ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК
БОКСЕРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Такмичарски правилник Боксерског савеза Србије (у даљем тексту –
Правилник) регулише сва питања која су везана за такмичења која се
организују у оквиру Боксерског савеза Србије (у даљем тексту – БСС).
Члан 1.
Овај Такмичарски правилник је у складу са АИБА Такмичарским правилима
када је у питању АОБ (Аиба Опен Боксинг), и као такав се мора поштовати од
стране свих чланова Боксерског савеза Србије (такмичара, клубова, службених
лица и осталих). Сви Регионални савези на нивоу Републике Србије своја
Такмичарска правила морају прилагодити овом правилнику.
Члан 2.
Овим правилником се регулишу следећа питања:
•
систем такмичења
•
старосне и тежинске категорије
•
врсте такмичења
•
техничка организација такмичења
•
пропозиције такмичења
•
правила такмичења
•
календар такмичења
•
правила за организовање спортских такмичења
•
услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и
поступак утврђивања њихове испуњености
•
услови и критеријуми за учешће на националном првенству и
поступак утврђивања њихове и испуњености
•
услови за организовање и учешће спортских организација у
такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава
•
и друга значајна питања из ове области
Члан 3.
Овај Правилник обухвата систем такмичења на нивоу Републике Србије, као и
на свим такмичењима која су у ингеренцији Боксерског савеза Србије.
Члан 4.
СТАРОСНЕ И ТЕЖИНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ
Старосне категорије боксера
Сениори - мушкарци и жене од 19 до 40 година старости.
Омладинци – дечаци и девојчице од 17 и 18 година старости.
Јуниори – дечаци и девојчице од 15 и 16 година старости.
Кадети – дечаци и девојчице од 13 и 14 година старости.
Пионири – дечаци од 11 и 12 година старости.

Сви професионални боксери могу учествовати на свим АИБА такмичењима.
Спортисти који су се такмичили у било ком физичком контактном спорту,
морају добити одобрење од Светске боксерске федерације за наступ. Када
једном добију одобрење да се такмиче у боксу, више немају право да се
такмиче у другим борилачким спортовима.
Тежинске категорије:
За сениоре и омладинце у мушкој конкуренцији постоји десет (10)
тежинских категорија:
46 кг – 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг
За сениорке и омладинке постоји десет (10) тежинских категорија:
45 кг – 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 81+ кг
За јуниоре (дечаке и девојчице) постоји тринаест (13) тежинских
категорија:
44 кг – 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг,
75 кг, 80 кг и
80+ кг
Тежинске категорије кадета (дечаци и девојчице):
37kg - 38,5kg, 40kg, 41,5kg, 43kg, 44,5kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg,
59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg, 80kg, 90kg, 90-105kg.
Тежинске категорије пионира:
Од 23кг до 25кг, 27кг, 29кг, 31кг, 33кг, 35кг, 37кг, 39кг, 41кг, 43кг, 45кг, 47кг,
49кг, 51кг, 53кг, 55кг, 57кг, 59кг, 61кг, 63кг, 65кг, 67кг.
Члан 5.
ПОДОБНОСТ БОКСЕРА
Држављанство
Страни држављани могу наступати на такмичењима у организацији Боксерског
савеза Србије, а која се организују на територији Републике Србије, осим када
је у питању Појединачно првенство државе.
Ако боксер жели да промени држављанство, тај боксер може да се пријави за
учешће на било ком АИБА такмичењу као боксер који је променио државни
савез после две (2) године од промене држављанства.
Ако је боксер који је представљао неки државни савез на било ком АИБА
такмичењу истовремено држављанин две или више земаља, овај боксер мора
одабрати један државни савез како би се пријавио на АИБА такмичења. У овом
случју, када боксер једном одабере државни савез, тај боксер се не сме
пријавити на било које АИБА такмичење као учесник промењеног државног
савеза две (2) године.
На свим појединачним такмичењима у оквиру Боксерског савеза Србије,
клубовима је дозвољено да у истој категорији пријаве више од једног
такмичара.
Било који боксер који склопи уговор, пред-уговор, меморандум о разумевању
или било који други облик договора са ентитетом или појединцем другим од
АИБА-е (или било којим ентитетом који је члан или подружница АИБА-е), а који
се односи на будућа учешћа боксера у професионалном боксу или било ком

