
 

 

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI BOKSERSKIEJ 

MAXLIGA WARRIORS 
 

AMATORSKA LIGA BOKSERSKA – MAXLIGA WARRIORS (dalej: 
„MAXLIGA”), organizowana jest przez Stowarzyszenie Maxliga z siedzibą 
w Grodziszowie (ul. Świerkowa 8) wpisane do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego pod poz. 
39, (dalej zwane łącznie: „Organizator”). 

 

Rozgrywki sportowe w ramach MAXLIGI odbywać się będą zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w terminie 1.09.2021-30.12.2021. 

 

Spotkania ligowe odbywać się będą w sali Dolnośląskiego Klubu 
Bokserskiego - DKB Dzierżoniów, przy ul. Daszyńskiego 22, Dzierżoniów 
58-200. 

 

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

• MAXLIGA skierowana jest dla osób, które trenują boks rekreacyjnie 
lub amatorsko oraz chcą zwiększyć swoje umiejętności bokserskie, 
poprzez start w zawodach o zbliżonych warunkach do zawodowych 
walk bokserskich. 

• 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. 
• Każdy zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń 

Organizatora, obsługi lub trenera. 
 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
• Czas pobytu na terenie Obiektu należy ograniczyć do czynności 

koniecznych do startu w lidze. 
• Na terenie Obiektu obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa 

przy pomocy maseczki. Brak zakrycia ust i nosa spowoduje 
konieczność opuszczenia spotkania. 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 spotkania 
oraz/lub wykluczyć go z dalszego uczestnictwa w lidze. 

 

3. TERMINY: 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW – 1.09 – 30.09.2021 – wyłącznie poprzez 
formularz on-line na stronie www.maxliga.pl. Zasady zgłoszeń 

uczestników opublikowane są na stronie www.maxliga.pl. 

ROZPOCZĘCIE LIGI – 16.10.2021. 

 



Szczegółowe terminy poszczególnych spotkań ustalone będą przez 
organizatorów i opublikowane na profilu Facebook 

 

ZAKOŃCZENIE MAXLIGI – FINAŁ– 11.12.2021 

 

4. ZASADY SPOTKAŃ LIGOWYCH: 

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

• Dystans walk - 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 spotkaniach 
korzystając z własnego sprzętu. Jeżeli uczestnik nie posiada 
własnego sprzętu ma obowiązek poinformować o tym Organizatora 
przy starcie. Organizator MAXLIGI przygotuje sprzęt do 
wypożyczenia. Uczestnicy z obydwu narożników muszą mieć 
rękawice tych samych rozmiarów. 

• Obowiązujący strój – koszulka bez rękawów lub z krótkim rękawem 
(odsłonięte przedramiona), krótkie spodenki (odsłonięte podudzia), 
obuwie sportowe (nie ma obowiązku posiadania specjalistycznego 
obuwia bokserskiego) 

• 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). 

• 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). 

• Zgłaszając swoje uczestnictwo zawodnik zobowiązuje się do 
uzyskania odpowiednich dokumentów (skanu zaświadczenia 
lekarskiego) i dostarczenia ich organizatorom. 

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

 

5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
• muszą być pełnoletni 
• wypełniają formularz zgłoszeniowy (na stronie www.maxliga.pl) 

• opłacają wpisowe 

300 zł pakiet FULL - wpisowe, trofeum za podium, dyplom udziału w 
lidze, koszulka, 

200 zł pakiet BASIC - wpisowe, trofeum za podium, dyplom udziału w 
lidze 

• wpisowe NIE ULEGA zwrotowi po 14 dniach od daty zaksięgowania 
kwoty na koncie Stowarzyszenia, również w przypadku odwołania 
udziału przez zawodnika, bez względu na przyczynę 

• uczestnicy dostarczają zaświadczenie od lekarza POZ lub lekarza 
medycyny sportowej, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania 
sportów oraz wzięcia udziału w amatorskich zawodach bokserskich. 

• Uczestnicy podpisują i dostarczają oświadczenie uczestnika 
(dostępne na stronie www.maxliga.pl) oraz dokumenty dotyczące 
RODO (skan na maila info@maxliga.pl lub na miejscu przy starcie) 



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

 

6. PODZIAŁ NA KATEGORIE i WAGA 
• 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 

• każdemu zawodnikowi przysługuje margines 1 kg w limicie wagi, ze 
względu na to, że ważenie odbywa się po przybyciu na spotkanie 
ligowe, a walki odbywają się często w godzinach popołudniowych 

• każda kategoria wagowa jest podzielona na grupy pod kątem 
doświadczenia zawodnika 

• organizator ma prawo zweryfikować poziom umiejętności i 
doświadczenia zawodnika w konsultacji z trenerem prowadzącym 
oraz poprzez tzw. wywiad środowiskowy 

• organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za podanie 
nieprawidłowych informacji dotyczących doświadczenia w 
formularzu zgłoszeniowym 

 

7. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
• w każdej grupie danej kategorii przyznawany jest złoty, srebrny i 

brązowy medal 
• na koniec ligi przyznawane są tytuły specjalne (puchary i statuetki):  

1. NAJLEPSZY ZAWODNIK MAXLIGI  
(GRAND CHAMPION MAXLIGI) 

2. NAJLEPSZA WALKA MAXLIGI (trofeum dla obydwu zawodników) 
3. NAJWIĘKSZE ODKRYCIE MAXLIGI 
4. NAJLEPSZY ZAWODNIK MAXLIGI WG KIBICÓW 
5. NAJLEPSZY TRENER MAXLIGI 



6. NAJLEPSZY KLUB MAXLIGI 
 

Zasady przyznawania tytułów: 
Tytuły 1-3 przyznawane są uznaniowo wg obrad jury, którego skład 
będzie opublikowany na stronach Maxligi pod koniec rozgrywek 
ligowych (organizatorzy, sędziowie, trenerzy). Tytuł 4 przyznawany 
jest na podstawie głosowania kibiców na portalu Facebook pod 
wyznaczonym postem. Głosowanie rozpoczyna się i kończy w dniach 
wyznaczonych przez organizatora i ogłoszonych na portalu 
Facebook.  
Tytuł 5 zdobywa Trener, którego największa ilość zawodników 
zdobyła trofea w trakcie Maxligi.  
Tytuł 6 zdobywa klub, którego największa ilość zawodników zdobyła 
trofea Maxligi. 
Na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych ogłoszony 
będzie również ranking klubów i trenerów pod kątem ilości 
nagrodzobych zawodników. 

 


