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I.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Този Правилник урежда правилата за организиране и провеждане на държавните
първенства и купи „България” от Държавния спортен календар на Българска
федерация по бокс;
2. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на „Техническите
правила на Международната боксова асоциация /IBA/ и състезателните правила
/AOB/”, Уставът, Правилниците и Разпоредбите на Българска федерация по бокс,
Министерство на младежта и спорта и Международната боксова асоциация /IBA/;
3. С участието в Държавните първенства и Купи „България“се осмисля съществуването
и развитието на спортните клубове по бокс в страната.
II.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1. С провеждането на държавните първенства и купи по бокс през 2022 година се цели
прилагането на резултатна система за състезателна дейност. Тя трябва да бъде
фактор за издигане ръста на спортното майсторство на българските боксьори, за
ефективна подготовка на националните отбори, за успешна изява на Световните и
Европейски първенства и на всички други официални международни състезания по
бокс;
2. С провеждане на държавните състезания по бокс се цели следното:
-

Популяризиране спорта бокс като важно средство за физическото развитие,
за здравословното и морално-волевото възпитание на младежта;

-

Стимулиране на разнообразна по съдържание спортно-състезателна дейност
по бокс;

-

Излъчване на държавните шампиони и държавните отборни класирания на
боксовите клубове;

-

Засилване грижите и вниманието за изграждане, поддържане и модернизация
на материалната база по бокс;

-

Успешна селекция на националните отбори при различните възрастови групи.
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III.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

1. Държавните първенства и турнири се ръководят от Българска федерация по бокс, а
се организират съвместно от Българска федерация по бокс и от клубовете домакини,
съгласно техническите и състезателни правила на IBA;
2. Заявления за домакинство се приемат в Българска федерация по бокс до 15-ти
декември 2022 година;
3. Домакините са длъжни да осигурят място за нощуване и хранене на гостуващите
отбори, ръководството на състезанието и съдийския състав (настаняването на
съдиите да бъде в самостоятелни стаи); зали, оборудвани за техническа конференция,
за теглене на жребия, за медицински преглед и мерене (което се извършва само с
електронни везни); подходяща зала за провеждане на състезанието, като наемът на
залата е за сметка на клубовете домакини; отопление на залата през зимния период
(минимум 18ºС), условия за загряване на боксьорите, ринг със зона на сигурност
(FOP) според изискванията на IBА и обезпечена от охраната на състезанието, стаи за
съдиите и лекари, съблекални, маси за съдийския апарат, двама съдии при
участниците, двама дежурни лекари и линейка, най-малко двама охранители с
отговорник за охрана, озвучителна уредба с микрофон, гонг, хронометър.
Ръкавиците за провеждане на всички състезания от Държавния спортен календар се
осигуряват от Българска федерация по бокс. Клубовете домакини трябва да осигурят
почетна стълбичка за награждаване и медали за индивидуалното класиране за
купа„България“;
4. За всички държавни първенства клубовете домакини са задължени да проведат
широко предварително оповестяване сред местното население;
5. Преди всяко държавно състезание домакините организират техническа
конференция с участието на водачите, треньорите на участващите отбори,
представители на Българска федерация по бокс, квалифициран лекарски екип и
самите домакини;
6. На техническата конференция се съобщават организационни въпроси, програмата за
провеждане на състезанието, евентуалният брой на участниците в него по категории.
Програмата трябва да бъде съобразена с „Техническите правила на Международната
боксова асоциация (IBA) и Състезателните правила (AOB)”, с Наредбата на
Министерството на младежта и спорта за организиране и провеждане на спортни
състезания и с настоящия Правилник за държавните първенства и купи по бокс през
спортната 2022 година;
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7. Техническият делегат на състезанието и домакините не могат да правят промени в
обявената програма без разрешението на Българска федерация по бокс;
8. Един час преди техническата конференция ръководителите на отборите са длъжни
да представят на Техническия делегат и на лекарите на състезанието всички
документи за право на участие и за установяване редовността на състезателите,
упоменати в раздел VI на Правилника – без тези документи (за които носят
наказателна отговорност за истинността на съдържанието им) водачите и
треньорите нямат право да участват в техническата конференция, а състезателите им
– в състезанието;
9. Присъствието на техническата конференция на представители на всички
боксови/спортни клубове, които са участници в състезанието, е задължително заедно
с изискваната документация;
10. Боксов/спортен клуб, който не участва с оторизиран свой представител на
Техническата конференция на всяко състезание от Държавния спортен календар на
Българска федерация по бокс, не се допуска до участие в състезанието.
11. За провеждането на състезанията БФБокс осигурява съдийски състав; електронна
апаратура; купи; медали за Личните шампионати; ръкавици; съдийски материали;
хонорари за: съдиите, медицинския екип, монтаж и демонтаж на ринга, обслужващия
персонал; разходи за хотел и пътни на съдиите и други непредвидени.
IV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
1. Възрастовите групи при боксьорите са разпределени по следния начин:
НАЗВАНИЕ НА ГРУПАТА
УЧЕНИЦИ

ВЪЗРАСТ
13 – 14 г. (родени през 2008-2009г.)