професионалном појединачном физичком контактном спорту изузев бокса, неће
бити подобан за учешће на било ком АОБ такмичењу на било ком нивоу
укључујући и Олимпијске игре.
Члан 6.
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
У унапред одређеном термину за мерење килаже, боксери морају бити у
такмичарској форми што прегледом пред мерење утврђује лекар кога одређује
Боксерски савез Србије или организатор одређеног такмичења. Како би се
осигурало да мерење тече без застоја, технички делегат такмичења може
одлучити да лекарски преглед почне раније.
На лекарском прегледу и мерењу, боксер мора приложити своју Такмичарску
књижицу, ажурирану тачним подацима. У случају да боксер на лекарском
прегледу и мерењу не приложи Такмичарску књижицу, њему неће бити
допуштено да се такмичи.
Сваки женски боксер који има или је старији од 18 (осамнаест) година мора
потписати изјаву којом потврђује да у том тренутку није трудна. Изјаву пружа
лекарска комисија.
Свака девојчица боксер млађа од 18 (осамнаест) година на почетку такмичења
на коме учествује мора приложити изјаву коју потписује она и један од
родитеља или старатеља, а којом изјављује да није у другом стању.
Одговорност званичника екипе неког клуба је да осигурају да девојчице млађе
од 18 (осамнаест) година, а које боксују за ту екипу, понесу такву изјаву на
такмичење.
Девојчицама и женским боксерима које не потпишу/приложе ту изјаву неће
бити допуштено да наступе на том такмичењу (изјаву да такмичарка није у
другом стању можете наћи у прилогу).
Сви мушки такмичари морају бити обријани на мерењу.
Лекарски прегледи важе шест месеци од дана када су урађени.
Све остале детаље везане за лекарске прегледе можете наћи у Медицинском
правилнику Боксерског савеза Србије.
Члан 7.
Такмичар може узети учешће на такмичењу уколико је
регистрован/пререгистрован за текућу годину, са важећим лекарским
прегледом и осигуран за текућу годину. Уколико било који од наведених услова
није испуњен, такмичар апсолутно не може узети учешће на такмичењу.
МЕРЕЊЕ КИЛАЖЕ
Сви боксери који су пријављени на одређено такмичење морају бити присутни
на главном мерењу килаже на први дан такмичења.
Временски интервал од завршетка главног мерења до почетка првог меча не
сме трајати краће од шест (6) часова. Временски интервал од краја дневног
мерења до почетка првог меча дана не сме трајати краће од три (3) часа.

Технички делегат такмичења задржава право да прилагоди ове услове услед
неизбежних околности.
Мерење морају обавити службена лица које је овластио технички делегат
такмичења. Тежина измерена на општем мерењу одређује тежинску категорију
боксера на том такмичењу. На дневном мерењу се проверава само највећа, не
и најмања, дозвољена тежина. Уколико постоји тест вага, такмичару је
допуштено ступање на званичну вагу само једанпут. На свим такмичењима у
оквиру Боксерског савеза Србије нема толеранције.
Тежина је она коју показује вага, тело мора бити наго изузев купаћег или
доњег веша. По потреби, боксер може уклонити доњи веш. Морају се користити
електронске ваге.
Мерење морају обављати службеници истог пола.
Члан 8.
ЗВАНИЧНИ ЖРЕБ
Званични жреб се мора одржати по лекарском прегледу и општем мерењу и то
што пре могуће. Мора се завршити не мање од три (3) сата пред почетак првог
меча првог дана такмичења. Технички делегат такмичења може редуковати ово
правило услед одређених околности.
У случају да компијутеризовани систем за жреб није у функцији, може се
применити ручни систем.
Могућност поновног жреба – У сваком случају, све док се не обави жреб и
последње тежинске категорије, ако се поткрала икаква грешка или у случају да
су на снази неизбежне околности, технички делегат такмичења има право да
нареди поновни жреб за ту тежинску категорију.
Распоред мечева – На свим такмичењима у организацији Боксерског савеза
Србије распоред мечева мора бити такав да прати редом тежинске категорије
почевши од најлакше до најтеже. Технички делегат такмичења задржава право
да у одређеним ситуацијама одступи од овог правила.
Постављање носилаца – На званичном жребу могу се издвојити носиоци група,
али само уколико постоји одређени критеријум који се примењује на све
учеснике.
Члан 9.
ТРАЈАЊЕ И БРОЈ РУНДИ
У свим такмичењима за сениоре и омладинце се морају састојати од три (3)
рунде од по три (3) минута
У свим такмичењима за омладинце и омладнике мечеви се морају састојати из
три (3) рунде по три (3) минута
У свим такмичењима за јуниоре (дечаке и девојчице), мечеви се морају
састојати од три (3) рунде од по два (2) минута.
У свим такмичењима за кадете (дечаке и девојчице), мечеви се морају
састојати од три (3) рунде од по један и по (1, 5) минут.

