultaci s lékařem ukončí zápas, ringový
rozhodčí může veřejně napomenout nesportovní chování boxera a bodový rozhodčí toto
zaznamenají do bodovacích lístků a odečtou příslušný počet bodů, po trojím veřejném napomínání
ringový rozhodčí ukončí zápas
Úřední lékař
Provede na začátku turnaje kontrolu boxerů, dále provede kontrolu boxerů před každým dalším
zápasem a rozhodne, zda je borec schopen nastoupit k dalšímu zápasu, během boje může kdykoliv
ukončit boj pro převahu soupeře nebo pro zranění
Váhové kategorie
Váhové kategorie jsou součástí propozic a bude na začátku turnaje provedeno vážení všech
boxujících borců, váhový limit může být překročen o dva kilogramy, po dohodě s boxerem a
organizátorem může být borec přesunut pro naplnění váhové kategorie buď o váhu níže, nebo výše
Počítání boxera
Jestliže bude boxer dvakrát počítán pro neschopnost dál boxovat tak při třetím počítání ze strany
ringového rozhodčího bude zápas ukončen pro převahu jednoho z boxerů
Sekundanti
Boxer může mít v rohu tři sekundanty, ale jen jeden může během přestávky mezi koly vstoupit do
ringu a připravit boxera na další kolo, sekundanti budou dodržovat pravidla slušného chování