Родени през 2010 г. с Нотариално заверена Декларация от Родител/Настойник

ЮНОШИ

15 – 16 г. (родени през 2006-2007г.)

МЛАДЕЖИ

17 – 18 г. (родени през 2004-2005г.)

ДЕВОЙКИ

16 – 18 г. (родени през 2004,2005,2006г.)

Родени през 2007,2008 и 2009 г. с Нотариално заверена Декларация от Родител/Настойник

МЪЖЕ

19 – 40 г. (родени през 1982-2003г.)

ЖЕНИ

19 – 40 г. (родени през 1982-2003г.)

2. Възрастта на един/една боксьор/ка се определя от годината на раждането му/ѝ;
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V. ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ
-

-

УЧЕНИЦИ - 21 категории: 29 до 32 кг, 34 кг, 36 кг, 38 кг, 40 кг, 42 кг, 44кг, 46 кг, 48 кг,
50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, и 90-105 кг; (категории
32кг, 34кг, 36кг, 38кг, 90-105кг се отпускат от БФБокс);
ЮНОШИ - 16 теглови категории:
42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80кг, 90кг
+90 кг (категории 42 кг., 44 кг, 90 и над 90кг се отпускат от БФБокс);

-

ДЕВОЙКИ - 13 категории:
44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81кг и +81 кг;
(категория 44-46кг се отпуска от БФБокс)

-

МЛАДЕЖИ 17-18 годишни – 13 категории:
46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92кг и +92 кг;

-

МЪЖЕ - 13 категории:
46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92кг и +92 кг;

-

ЖЕНИ – 12 категории:
45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81кг и +81 кг;

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат боксови/спортни клубове, които са внесли годишен членски
внос на БФБокс в размер на 250 /двества и педесет/ лева;
2. Право на участие имат състезателите от боксови/спортни клубове, които по преценка
на техните треньори и ръководители от съответните боксови клубове имат качества
и подготовка за участие в държавни първенства. Ако по време на състезанията се
окаже, че някои боксьори не отговарят на тези изисквания и ако поради това с тях се
получат нежелателни последствия, техните треньори и ръководители носят
персонална отговорност;
3. До участие в Държавното лично отборно първенство и Държавния личен шампионат
за мъже се допускат младежи втора година;
4. Мъжете боксьори на възраст 18 г., след датата си на раждане, ще имат право да
участват във всички състезания за „Елитни боксьори” (AOB, APB и/или WSB). Този
преходен период ще приключи на 31-ви декември 2022 г.;
5. Предвид това, че в България се провеждат състезания в женското направление само
в две възрастови групи (16-18-годишни и 18-40-годишни), за особено талантливи
момичета под 16-годишна възраст Българска федерация по бокс може да даде
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разрешение за участие само след представяне на нотариално заверена декларация,
подписана от родител, че не възразява дъщеря му/ѝ да участва в състезания по бокс
за девойки, но не по-малко от 13 годишна възраст;
6. Право да бъдат картотекирани и да участват в състезанията от Държавния спортен
календар на БФБокс имат лица, които са български граждани и граждани на страните
членки на Европейския съюз, на страните по споразумението на Европейското
икономическо пространство или на конфедерация Швейцария, както и чужденци,
пребиваващи в Република България на законно основание – за срок не по-кратък от
6 месеца;
7. Състезателните права на спортист, преотстъпване и преминаването на състезателите
в други боксови клубове са регламентирани в Правилника за статута на спортисти
аматьори и спортисти професионалисти на Българска федерация по бокс.
VII. ДОКУМЕНТИ, КАРТОТЕКИРАНЕ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
1. На всички състезания редовността на състезателите се установява преди
техническата конференция със следните документи:
•

Състезателен картон или книжка, заверени за съответната спортно-състезателна
година, заедно с извършен периодичен медицински преглед, като валидността на
прегледа е 12 месеца преди датата на състезанието, съгласно НАРЕДБА № 1 от
22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица,
осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност;

•

Предсъстезателен медицински преглед, проведен най-рано до 5 дни преди първия
ден на състезанието по образец съгласно НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 на ММС;

