
 

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 KRS pod nr 
0000975539 (dalej zwane łącznie: „Organizator”).   

Rozgrywki sportowe w ramach MAXLIGI odbywać się będą zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w terminie 1.04 – 30.06.2023 r.  

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

58-200. Gala finałowa odbędzie się w podanej na stronie 
www.maxliga.pl lokalizacji.  

   

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:   

• MAXLIGA skierowana jest dla osób, które trenują boks na każdym 
poziomie (od najbardziej początkującego) oraz chcą zwiększyć swoje 
umiejętności bokserskie, poprzez udział w walkach sparingowych w 
zawodnikami o zbliżonych umiejętnościach, z całego kraju.  

• 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 i 
kontrolowana, bezpieczna rywalizacja.  

• Każdy zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń  
Organizatora i obsługi eventów.   



   
 

2. TERMINY SPOKTAŃ LIGOWYCH 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW – 1.04.2023-14.04.2023 
– wyłącznie poprzez formularz on-line na stronie www.maxliga.pl. 

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

 
1. PIERWSZY ZLOT ELIMINACYJNY   
– 13/14.05.2023 – DKB Dzierżoniów 

 
2. ZLOT PÓŁFINAŁOWY I WALKI O 3 MIEJSCE  
– 27/28.05.2023 - DKB Dzierżoniów 

 

 3. ZAKOŃCZENIE MAXLIGI – FINAŁOWA GALA – 3.06.2023 
- Kąty Wrocławskie 
 

3. ZASADY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY WPISOWE   

LIMIT UCZESTNIKÓW: 100 

• Po osiągnięciu liczby 100 uczestników, będzie możliwość wpisania 
się na listę rezerwową, poprzez formularz na stronie 
www.maxliga.pl. Rejestracja na listę rezerwową odbywa się bez 
opłat wpisowych. Dopiero po przyjęciu zawodnika do listy głównej 
zawodnik zobowiązany jest do opłaty wpisowego.  

• Zawodnik zostaje zarejestrowany na liście zgłoszonych po 
opłaceniu wpisowego. 

• Organizator ma prawo wycofać zgłoszenie zawodnika, jeśli nie 
będzie możliwości zebrania grupy przeciwników w danej kategorii 
wagowe i na danym poziomie doświadczenia. W przypadku 
wycofania zgłoszenia koszty wpisowego są zwracane w całości na 
konto zawodnika.  



• Wysokość wpisowego: 300 zł (opłata na konto Stowarzyszenia 
Maxliga)  

• 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 odwołania 

• organizator komunikuje się ze zgłaszającymi się zawodnikami drogą 
mailową – każdy zawodnik otrzymuje potwierdzenie i informację o 
zgłoszeniu oraz grupie w swojej kategorii wagowej, do której został 
przydzielony 

 

  4. KATEGORIE WAGOWE I GRUPY RYWALIZACJI   

• podział na kategorie (zawodnicy pełnoletni): 

1. KAT. 100+ 

2. KAT. SUPERCIĘŻKA (90-100 kg) 

3. KAT. CIĘŻKA 90 (85-90 kg) 

4. KAT. CIĘŻKA 85 (80-85 kg) 

5. KAT. PÓŁCIĘŻKA (75-80 kg) 

6. KAT. ŚREDNIA (70-75 kg) 

7. KAT. PÓŁŚREDNIA (65-70 kg) 

8. KAT. LEKKOPÓŁŚREDNIA (< 65 kg) 

• kategorie wagowe są opublikowane na stronie www.maxliga.pl  
• każda z kategorii dzieli się na grupy, do których przydzielani są 

zawodnicy ze względu na doświadczenie  
• każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o tym, do 

jakiej kategorii i grupy został przydzielony  
• decyzja o przydzieleniu do grup kategorii jest podejmowana na 

podstawie WIEKU, WAGI, ILOŚCI LAT poświęconych przez zawodnika 
na trening, DOŚWIADCZENIU w sparingach bokserskich przez 
Organizatora 



• rozstawienie zawodników w grupie tworzy się w oparciu u 
zawodników najbardziej doświadczonych  

• losowanie zawodników nierozstawionych w grupie odbywa się 
elektronicznie, a jego wyniki są opublikowane na stronie 
www.maxliga.pl oraz przesłane do zawodników drogą mailową 

• Organizator przewiduje 1 grupę zawodniczą zawodników 
niepełnoletnich – MAXLIGA junior. Organizacja zawodów w tej grupie 
zostanie opisana w osobnym regulaminie.  

 
5. HARMONOGRAM WALK   

• Harmonogram walk podczas spotkania jest ustawiony w kolejności 
rosnącej wagi. Zmiana kolejności walk może nastąpić na prośbę 
zawodników przyjeżdżających na spotkanie z odległych miejsc 
zamieszkania. Decyzja o zmianie kolejności walk należy do 
Organizatora.  