У свим такмичењима за пионире, мечеви се морају састојати од три (3) рунде
од по један (1) минут.
За сва горе наведена такмичења важи период одмора између рунди од по један
(1) минут.
Члан 10.
ПРИГОВОРИ
Жалбени поступак се спроводи по правилима о боксерским такмичењима БС
Србије и према овим Пропозицијама. Жалба се подноси техничком делегату на
мечу у року од 15 минута након завршетка мерења и 30 минута након
завршетка меча.
У другом степену жалбе решава Боксерски савез Србије.
Уколико представници клуба сматрају да је њихов такмичар оштећен судијском
одлуком, могу поднети писану жалбу БС Србије најкасније 24 часа након
завршетка меча. Жалбе се не наплаћују.
Жалбе морају бити решене у року од 15 дана по достављању комплетне
документације.
Члан 11.
МЕСТО ТАКМИЧЕЊА И НЕОПХОДНИ УСЛОВИ ЗА СЛУЖБЕНО ОСОБЉЕ
Потребне просторије места такмичења:
Свлачионице за боксере
Собе за анти-допинг тест
Соба за лекарски преглед, мерење и жреб
Простор за загревање боксера
Складиште за опрему за бокс
Организатори мешовитих такмичења где се такмиче и мушкарци и жене морају
припремити одвојене просторије за лекарске прегледе и мерења како би се
исти могли обавити одвојено за мушкарце и жене.
На свим такмичењима потребно је имати техничког делегата, лекара, минимум
четири судије, мериоца времена, обезбеђење и волонтере. Пожељно је имати и
спикера и компјутеристу.
Свако такмичење мора бити пријављено полицијској управи. Организатор
сваког такмичења мора да обезбеди редарску екипу.
Члан 12.
На примеру испод налази се распоред службених лица у ситуацији са три
бодовне судије. Службени простор (у облику квадрата страница 17м) мора увек
бити ограђен и обезбеђен.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Судија бр. 1
Судија бр. 2
Судија бр. 3
Супервизор
Компјутериста
Лекар
Спикер
Мерилац времена/Гонг оператер
Члан 13.

ЛЕКАР
Присуствовање такмичењима
Лекар/и морају присуствовати целокупном такмичењу и не смеју отићи пре
него што се заврши последњи меч. Чланови лекарске комисије могу носити
хируршке рукавице током меча.
Број чланова лекарске комисије
У случају једног ринга, за сва такмичења ће бити постављена највише два (2)
лекара. У случају два ринга, за сва такмичења биће постављена најмање 2
(два) лекара.