•

Лична карта за мъже, жени, младежи, девойки и юноши, удостоверение за раждане
за ученици;

•

Документ за застраховане на всеки участващ боксьор: при представяне в списъчен
вид документът трябва да е подпечатан и подписан от съответния застраховател с
актуална дата, по образец на БФБокс;

•

Преди всяко състезание треньорът на всеки отбор трябва да разпише декларация по
образец на БФБокс, в която декларира, че е запознат с:

•
•

Правилникът на БФБокс за провеждане на държавните първенства и Купи
„България“ по бокс през съответната спортно-състезателна година;
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

•

Списъкът на забранените субстанции и методи за съответната година;
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•

Треньорът декларира, че е запознал с горепосочените нормативни документи
боксьорите, представени от него за участие в съответното състезание;

•

Треньорът декларира, че боксьорите представени от него за участие в съответното
състезание, не са получили силни удари в глава (на ринга или извън него) в процеса
на подготовка;

•

За представяне на документи с невярно съдържание (предсъстезателни прегледи и
застраховки) носят отговорност според закона.
Декларация за наличие или липса на бременност, подписана от всяка състезателка.
За състезателките под 18 години декларация за бременност, подписана от родител
или настойник по образец на БФБокс, както и за това, че са спортно-технически и
физически са подготвени за участие в състезанието;

•

2. Изисквания за картотекиране:
• В Българска федерация по бокс се картотекират състезателите от всички възрастови
групи;
•

За да бъде валиден периодичния медицински преглед, той трябва да бъде извършен
от квалифициран лекар не по-късно от 12 месеца преди датата на съответното
състезание;

•

Техническият делегат може да реши медицинския преглед да започне по-рано, за да
се осигури по-гладко протичане на меренето;

•

Картотекирането се извършва със списъци по образец на Българската федерация по
бокс и личен картон със снимка. За всяка възрастова група се изготвят поотделно
персонални списъци и картони;

•

За всички възрастови групи се представят в Българска федерация по бокс по 1
състезателен картон на боксьори и списъци в два екземпляра. Единият списък остава
в картотеката на Българска федерация по бокс, а другият списък – в
боксовия/спортния клуб;

•

За държавните първенства и купи боксьорът трябва да представи състезателния си
картон (картотека), заедно с 12-месечен медицински преглед;

•

За всеки боксьор, който се картотекира за участие в държавните първенства и купи,
неговият боксов/спортен клуб трябва да внесе в касата на Българска федерация по
бокс съответната такса:

•

Мъже и жени:

10,00 /десет/ лв;

•

Младежи и девойки:

5,00 /пет/ лв;

•

Юноши:

5,00 /пет/ лв;

•

Ученици:

без такса;
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•

Младежи, които ще се състезават при Мъже, участват с допълнителна картотека, при
условията за картотекиране на мъже;

•

Не се допуска картотекиране на състезатели в деня на състезанието. Това може в
краен случай да стане преди техническата конференция;

•

За вписване на неверни данни в представяните документи треньорите и
ръководителите от боксовите клубове носят наказателна отговорност;

•

Столичните боксови клубове следва да картотекират състезателите си задължително
в офиса на БФБокс, в противен случай цената на една картотека се увеличава двойно;

•

Състезателите, подписали трудови договори с боксов клуб със срок не помалък от 1
година, получават състезателни права към същия клуб за срока на договора;

•

Картотеката дава състезателни права за 1 година.

•

Спортист с изтекъл трудов договор или с изтекла картотека самостоятелно определя
към кой спортен клуб да бъде картотекиран;

3. Заявки за участие:
• Всеки клуб, желаещ да вземе участие, трябва да изпрати заявка на електронната
поща на Българска федерация по бокс – fedbgboxing@gmail.com;
•

За боксовите клубове, които не са направили заявки на електронната поща
fedbgboxing@gmail.com до 15 дни преди състезанието, няма да бъде осигурен хотел
от клубовете домакини.
VIII.

СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Поради неравностойното протичане на много срещи, умора и грешки при съдиите,
на състезателите и обслужващите лица не се разрешава провеждането на повече от
35 срещи на ден във всеки един турнир от Държавния спортен календар, като
изключения се правят само с разрешение от Ръководството на Българска федерация
по бокс;
2. При откриването на всяко държавно първенство ръководителите от Българска
федерация по бокс и от клуба домакин, реферите, съдиите, определените
състезатели и един треньор от всеки участващ боксов/спортен клуб се построяват
за представяне. Всички лица ангажирани на „главната съдийска“ маса да са с
официален дрескод по време на цялото състезание;
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3. Ръководители и треньори на отбори нямат право да оттеглят състезатели
от състезанията на спортния календар, след като са участвали в определената им от
жребия или схемата на категорията среща, както и на отбор преди състезанието да е
завършило. В противен случай, виновните ръководители, треньори и отбори ще
бъдат санкционирани от Българска федерация по бокс, отборът им ще бъде изваден
от участие до края на първенството и ще му бъдат отнети всички точки, спечелени
до момента;
4. Състезател, който се е явил на меренето, а след това не участва в състезанието без
основателна причина, точките за разпределение на финансирането от
Министерството на младежта и спорта му се отнемат; Състезател който не участва
в първата си среща не получава точки за финансиране от ММС.
5. На състезател, който не играе полуфинал или финал на състезание от Държавния
спортен календар, му се отнемат медала и точките за отборното класиране. Това не
важи за тези, които са с уважителни медицински причини, описани писмено от
лекаря на състезанието или на Националния отбор и утвърдени от Главния
ръководител, назначен от БФБокс;
6. На състезания за мъже и жени се прилага „разсейване на състезателите” при жребия
по усмотрение на Старши треньора на съответната възрастова група.
7. Тегленето на жребий се извършва само с компютърна система.
8. В категория, в която има от 4-15 човека при жребия, максимум двама състезатели,
подлежат на „разсейване”, а с повече от 15 човека в категория – максимум четирима
състезатели, които подлежат на „разсейване”;
9. Ако титулярен състезател в националните отбори за различните възрастови групи
има лекарска забрана за участие в предстоящо държавно първенство /състезание/,
медицински документ от официално медицинско заведение трябва да се представи
в Българска федерация по бокс най – късно до 3 дни преди състезанието /по
изключение – непосредствено преди него/, за да се проконтролира здравословното
му състояние от лекаря на националните отбори.
10. На състезателите, ангажирани с националните отбори извън страната или на такива,
които са били трайно контузени по време на мероприятия на националните отбори
и не могат да участват в състезанията от Държавния спортен календар на Българска
федерация по бокс, се начисляват точки за финансиране като за първо място в
категорията и то само еднократно. При такива случаи начисления за отборно
класиране не се правят;
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11. Няма да бъде присъждан медал за боксьор, който не се е боксирал най-малко веднъж
през цялото състезание (т.е. да е загубил без да се качи на ринга). Ако състезател е
спечелил първо място без никой да се качи на ринга срещу него, то той ще си получи
отличието, а тези които не са се качили на ринга при първа среща няма да получат
медал или точки за финансиране;
12. В крайното отборно класиране се включват само отбори взели участие и в двата
кръга на ДЛОП. Клубовете участвали само с един състезател в двата кръга на ДЛОП
не се включват в Крайното отборно класиране. Клубовете участвали само в
единия кръг на ДЛОП също не се включват в Крайното отборно класиране.
13. Когато състезател е сам в категория, той се класира на първо място в категорията
си. Начисляват му се точки за индивидуалното класиране за разпределение на
финансовите средства от ММС, но този състезател НЕ носи точки за отборното
класиране на клуба си.
14. Дисквалифицираният боксьор няма да има право на награди или да получи точки,
свързани с участието му в състезанието. Ако боксьорът е бил дисквалифициран
поради лошо държание или неспортсментско поведение, то това ще бъде отнесено
до вниманието на Управителния съвет на БФБокс от Техническия делегат в рамките
на 24 часа от края на срещата;
15. Ако назъбникът на боксьора падне за първи и втори път, то той получава
„забележка” от рефера. При всяко следващо падане на назъбника, боксьорът
получава „предупреждение”. Ако той изплюе назъбника, получава директно
„предупреждение”;
16. При нокаут в случай, че няма загуба на съзнание забраната за участие е 30 дни.
-

В случай, че има загуба на съзнание по-малка от 1 минута, забраната за
участие е 90 дни;

-

В случай, че има загуба на съзнание повече от 1 минута, забраната за участие
е 180 дни;

-

Всеки боксьор, който е претърпял втора загуба на съзнание в рамките на три
месеца от подновяването на състезателната си дейност, има забрана от 1
година.