• Karta walk spotkania („zlotu”) jest publikowana nie później niż 3 dni 
przez spotkaniem na stronie Organizatora, oraz przesłana drogą 
mailową do zawodników biorących udział w danym spotkaniu 

• Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w karcie walk w 
przypadku rezygnacji (np. kontuzji) zawodnika z udziału. W takim 
przypadki do karty walk i listy głównej mogą trafić zawodnicy z listy 
rezerwowej (w pierwszym etapie rozgrywek) lub przegrani zawodnicy 
z poprzedzającego etapu (na etapie rozgrywek półfinałowych i 
finałowych). 

• Zawodnik, który odpadł w pierwszej rundzie będzie miał szansę 
wystąpić w ramach walki sparingowej, zgodnie z założeniem Maxligi, 
aby każdy zawodnik miał szansę zawalczyć co najmniej 2 razy. 
Możliwość organizacji sparingu zależy od wielu czynników 
(dostępności rywali w kategorii wagowej i dostępnych terminów na 
zlotach). Dlatego Organizator zastrzega, że nie zawsze sparingi w 
ramach drugiej walki zawodnika będą możliwe, jednak dołoży 
wszelkich starań, aby je umożliwić.  

 

6. ZASADY SPOTKAŃ LIGOWYCH:   



1. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW: 
Po przybyciu na miejsce spotkania (minimum 2h przed godziną walki 

zawodnika podaną w harmonogramie walk) zawodnik zobowiązany 
jest do zgłoszenia się w punkcie rejestracji. Przy rejestracji zawodnik 
zobowiązany jest do: 

 
-   zważenia (każdemu zawodnikowi przysługuje margines 1 kg w limicie 

wagi, ze względu na to, że ważenie odbywa się po przybyciu na 
spotkanie ligowe, a walki mogą odbywać się w godzinach 
popołudniowych) 

-   podpisania Oświadczenia Zawodnika (załącznik nr 1 do regulaminu) 
-   podpisania Klauzuli RODO (załącznik nr 2 do regulaminu),  
- okazania zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do uprawiania sportu (boksu) i wzięcia udziału w 
amatorskich zawodach bokserskich LUB badania lekarskiego 
zatwierdzonego przez lekarza medycyny sportu w książeczce 
zawodniczej, jeśli zawodnik taką posiada 

 
W przypadku gali finałowej ważenie odbywać się będzie dzień przed 

galą w miejscu i porze podanej przez Organizatora 
 
Zespół trenerski zawodnika (3 osoby) podpisuje odpowiednią klauzulę 

RODO podczas rejestracji 
 
2. PRZEPROWADZANIE WALK: 
Uczestnicy przed przystąpieniem do walki mają obowiązek założyć: 

- strój sportowy (koszulka odsłaniająca ramiona i przedramiona – bez 
rękawów, spodenki odsłaniające podudzia; nie dopuszcza się odzieży 
z długim rękawem oraz długich spodni – legginsów pod krótkimi 
spodenkami; podczas walki koszulka musi być schowana do 
spodenek) 

- ochraniacze: kask, suspensoria, ochraniacz na szczękę, owijki 
ochronne, buty sportowe oraz rękawice bokserskie – 16 oz (dopuszcza 
się możliwość walk w rękawicach 14 oz po wcześniejszym ustaleniu 



drużyn obydwu narożników z organizatorem i w przypadku walk 
kobiecych) 

- 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 

- podczas walki nie wolno mieć założonej biżuterii (łańcuszki, kolczyki, 
bransoletki, naszyjniki)  

 

Organizator MAXLIGI zapewnia  sprzęt do wypożyczenia (rękawice 
16 oz, kaski, suspensoria). Uczestnicy z obydwu narożników muszą 
mieć rękawice tych samych rozmiarów. Za kontrolę rękawic oraz 
odpowiedniego stroju zawodników odpowiedzialny jest sędzia 
ringowy.  

 

Zespół MAXLIGI przeprowadzający zawody: 

- rejestracja (2 osoby) 
- ważenie (1 osoba) 
- sędziowie: ringowy i czasowy (4 osoby, działające na zmiany) 
- spiker 
- ratownicy medyczni (każdy z nich obecny w jednym z narożników) 
- lekarz oraz karetka pogotowia (podczas gali finałowej) 
- cutman (przygotowujący zawodników do walki) 
 
Dystans walk - 3 rundy po  2 minuty.   
 
Sędzia ringowy po każdej rundzie podaje wynik rundy sędziemu 

czasowemu. Sędzia ringowy na podstawie wyników wszystkich rund 
podejmuje ostateczną decyzję o werdykcie Werdykt walki nie 
podlega dyskusji. Jeżeli wynik starcia jest niejednoznaczny, sędzia ma 
prawo skonsultować się z innym sędzią z zespołu. Również w 
przypadku, jeżeli wynik starcia jest niejednoznaczny – sędzia ma 
prawo ogłosić czwartą, decydującą rundę (2 min.), która rozstrzyga 
starcie. 

