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2019 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ JAUNIŲ (GIM. 2004–2005 M.) IR JAUNUČIŲ (GIM. 

2006–2007 M.) BOKSO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019 metų Lietuvos mokinių jaunių (gim. 2004–2005 m.) ir jaunučių (gim. 2006–2007 m.) 

bokso pirmenybių (toliau – pirmenybės) nuostatai reglamentuoja pirmenybių tikslą, organizavimo, 

finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras) ir Marijampolės sporto centras 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Pirmenybių tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir 

kilnaus elgesio nuostatas. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti bokso sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų; 

4.2. kelti sportinį meistriškumą; 

4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Pirmenybėse dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, sporto centrų, 

klubų berniukai. 

6. Pirmenybės asmeninės. 

7. Jaunučių  komanda gali turėti ne daugiau kaip 32 dalyvius, 2 trenerius, 1 vadovą. Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Šilutės, 

Palangos miestai atsiveža po vieną teisėją. Vilniaus ir Kauno miestams leidžiama registruoti po dvi 

komandas. 

8. Jaunių komanda gali turėti ne daugiau kaip 26 dalyvius, 2 trenerius, 1 vadovą. Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Šilutės, 

Palangos miestų komandos atsiveža po vieną teisėją. Vilniaus ir Kauno miestams leidžiama registruoti 

po dvi komandas. 

IV. ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA 
 

8. Pirmenybės vyksta pagal Lietuvos bokso federacijos taisykles.  

9. Lietuvos jaunių (gim. 2004–2005 m.) bokso pirmenybės:  

9.1. vyks 2019 m. lapkričio 14-16 d Marijampolės sporto centro „Sūduva“ sporto salėje (Sporto 

g. 1, Marijampolė); 

9.2. dalyvių svėrimas lapkričio 14 d. nuo 10 iki 12 val.; 

9.3. varžybų pradžia:  

14 d. – 14 val.; 

15 d. – 11 val.; 



16 d. – 11 val.; 

9.4. dalyvių svorio kategorijos: merginos – 46 kg, 48 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 

kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg ir virš 80 kg.  

vaikinai 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 

80 kg, daugiau kaip 80 kg;  

9.5. komandos turi atsivežti 10 uncijų bokso pirštines; 

9.6. teisėjų kolegijai pateikiama gydytojo vizuota paraiška ir dalyvių asmens dokumentai;  

9.7. apie dalyvavimą varžybose komandos turi informuoti iki 2019 m. lapkričio 8 d  

11. Lietuvos jaunučių (gim. 2006–2007 m.) bokso pirmenybės:  

11.1. vyks 2019 m. gruodžio 5-7 d Marijampolės sporto centro „Sūduva“ sporto salėje (Sporto 

g. 1, Marijampolė); 

11.2. dalyvių svėrimas gruodžio 5 d. nuo 10 iki 12val.; 

11.3. varžybų pradžia:  

5 d. – 14 val.; 

6 d. – 11 val.; 

7 d. – 11 val; 

11.4. dalyvių svorio kategorijos: merginos – 36 kg, 39 kg, 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 

kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 70 kg.  

Vaikinai: 35,5 kg, 37 kg, 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 

54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, daugiau kaip 76 kg;   

11.5. kovos trukmė – 3 raundai po 1,5 min.; 

11.6. komandos turi atsivežti 10 uncijų bokso pirštines; 

11.7. teisėjų kolegijai pateikiama gydytojo vizuota paraiška ir dalyvių asmens dokumentai;  

11.8. apie dalyvavimą varžybose komandos turi informuoti iki 2019 m. lapkričio 29 d. 

Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ elektroniniu paštu suduvasc@gmail.com; 

9.8. informacija apie nakvynę teikiama tel. (8 343) 72 663, 72 769 (SC „Sūduva“), tel. 8 686 

63919 (treneris V.Grinevičius) iki lapkričio 14 dienos.  

 

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

10. Dalyvių, trenerių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga. 

11. Pagrindinių teisėjų maistpinigių ir nugalėtojų apdovanojimo išlaidas pagal galimybes 

apmoka varžybų organizatoriai. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Komandų vadovai atsako: 

12.1. už dokumentų pateikimą;  

12.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

12.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

13. Pirmenybės vykdomos pagal Centro kalendorinį planą. 

14. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti laiką, datą ir vietą. 

________________________ 

Parengė 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  

metodininkas 

Vytautas Glovackas, tel. (8 5)  2 154 329 

El. paštas vytautas.glovackas@lmnsc.lt 
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