17. Трябва да има минимум 12 часа почивка между два боксови мача на един
състезател. Трябва да има 6 часа между първото мерене и първата среща на
турнира. За всеки следващ ден трябва да има 3 часа между тегленето и първия
мач;
18. Дългите коси на ринга задължително трябва да бъдат събрани в шапка, мрежа или
кърпа под каската;
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19. Преди медицинския преглед и преди всяка среща боксьорът трябва да е гладко
избръснат, като брада и/или мустаци не са разрешени;
20. Не се допускат за секунданти треньори без правоспособност, съгласно НАРЕДБА
№ 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри;
21. Не се допускат за секунданти треньори без спортен екип;
22. По време на състезанието на секундантите на ринга се забранява да се качват с
хладно и огнестрелно оръжие.
23. Секунданти и треньори, участвали в професионални срещи, могат да участват и на
състезания от държавните първенства;
24. За домакините на състезанието е важно да знаят, че е забранено полагането във
вътрешността на залата и на ринга на реклами с политически, религиозни или лични
послания, както и такива рекламиращи алкохол и цигари;
25. Брой и времетраене на рундовете
-

УЧЕНИЦИ - 3 рунда по 1 минута и половина;

-

ЮНОШИ – 3 рунда по 2 минути;

-

МЛАДЕЖИ – 3 рунда по 3 минути;

-

МЪЖЕ - 3 рунда по 3 минути;

-

ЖЕНИ и ДЕВОЙКИ - 3 рунда по 3 минути;

26. Почивката между рундовете при всички възрастови групи е 1 минута;
Б. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА
КЛАСИРАНИЯ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИ
1. Класиране на ДЛОП:
• Въз основа на спечелените точки от боксьорите от кръга се оформя крайното отборно

класиране. Определянето на точките е следното:
-

за победа в квалификациите 1 точка;

-

за победа на полуфинала 2 точки;

-

за победа на финала 3 точки.

• При равно количество точки в 1 кръг, на по-предно място се класира отборът и който
е събрал повече призови класирания. При ново равенство, който има по-убедителните
победи на финалистите.
• При равно количество точки за Крайното класиране след 2 кръг, на по-предно място
се класира отборът, спечелил повече точки във втория кръг, а при равенство и в този
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случай се взема предвид цвета на медалите или класиранията на по-предни места от
втория кръг. При ново равенство ще се имат предвид по-убедителните победи на
финалистите. Отборите, класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място ще получат спортни
купи.
• Ще бъдат класирани индивидуално всички боксьори в отделните теглови категории,
което няма да дублира Държавния личен шампионат, а ще е необходимо за получаване
на точки при разпределение на финансовите средства за боксовите/спортните клубове
от Министерството на младежта и спорта;
• В крайното отборно класиране се включват само отбори взели участие и в двата кръга
на ДЛОП. Клубовете участвали само с един състезател в двата кръга на ДЛОП не се
включват в Крайното отборно класиране. Клубовете участвали само в единия кръг на
ДЛОП също не се включват в Крайното отборно класиране.
• Когато състезател е сам в категория, той се класира на първо място в категорията си.
Начисляват му се точки за индивидуалното класиране за разпределение на финансовите
средства от ММС, но този състезател НЕ носи точки за отборното класиране на клуба
си.
• За всички възрастови групи, в категориите с до 4 участника се начисляват 50% от
предвидените точки за разпределение на финансови средтва от ММС. В категории с 5
и повече участници се начисляват пълния брой точки. Точки за индивидуалното
класиране ще се начисляват до 8-мо място, а за отборното класиране точки ще се
начисляват до 10 място.
2. Класиране на ДЛШ:
Класирането е само индивидуално. Възоснова на класирането се начисляват точки за
разпределение на финансовите средства за боксовите/спортните клубове от
Министерството на младежта и спорта. Победителят на финала се класира на 1-во място и
получава златен медал. Победеният на финала се класира на 2-ро място и получава сребърен
медал. Загубилите на полуфинала двама състезатели се класират: загубилият от шампиона
– 3-то място, а от вицешампиона – на 4-то място, като и двамата получават бронзови медали.
3. Класиране за КУПА ,,БЪЛГАРИЯ“:
• Класирането е само отборно на базата на личното класиране във всяка категория.
Точкуването за отборното класиране е както в Държавното лично отборно първенство
за всяка възрастова група:
-

за победа в квалификациите 1 точка;

-

за победа на полуфинала 2 точки;

