
  

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI BOKSERSKIEJ 

MAXLIGA WARRIORS – EDYCJA SPECJALNA 

BITWA KLUBÓW 
 

AMATORSKA LIGA BOKSERSKA – MAXLIGA WARRIORS – EDYCJA 
SPECJALNA BITWA KLUBÓW  (dalej: „BITWA”), organizowana jest 
przez Stowarzyszenie Maxliga z siedzibą w Grodziszowie (ul. 
Świerkowa 8) KRS 0000975539 (dalej zwane łącznie: „Organizator”).  
Rozgrywki sportowe w ramach BITWY odbywać się będą zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w terminie 14.10 - 23.10.2022.  

Spotkania ligowe odbywać się będą w sali Dzierżoniowskiego Klubu 
Bokserskiego - DKB Dzierżoniów, przy ul. Daszyńskiego 22, 
Dzierżoniów 58-200, zwanego dalej „Obiektem”.  

  

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:  

• BITWA skierowana jest do klubów, które prowadzą treningi 
bokserskie rekreacyjnie lub amatorsko oraz chcą zwiększyć 
umiejętności bokserskie swoich zawodników, poprzez konkurencję 
z innymi klubami z całej Polski. 

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

• Założeniem BITWY jest sportowa zabawa i rywalizacja 
międzyklubowa.  

• Każdy klub i jego zawodnicy zobowiązani są stosować się do 
poleceń Organizatora i obsługi spotkań ligowych. 
 

  



2. TERMINY i LIMIT ZGŁOSZEŃ:  

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW – 1.08.2022 – 31.08.2022 
– wyłącznie poprzez formularz on-line na stronie www.maxliga.pl. 

Zasady zgłoszeń uczestników opublikowane są na stronie 
www.maxliga.pl. 

ZLOT 1 – 15-16.10.2022 

ZLOT 2 (finałowy) – 22-23.10.2022 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
terminów zlotów – w zależności od ilości zgłoszonych 

klubów i rozplanowania logistycznego rozgrywek. 

  

3. ZASADY SPOTKAŃ LIGOWYCH:  

• Każdy klub zgłasza po jednym zawodniku z każdej kategorii 
wagowej. Klub ma obowiązek zapewnienia zawodników 
rezerwowych, na wypadek kontuzji (lub innego powodu braku 
możliwości wystąpienia) zgłoszonego w danej kategorii zawodnika.  

• Zawodnik może występować w barwach tylko jednego klubu. Nie ma 
możliwości zmiany klubu, którego zawodnik reprezentuje, po 
rozpoczęciu rozgrywek.  

• W przypadku braku zawodnika klubu z danej kategorii przyznawana 
jest wygrana poprzez walkover zawodnikowi z przeciwnego 
narożnika.  

• Dystans walk - 3 rundy po  2 minuty.  
• Zasady punktacji starć: 

WYGRANA – 2 punkty 

REMIS – 1 punkt 

PRZEGRANA (walkover) – 0 punktów 

• W przypadku remisu w całym meczu międzyklubowym – o wygranej 
decyduje ostatnia wygrana walka.  

• Uczestnicy starć mają obowiązek założyć w szczególności: strój 
sportowy, kask, suspensoria, ochraniacz na szczękę, owijki, buty oraz 
rękawice bokserskie – 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.  

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

• Słowo trenera sędziującego oraz werdykt walki nie podlega dyskusji.  
• 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, bez zwrotu wpisowego.  

• Miejsce zawodnika, który rezygnuje ze startu na poziomie walk 
pierwszorundowych może zastąpić zawodnik z listy rezerwowej 
zaproponowany przez Klub. O wprowadzeniu zawodnika z listy 
rezerwowej i jego doborze ostatecznie decyduje Organizator.   

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

  

 4.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:  
• Zawodnicy startującego w BITWIE klubu muszą być pełnoletni 

(dopuszczalne są walki pokazowe zawodników niepełnoletnich, po 
udzieleniu pisemnej zgody opiekunów prawnych, za zgodą 
Organizatora)  

• Reprezentant klubu wypełnia formularz zgłoszeniowy (na stronie 
www.maxliga.pl) 

• Obowiązuje wpisowe 1500 zł (wpłacane na konto Stowarzyszenia 
Maxliga) – za udział 5 zawodników. W przypadku rezygnacji ze startu 
któregokolwiek z zawodników i braku możliwości startu zawodnika 
rezerwowego, wpisowe nie ulega zmniejszeniu, ani zwrotowi.  

• Wpisowe wpłacane jednorazowo w całości NIE ULEGA zwrotowi po 
14 dniach od daty zaksięgowania kwoty na koncie Stowarzyszenia, 



również w przypadku odwołania udziału przez klub, bez względu na 
przyczynę. 

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

• Uczestnicy podpisują oświadczenie uczestnika (dostępne do wglądu 
na stronie www.maxliga.pl) oraz dokumenty dotyczące RODO (na 
miejscu przy starcie). 

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

• Każdy klub reprezentowany jest przez Trenera, którego dane 
wymagane są w formularzu zgłoszeniowym. 

• Kibiców klubu obowiązuje wstęp płatny na zloty (bilety do kupienia 
przy wejściu, w cenie 30 zł). Nie dotyczy to zawodników startujących 
w BITWIE oraz ich zespołu trenerskiego (maksymalnie 3 osoby).  

  

 5.  PODZIAŁ NA KATEGORIE i WAGA  
• Podział na kategorie: 

o KAT. Do 75 kg 
o KAT. 75-83 kg 
o KAT. 83-90 kg 
o KAT. 90-97 kg 
o KAT. 97kg + (powyżej 97 kg) 

• Kategorie wagowe są opublikowane na stronie www.maxliga.pl 
• 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 w godzinach popołudniowych  

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

• W przypadku nie zachowania limitu wagi (przekroczenia marginesu 
1 kg) zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z meczu, tym samym 



oddając wygraną przeciwnikowi. W takim przypadku do walki może 
dojść wyłącznie za porozumieniem stron (przyzwoleniem zawodnika 
i trenera z przeciwnego narożnika). Jednak zawodnik, który nie 
dotrzymał limitu wagi – w przypadku wygranej w walce - traci jeden 
punkt.  

 

 6.  PRZYZNAWANIE NAGRÓD  
• Zwycięski klub BITWY otrzymuje PUCHAR BITWY KLUBÓW z 

grawerem nazwy klubu, który jest przechodni (w kolejnych edycjach 
musi zostać obroniony lub przekazany kolejnemu zwycięzcy).  

• Na koniec ligi przyznawane są 2 tytuły specjalne (medale, puchary 
lub statuetki):   
1. NAJLEPSZY ZAWODNIK BITWY (głosowanie kibiców na profilu 

facebookowym Maxliga Warriors pod odpowiednim postem) 
2. NAJLEPSZA WALKA BITWY (tytuł przyznają po obradach 

Sędziowie i Organizatorzy BITWY)  
 

 
 