Лекар мора исказати своје мишљење о повредама које су боксери претрпели
што ће и урадити када их ринговни судија позове да то ураде. Ово мишљење се
узима као коначно.
Лекар мора спровести лекарски преглед за ринговне и бодовне судије.
Дужности током такмичења
Најмање један лекар мора бити присутан поред ринга током целокупног
трајања меча. Лекар ће усмеравати ринговног судију у процени повреда. Лекар
мора обавестити техничког делегата такмичења да заустави меч уколико је
било који боксер неспособан да настави.
Процедура после нокдауна (КО) или техничког нокдауна (ТКО)
Онесвешћен боксер – Уколико је боксер изгубио свест, једино судија у рингу и
лекар кога је тај судија позвао морају остати у рингу, уколико том лекару није
потребна додатна помоћ. Уколико је боксер без свести дуже од једног (1)
минута, овај боксер мора бити транспортован до најближе болнице (на
одељење за неурохирургију, уколико је то могуће) за даља испитивања. Лекар
може послати било ког контузованог боксера у болницу.
Лекарска нега – У случају нокаута без губитка свести или у случају техничког
нокаута, лекар мора непосредно по мечу прегледати тог боксера како би
утврдио постојање потребе за даљим лекарским испитивањима, тип
испитивања и/или болничку негу.
Лекар мора попунити лекарски извештај са меча у случају да су боксеру
одређени период забране бављења боксом и/или заштитне здравствене мере.
ПРАВИЛА ВЕЗАНА ЗА ОПРЕМУ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 14.
РУКАВИЦЕ
На свим такмичењима боксери морају користити рукавице које је произвео
један од овлашћених произвођача званичне АИБА опреме за бокс.
У зависности од угла из кога наступа, боксер мора носити црвене или плаве
рукавице.
Боксери морају навући рукавице пре уласка у ринг.
Рукавице се морају свући одмах по завршетку меча, пре објављивања
одлуке.
Постава рукавица не сме бити померена или оштећена.
Могу се користити једино чисте рукавице које је могуће очистити поново.
Све рукавице се пре поновне употребе морају очистити.
Спецификације
За такмичења сениора у мушкој конкуренцији:
o
Од лаке папир (49 кг) па до полу велтер категорије (64 кг) се морају
користити рукавице од десет (10) унци.
o
Од велтер (69 кг) па до супе тешке категорије (+91 кг) се морају
користити рукавице од дванаест (12) унци.

o
За сва остала АОБ такмичења морају се кориситит рукавице од десет (10)
унци.
Члан 15.
ШТИТНИЦИ ЗА ГЛАВУ
У такмичењима за сениоре у мушкој конкуренцији нису више дозвољени
штитници за главу.
За сва остала такмичења (мушког и женског пола), обавезна је употреба
штитника за главу.
На такмичењима боксери морају носити штитнике за главу које је произвео
један од овлашћених произвођача званичне АИБА опреме за бокс.
У зависности од угла из кога наступа, боксер мора носити црвени или плави
штитник за главу.
Боксери смеју ставити штитник на главу тек по уласку у ринг.
Штитници за главу се морају свући одмах по завршетку меча, пре објављивања
одлуке.
Сви штитници за главе се пре поновне употребе морају очистити.
На свим такмичењима, боксерима са дугом косом је обавезна употреба капе
или мреже за косу испод штитника за главу.
Члан 16.
БАНДАЖИ
На свим такмичењима боксери морају користити бандаже које је произвео један
од овлашћених произвођача званичне АИБА опреме за бокс. Бандажи се
стављају у свлачионици.
Бандажи не смеју бити дужи од 4,5м, нити краћи од 2,5м. Бандажи морају бити
ширине 5,7цм. Бандажи морају бити од еластичног памучног материјала са
чичак траком на крају.
Члан 17.
ТАКМИЧАРСКА УНИФОРМА И ШТИТНИК ЗА ГЕНИТАЛИЈЕ
Шорц не сме бити краћи од половине бутине, не сме прекривати колено нити се
сме носити на висини вишој од нивоа појаса. Ниво појаса је замишљена линија
од пупка до врха кукова и не сме прекривати пупак.
У зависности од додељеног угла, боксери морају носити црвени или плави шорц
и дрес за бокс. Женски боксери имају могућност да бирају да ли ће носити
сукњицу или шорц.
Линија појаса било ког шорца или сукњице мора бити јасно назначена
еластичном траком ширине 6-10цм боје која је контрасна боји шорца.
Боксерима је у било ком облику забрањена трака на униформи.
Гума за зубе не сме бити црвена или делимочно црвена

На свим женским такмичењима се могу ности штитници за груди и област
гениталија.
Судије могу носити хируршке рукавице када суде.
Члан 18.
СМЕРНИЦЕ ЗА РАНГИРАЊЕ
Када је у питању Појединачно првенство Србије у свим узрастима рангирање
ће се вршити ИСКЉУЧИВО на основу освојених медаља.
Када су у питању такмичења у организацији Регионалних савеза, оставља им
се могућност бодовања и рангирања такмичара и клубова на начин прописан и
усвојен од стране одређеног Регионалног савеза.
Члан 19.
На одредбе овог Правилника примењују се одредбе Техничких правила Светске
боксерске федерације ( АИБА).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.
Члан 22.
Саставни део овог Правилника јесте Формулар за пријаву такмичења
организатора.
Члан 23.
Правилник се објављује на интернет страници БСС.

Председник УО БСС
Ненад Боровчанин