-

за победа на финала 3 точки.
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• Първите три отбора се награждават с купи. За индивидуалното и отборно класиране
клубовете получават точки за средствата от ММС.
• Ще бъдат класирани индивидуално всички боксьори в отделните теглови категории,
което няма да дублира Държавния личен шампионат, а ще е необходимо за получаване
на точки при разпределение на финансовите средства за боксовите/спортните клубове
от Министерството на младежта и спорта;
• Когато състезател е сам в категория, той се класира на първо място в категорията си.
Начисляват му се точки за индивидуалното класиране за разпределение на
финансовите средства от ММС, но този състезател НЕ носи точки за отборното
класиране на клуба си.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИТЕ ОТ ДСК
МЪЖЕ
1. Държавно лично отборно първенство
Първенството ще се проведе в два отборни кръга. В Държавното лично отборно
първенство, отборите участват в 13-те теглови категории, като се разрешава дублиране
в до 5 категории, но общо най-много 13 състезатели от един спортен/боксов клуб.
2. Държавен личен шампионат
Държавният личен шампионат за жени и девойки е открит, т.е. всеки боксов/спортен
клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории; За
класираните от 1-во до 4-то място в категория ще се раздават медали.
3.Купа ,,БЪЛГАРИЯ“
Отборите участват в 13-те теглови категории, като се разрешава дублиране в до 5
категории, но общо най-много 13 състезатели от един спортен/боксов клуб.
ЖЕНИ И ДЕВОЙКИ
1. Държавни първенства за жени и девойки
Първенството ще се проведе в два лично отборни кръга. В Държавното лично отборно
първенство отборите участват в 13-те теглови категории /при девойките/ и 12-те теглови
категории /при жените/, като се разрешава дублиране в до 5 категории, но общо най-много
13 състезатели /при девойките/ и 12 състезатели /при жените/ от един спортен/боксов клуб.
2.Държавен личен шампионат
Държавният личен шампионат за жени и девойки е открит, т.е. всеки боксов/спортен
клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории; За
класираните от 1-во до 4-то място в категория ще се раздават медали.
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3.Купа ,,БЪЛГАРИЯ“
Отборите участват в 13-те теглови категории /при девойките/ и 12-те теглови категории
/при жените/, като се разрешава дублиране в до 5 категории, но общо най-много 13
състезатели /при девойките/ и 12 състезатели /при жените/ от един спортен/боксов клуб.

МЛАДЕЖИ 17-18 ГОДИНИ
1. Държавно лично отборно първенство за младежи 17-18-годишни
Първенството ще се проведе в два лично отборни кръга. В Държавното лично отборно
първенство отборите участват в 13-те теглови категории при младежите, като се
разрешава дублиране в до 5 категории, но общо най-много 13 състезатели от един
спортен/боксов клуб.
2. Държавен личен шампионат за младежи 17-18-годишни
Държавният личен шампионат за жени и девойки е открит, т.е. всеки боксов/спортен
клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории; За
класираните от 1-во до 4-то място в категория ще се раздават медали.
3. Купа ,,БЪЛГАРИЯ“
Отборите участват в 13-те теглови категории, като се разрешава дублиране в до 5
категории, но общо най-много 13 състезатели от един спортен/боксов клуб.
ЮНОШИ
1. Държавно лично отборно първенство за юноши /15-16-годишни/
Първенството ще се проведе в два лично отборни кръга. В Държавното лично отборно
първенство отборите участват в 16-те теглови категории, като се разрешава дублиране в
до 5 категории, но общо най-много 16 състезатели от един спорте/боксов клуб.
2. Държавен личен шампионат за юноши /15-16-годишни/
Държавният личен шампионат за жени и девойки е открит, т.е. всеки боксов/спортен
клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории; За
класираните от 1-во до 4-то място в категория ще се раздават медали.
3. Купа ,,БЪЛГАРИЯ“
Отборите участват в 16-те теглови категории, като се разрешава дублиране в до 5
категории, но общо най-много 16 състезатели от един спортен/боксов клуб.
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УЧЕНИЦИ
1. Държавно лично отборно първенство за ученици /13-14-годишни/
Първенството ще се проведе в два лично отборни кръга. В Държавното лично отборно
първенство отборите участват в 23 теглови категории, като се разрешава дублиране в до
7 категории, но общо най-много 23 състезатели от един спортен/боксов клуб.
2. Държавен личен шампионат за ученици /13-14-годишни/
Държавният личен шампионат за жени и девойки е открит, т.е. всеки боксов/спортен
клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории; За
класираните от 1-во до 4-то място в категория ще се раздават медали.
3. Купа ,,БЪЛГАРИЯ“
Максималният брой участници от един боксов/спортен клуб може да бъде толкова,
колкото категории има възрастовата група. Разрешава се дублиране в 7 категории при
учениците.

1.

2.

3.
4.
5.