 



Punktacja w każdej z rund może być następująca: 
10-10 runda remisowa 
10-9 lekka przewaga 
10-8 przewaga po dużej ilości ciosów, liczeniu 
 
 

3. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW I ZESPOŁU TRENERSKIEGO 
PODCZAS WALKI  

• W narożniku zawodnika mogą być obecne maksymalnie 3 osoby. W 
trakcie walki (w przerwie między rundami) do ringu ma prawo wejść 
tylko jedna z nich, na ring – jedna osoba, trzecia osoba pozostaje poza 
ringiem. Podczas rundy zespół narożnika pozostaje poza ringiem i nie 
może go dotykać.  

• Zawodnicy wchodzący do ringu zatrzymują się w swoich narożnikach 
do chwili wezwania przez sędziego na środek ringu. 

• Podczas walki zawodników obowiązuje przestrzeganie wskazówek 
sędziego, uczciwość oraz szacunek wobec swojego przeciwnika oraz 
posłuszeństwo wobec sędziego ringowego. 

• Zawodnicy rozpoczynają walkę na komendę „BOKS”, na komendę 
„STOP” i „CZAS” zaprzestają walki, natomiast komenda „BREAK” 
przerywa walkę nakazując zawodnikom cofnięcie się poza zasięg 
ciosów, po czym bez komendy wznawiają walkę. Wznowienie walki 
następuje po komendzie „boks” bez jakichkolwiek gestów (zetknięcia 
rękawic itp.).  

• Podczas walki zawodnik nie może odzywać się do zespołu narożnika, 
nie może rozmawiać z przeciwnikiem ani sędzią ringowym. 

• Dopóki nie zostanie ogłoszony werdykt walki, zawodnik nie może 
opuścić ringu. 

 

4. RELACJE Z WALK 
• Spotkania będą rejestrowane oraz udostępnione live na profilach 

MAXLIGI (Facebook i YouTube).   
• Walki nagrywane są kamerą GoPro, a relacje każdej z nich będą 

dostępne na kanale YouTube Maxligi 



 

7. WARUNKI DYSKWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW 

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

• Zawodnik, który nie spełni warunków limitu wagi może być 
zdyskwalifikowany przez Organizatora.  

• Zawodnik, którego zachowanie w ringu i poza nim będzie 
niekulturalne (brak szacunku wobec jakichkolwiek osób obecnych na 
sali podczas spotkania: obsługi ligi, kibiców, zespołu przeciwnika) 
może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora. 

• Zawodnik, który w ocenie zespołu medycznego (ratownicy, lekarz, 
cutman) ma objawy spożycia substancji odurzających lub 
dopingujących, na polecenie Organizatora ma obowiązek poddać się 
testom typu NARKOTEST. W przypadku pozytywnego wyniku testu, 
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w trakcie zawodów oraz nie a 
prawa zgłoszeń do wszelkich eventów organizowanych przez 
Organizatora.  

• Jeśli grupa kibiców będzie zachowywać się w sposób niekulturalny, 
wznosić wulgarne okrzyki, obrażające uczucia jakichkolwiek grup 
zawodowych lub społecznych, zawodnik, któremu kibicuje, może 
zostać zdyskwalifikowany z zawodów w trybie natychmiastowym.  

• W przypadku dyskwalifikacji zawodnika opłata wpisowa nie ulega 
zwrotowi.   

   

8. PRZYZNAWANIE NAGRÓD   
• W każdej grupie danej kategorii wagowej przyznawany jest złoty, 

srebrny i brązowy medal, Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy dla każdego nagrodzonego zawodnika 

• Na koniec ligi mogą zostać przyznane tytuły specjalne (pas, puchary i 
statuetki):    

1. PAS - GRAND CHAMPION MAXLIGI w kategoriach wagowych 
2. NAJLEPSZA WALKA MAXLIGI (trofeum dla obydwu zawodników)   



3. NAJLEPSZY ZAWODNIK MAXLIGI WG KIBICÓW (głosowanie na 
portalu Facebook) 

4. NAJLEPSZY TRENER MAXLIGI   
   
Zasady przyznawania tytułów:   
Tytuł 2 przyznawany jest uznaniowo wg obrad jury, którego skład będzie 

opublikowany na stronach Maxligi pod koniec rozgrywek ligowych 
(organizatorzy, sędziowie, trenerzy).  

Tytuł 3 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 4 zdobywa Trener, którego największa ilość zawodników zdobyła 
medale w trakcie Maxligi, na jakimkolwiek poziomie. Do ilości medali 
wliczają się medale brązowe, srebrne i złote (1 punkt za każdy medal). 
Zdobyty tytuł specjalny zawodnika liczony jest jak dwa dodatkowe 
medale do ilości punktów (+ 2 punkty).  

Warunki zdobywania pasa mistrzowskiego zostaną opublikowane w 
osobnym regulaminie najpóźniej na 21 dni przed galą finałową. 


