
 
 

REGULAMIN ‘MBA’ - MAXLIGA BOXING ACADEMY 
KURSU BOKSERSKIEGO 

 

KURS BOKSERSKI MAXLIGA BOXING ACADEMY, (PKD 85.51.Z 
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych) (dalej: „MAXLIGA”), organizowany jest przez 
Stowarzyszenie Maxliga z siedzibą w Grodziszowie (ul. Świerkowa 8) 
wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez 
Starostę Powiatu Wrocławskiego pod poz. 39, we współpracy z firmą 
Piotr Kuczyński FUKU, ul. Kozanowska 69, 54-152 Wrocław (dalej zwane 
łącznie: „Organizator”). 

 

Edukacja sportowa w ramach MAXLIGI odbywać się będzie zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w terminie 06.03.2021 – 24.04.2021. 

 

Zajęcia prowadzone będą na hali sportowej K69 Health&Performance 
(ul. Kozanowska 69, Wrocław), oraz w klubie Maximus przy ul. Legnickiej 
65 (zwane dalej łącznie „Obiektem”). 

 

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

• MAXLIGA skierowana jest dla osób, które chcą nauczyć się boksu 
lub zwiększyć swoje umiejętności bokserskie, co jest celem 
podstawowym MAXLIGI. 

• MAXLIGA ma również na celu promocję sportowego trybu życia, 
promocję boksu jako dyscypliny sportowej oraz zwiększenie ilości osób 
zainteresowanych sportem i boksem. 



• Założeniem MAXLIGI jest edukacyjna sportowa zabawa. Zajęcia 
mają charakter formalnie zorganizowany. Zasadniczą formą zajęć jest 
sparing bokserski (walka) pod nadzorem instruktorskim 
trenera/trenerów. 

• Zajęcia prowadzone są przez trenera (instruktora) na podstawie 
przygotowanego przez trenera programu zajęć dostosowanego do 
umiejętności i stopnia zaawansowania każdej grupy uczestników. 

• Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest stosować się do poleceń 
Organizatora, obsługi lub trenera. 

• Zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału 
publiczności. 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

• Czas pobytu na terenie Obiektu należy ograniczyć do czynności 
koniecznych dla skorzystania z zajęć prowadzonych w ramach kursu. 

• Na terenie Obiektu obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa 
przy pomocy maseczki. Brak zakrycia ust i nosa spowoduje konieczność 
opuszczenia zajęć. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników będących w 
trakcie sparingu (walki). 

• Podczas poruszania się na terenie Obiektu obowiązuje nakaz 
zachowania dystansu – co najmniej 1,5 metra od innej osoby. 
Obowiązek ten nie dotyczy uczestników będących w trakcie sparingu 
(walki) oraz ich trenerów. 

• Każdy uczestnik MAXLIGI zobowiązany jest do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie 
zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Informacje o zaleceniach można 
znaleźć przykładowo na stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

https://www.gov.pl/web/gis 

• W razie naruszenia niniejszego Regulaminu przez uczestnika, 
Organizator może nakazać uczestnikowi opuszczenie zajęć oraz/lub 
wykluczyć go z dalszego uczestnictwa w kursie. 



 

 

 

3. TERMINY: 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW – do 17.01.2021. Zasady zgłoszeń 
uczestników opublikowane są na stronie www.maxliga.pl. 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – 6.03.2021. 

 

Szczegółowe terminy poszczególnych zajęć ustalane będą przez 
organizatorów. 

 

KONIEC ZAJĘĆ – 24 kwietnia 2021 (dokładny termin zostanie ustalony i 
ogłoszony na stronie www oraz profilu FB Maxligi). 

 

4. ZASADY ZAJĘĆ W RAMACH KURSU: 

 

• Zajęcia będą rejestrowane oraz udostępnione na profilach 
MAXLIGI (FB i YT). 

• Dystans sparingów w ramach kursu - 3 rundy po  2 minuty.  

• Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek założyć 
w szczególności: strój sportowy, kask, suspensoria, ochraniacz na 
szczękę, bandaże, buty oraz rękawice bokserskie – min 14 oz (zalecane 
16 oz). Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach korzystając z 
własnego sprzętu. Jeżeli uczestnik nie posiada własnego sprzętu ma 
obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zapisach. 
Organizator MAXLIGI przygotuje sprzęt do wypożyczenia. Uczestnicy z 
obydwu narożników muszą mieć rękawice tych samych rozmiarów.  

• Do narożnika zawodnik może zaprosić trenera lub kolegę, który 
może mu podpowiadać w czasie walki, o ile zostaną zachowane warunki 
dotyczące dystansu społecznego (ale nie więcej niż 2 osoby). 



• Sparingi w ramach kursu MBA odbywać się będą bez udziału 
publiczności. Poza dwiema osobami z narożnika każdego uczestnika, 
obowiązuje zakaz wstępu na salę dla osób postronnych i 
towarzyszących. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad 
organizator ma prawo zażądać opuszczenia sali przez osoby postronne.  

• Terminy kursowych starć będą publikowane na stronie i profilu 
Maxligi.  

• Słowo trenera sędziującego oraz werdykt walki nie podlega 
dyskusji. 

• Jeżeli wynik starcia jest niejednoznaczny, sędzia ma prawo 
skonsultować się z innym sędzią, o ile walka nie dotyczy ich 
zawodników. 

• Również w przypadku, jeżeli wynik starcia jest niejednoznaczny – 
sędzia ma prawo ogłosić czwartą, decydującą rundę (2 min.), która 
rozstrzyga starcie.  

• Każdy uczestnik powinien zachować co najmniej 1 tydzień 
odstępu między sparingami (walkami), chyba że będzie gotowy do 
uczestnictwa w kolejnych zajęciach w szybszym terminie (wyrazi zgodę 
na wcześniejsze odbycie walki). Uczestnik ma prawo skonsultować 
swoją decyzję z trenerem. 

• Zgłaszając swoje uczestnictwo uczestnik zobowiązuje się do 
wypełnienia odpowiednich dokumentów i dostarczenia ich 
organizatorom. 

• W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników 
organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika z ligowych starć w 
każdym momencie trwania kursu.  

 

5. UCZESTNICY: 

• muszą być pełnoletni. 

• dostarczają formularz zgłoszeniowy (osobiście lub przez stronę 
www.maxliga.pl). 

• opłacają wpisowe. 



100 zł pakiet FULL - wpisowe, trofeum za podium, dyplom ukończenia 
kursu, koszulka,  

50 zł pakiet BASIC - wpisowe, trofeum za podium, dyplom ukończenia 
kursu. 

• dostarczają zaświadczenie od lekarza POZ lub lekarza medycyny 
sportowej, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania sportów oraz 
wzięcia udziału w kursie bokserskim. 

• podpisują i dostarczają oświadczenie uczestnika (dostępne na 
stronie www.maxliga.pl) oraz dokumenty dotyczące RODO. 

• trener oraz osoba towarzysząca w narożniku każdego uczestnika 
zobowiązana jest do podpisania przed wejściem na salę klauzuli dot. 
RODO. 
 

6. PODZIAŁ NA KATEGORIE 

• odbywa się po zamknięciu zapisów.  

• każdy uczestnik zostanie poinformowany o tym, do jakiej kategorii 
został przydzielony. 

• decyzja o przydzieleniu do kategorii jest podejmowana na 
podstawie WIEKU, WAGI, ILOŚCI LAT poświęconych przez zawodnika 
na trening, DOŚWIADCZENIU w sparingach bokserskich. 
 