IX. МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР
Всеки състезател задължително провежда следните медицински прегледи, съгласно
НАРЕДБА № 1 за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на ММС,:
- Първоначален медицински преглед – провежда се веднъж при първоначално
картотекиране на състезател/ка;
- Периодичен медицински преглед – провежда се веднъж годишно, не по-рано от
12 месеца преди участие в състезание;
- Предсъстезателен медицински преглед – провежда се не по рано от 5 дни преди
участие в състезание
При провеждане на периодичните предсъстезателни медицински прегледи всеки
ръководител, деятел, треньор и състезател е задължен да се съобразява и да изпълнява
изискването на „Техническите правила на Международната боксова асоциация /IBA/ и
състезателните правила /AOB/“;
При влошено здравословно състояние, по преценка на дежурния лекар, даден състезател
може да остане за възстановяване под лекарско наблюдение;
Медицинската документация се проверява на техническата конференция от дежурното
медицинско лице;
Пред лекаря на състезанието предварително писмено се декларират видовете
лекарствени средства, ползвани от състезател, дори и при незначителни заболявания
/настинка, хрема, зъбобол/, предвид задължителните изисквания на Наредбата на
Министерски съвет за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.
Отговорността за тази норма е на личния треньор;
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6. При нокаут, ако боксьорът остане повече от 1 минута на пода на ринга, лекарят на
състезанието трябва да попълни и подпише медицински доклад за мача, който да стане
достояние на БФБокс:
-

Боксьор в безсъзнание - Ако боксьор загуби съзнание, на ринга не се допуска да
присъства никой освен рефера и доктора на състезанието, освен в случаите,
когато лекарят се нуждае от допълнителна помощ. Ако боксьор, остане в
безсъзнание повече от една /1/ минута, той трябва да бъде транспортиран до найблизката болница (по възможност в такава, където има отделение по
неврохирургия) за по-нататъшна оценка. Всеки боксьор, загубил съзнание, може
да се изпрати от лекаря в болницата;

-

Медицинска помощ - В случай на КО без загуба на съзнание, потърпевшият
боксьор трябва веднага да бъде прегледан от лекар, за да се определи естеството
на допълнителната (последващата) медицинска помощ и/или хоспитализация;

-

Лекарят на състезанието може да дава препоръки за лечение на травмирани
(наранени) боксьори;

-

Лекарят на състезанието спира и ограничава участието на травмирани боксьори,
ако сметне това за необходимо;

-

Лекарят на състезанието трябва да попълни медицински доклад за срещата в
случай на ограничителен период и/или предприети защитни мерки към боксьора.

X.

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И ЖАЛБИ

А. НАРУШЕНИЯТА се регистрират и разглеждат на основание настоящия Правилник,
„Техническите правила на Международната боксова асоциация /IBA/ и състезателните
правила /AOB/“и Дисциплинарния кодекс. За нарушения се считат следните:
1. Състезател или отбор не се яви на откриването, закриването или награждаването, ако
предварително не е взето решение от Главния ръководител на състезанието;
2. Състезател, който се е премерил и заявил участие и след това отказва да се състезава
без сериозно основание;
3. Състезател умишлено повишава или понижава теглото си, за да не участва в
състезанието;
4. Има неоснователно отказване по време на срещата или по време на почивката от
състезателя и/или неговия треньор;
5. Дежурният лекар установи, че някой боксьор симулира заболяване или травматизиране
непосредствено преди състезанието, когато на медицинския преглед и на меренето е
бил напъло здрав;
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6. По време на първенството се установи, че при картотекирането и на техническата
конференция са представени документи с неверни данни и в състава на някой отбор
има нередовни състезатели;
7. Състезател по време на първенството допусне непристойно поведение и постъпки към
ръководители, треньори, съдии, състезатели, зрители, с които уронва престижа на
бокса, на състезатението, на своя боксов/спортен клуб и неговите ръководители;
8. Ръководители и треньори от даден боксов/спортен клуб допуснат непристойно
поведение или постъпки към ръководството на състезанието, към други ръководители,
треньори, състезатели от друг боксов/спортен клуб, към съдии и зрители;
9. Треньор, допуснал състезател до участие, ако той междувременно е участвал в
професионален мач, без да има за това разрешение от IBA.
Б. НАКАЗАНИЯТА се налагат по време на състезанията от Главния ръководител и от
Техническия делегат с доклад до Републиканската съдийска колегия и Българската
федерация по бокс, а при по-особени случаи – с доклад и предложения до Българска
федерация по бокс и с копие до съответна нейна комисия.
1. Нарушенията от състезатели, посочени в точки А1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 се санкционират с
анулиране на резултатите им с всички последици за инвидиуиалното им класиране и за
крайното класиране на техните боксови/спортни клубове, а при по-сериозни
провинения и с други санцкии от Българска федерация по бокс;
2. Нарушенията, посочени в т. А8 се санкционират от забележка до отстраняване от
състезанията временно или до края им. При лошо поведение на публиката може да се
наложи завършване на състезанията без допускане на зрители. При особени случаи
допълнителни санкции могат да бъдат наложени от съответна комисия или от
Управителния съвет на Българска федерация по бокс.
В. КОНТЕСТАЦИИ. Не се разрешават никакви контестации в състезанията на AOB и
решенията на рефера и съдиите са окончателни.
XI.
МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАГРАДИ
1. Всички държавни първенства за момчета, юноши, девойки, младежи, мъже и жени
са за сметка на участващите боксови и спортни клубове. Те заплащат разходите си
за път, храна и хотел. Българска федерация по бокс ще заплати за държавните
първенства за всички възрастови групи, разходите за монтиране и демонтиране на
ринга, командировки и такси на съдиите, линейка и лекари, хотел, обслужващ
персонал, организационни разходи, купи, медали и др.;
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2. Състезателите и отборите ще бъдат награждавани, както следва:
-

Класиралите се състезатели до 4-то място в отделните категории на
републиканските лични първенства с право на индивидуални медали – със
златен, сребърен и бронзови медали;

-

Отборите класирали се до 3-то място в отделните възрастови групи на
отборните първенства – с купи;

3. Ако разстоянието между хотела на участниците и състезателната зала, включително
залите за техническа конференция, медицински прегледи, мерене, жребий,
тренировки, е повече от 3 километра, боксовият/спортният клуб домакин осигурява
транспорт за негова сметка.

1.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Ако някой от назначените от Републиканската съдийска колегия, съдия не се яви в
определеното време, то Техническия делегат е длъжен, ако има време, да се свърже
с Републиканската съдийска колегия за спешно назначаване на друг съдия от близък
град или от града – домакин, или реши да се съдийства с по-ограничен състав;

2.

Техническият делегат и лицето по техническо осигуряване на състезанието са
длъжни да подготвят в необходим тираж програми за всеки ден от всяко Държавно
първенство, а за Българска федерация по бокс – схеми и протоколи, съдържащи
резултатите от срещите и класирането, възоснова на които след това Българска
федерация по бокс да подготви протоколи за участвалите боксови/спортни клубове;

3.

Най-късно до 7 дни след състезанието Техническият делегат трябва да представи в
Българска федерация по бокс и в Републиканската съдийска колегия пълната
документация и доклад за проведеното първенство;

4.

След завършване всички държавни първенства и купи за всички възрастови групи,
в Българска федерация по бокс ще се извърши крайно комплексно класиране на
всички участвали боксови/спортни клубове;

5.

На основание Етичния кодекс на IBA, не се разрешава присъствието на съдии и
треньори, попаднали под влиянието на алкохол и други упойващи вещества, около
ринга;

6.

Рефери и съдии, отстранени от IBA по етични причини, не могат да работят повече
в бокса;

7.

БФБокс ще публикува списък на треньорите, които имат право да бъдат секунданти
по време на състезанията от Държавния спортен календар. Тези, които са в IBA
профи бокс, също имат право да са секунданти в олимпийски бокс;
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8.

За треньор в нетрезво състояние по време на меренето или на ринга се налага
дисквалификация за неопределено време и финансова санкция от УС на БФБокс;

9.

По време на състезанията от Държавния спортен календар на БФБокс на
състезателите, които не са освидетелствани от лекаря и главния ръководител няма
да се дава лекарска забрана за неучасие. Състезателите, които са се мерили, но не са
се качили на ринга за участие или по собствено желание са напуснали залата, ще
бъдат отписани от протоколите и класирането на състезанието. Състезателите,
които не са се явили по време на награждаването от състезанията на личните
шмапионати, няма да получат медалите си.

10. На основание Решение № 1, Протокол № 5 заседание на Управителния съвет на
БФБокс от 24 ноември 2017 г., лекарска забрана ще се дава на боксьорите само при
наранявания и температура. Освен това, няма да бъде признато хвърлянето на
кърпата на ринга, ако то се случи преди началото на II рунд. Изключение от това
правило може да се направи само при наличие на забележително превъзходство на
единия боскьор над другия, като това отново трябва да бъде съгласувано с Главния
ръководител. Треньорите, които не се съобразят с тук посочените изисквания ще
бъдат санкционирани, като техните боксьори ще бъдат извадени от списъците на
протоколите за съответвното състезание и респективно, от класирането в него. При
наличието на такава ситуация от отбора ще бъдат отнети точките, придобити от
състезателите, които са спечелили срещи до момента на нарушаване на
горепосочените правила. Същото се отнася и за състезателите, които без
извинителна причина са напуснали състезанието.
УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС.

УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ

НА

КРАСИМИР ИНИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС
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