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PRAVILNIK SLOVENSKE BOKSARSKE LIGE: 

 

Načela Slovenske boksarske lige 

1. Razvoj slovenskega boksa in boksarjev 

2. Paziti na zdravstveno stanje tekmovalcev 

3. Tekmovalni duh in ekipna povezanost 

 

 

1. Člen 

UVOD: 

V Slovenski boksarski ligi lahko nastopijo le registrirani boksarji z veljavno boksarsko knjigo in 

opravljenim zdravniškim pregledom. 

Boksarji registrirani v istem klubu v Slovenski boksarski ligi ne morejo tekmovati med seboj. 

Boksar začetnik (C-0), ki še ni imel borbe lahko nastopi v ligi C-0. Pomerita se lahko boksarja, 

ki še nista imela uradne borbe. Boksarja začetnika se nagradi za zmago z 1 (eno) točko za 

matični klub. To ni pravilo, ki bi veljalo za vse boksarje, trener ob prijavi boksarja izrecno 

navede, da bo boksar prvič nastopil v C-0 ligi. Boksarja se lahko za prvo borbo prijavi tudi 

direktno v C ligo oz. kar direktno 1-5 borb. 

Boksar začetnik začne nabirat izkušnje v C ligi (1-5 borb). Boksarja začetnika se nagradi za 

zmago z 1 (eno) točko za matični klub. Trener lahko boksarja ob prvi borbi prijavi tudi direktno 

v C ligo.  

Naprednejši boksar, ki je že opravil 5 borb, začne nastopat v B ligi (6-15 borb). Naprednejšega 

boksarja se nagradi za zmago z 2 (dvema) točkama za matični klub. 

Izkušeni boksar, ki je že opravil 15 borb začne nastopati v A ligi (15 borb in več). V A ligi nastopi 

16 (šestnajsto) borbo. Izkušenega boksarja se nagradi za zmago s 3 (tremi) točkami za matični 

klub. 

 

2. Člen 

TRAJANJE SLOVENSKE BOKSARSKE LIGE in prepoznavnost: 

Pred pričetkom SBL se določi koledar in kraji, kjer bodo organizirana posamezna kola lige. 

Določi se tudi imena posameznih kol lige (npr.: pokal + mesto v katerem bo kolo lige 

organizirano). 

Vsako kolo lige nosi ime POKAL in ime mesta v katerem se kolo lige organizira. Npr.: Pokal 

Komende, Pokal Celja, Pokal Ljubljane, Pokal Maribora, itn. 
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Liga je sestavljena iz 8 (osmih) kol SBL. Vsako kolo lige organizira drug slovenski boksarski klub 

(v kolikor ni interesa za organizacijo med klubi, prevzame organizacijo Boksarska zveza 

Slovenije). 

Termine posameznih krogov se določi z letnim koledarjem tekmovanj. 

 

3. člen 

ORGANIZACIJSKI STROŠKI KLUBOV/ORGANIZATORJEV POSAMEZNEGA KOLA SBL: 

Slovenska boksarska liga je klubsko državno prvenstvo in spada pod okrilje krovne organizacije 

oz. Boksarske zveze Slovenije.  

BZS prevzame stroške organizacije tekmovalnega dela, to so:  

- najem boksarskega ringa,  

- zdravstvene storitve,  

- sodniki in delegat 

- napovedovalec. 

Organizator (klub, član Boksarske zveze Slovenije) prevzame stroške:  

- najem športne dvorane 

- medalje in pokal 

- volonterje za izvedbo 

- 2 (dva) reditelja 

- Varnostno ograjo za tekmovalni del dvorane 

 

4. člen 

TOČKOVANJE IN NAGRADE V SLOVENSKI BOSKARSKI LIGI: 

Tekmovalca se po vsaki borbi nagradi z zlato medaljo za zmago in srebrno medaljo za poraz.  

Tekmovalec pridobi točke za matični klub le z zmago. Točkovanje za zmago se viša s kvaliteto 

boksarjev. Začetniki, ki nastopajo v C-0 in C ligi (1-5 borb) z zmago pridobijo 1 (eno) točko za 

matični klub, naprednejši oz. izkušenejši boksarji, ki nastopajo v B ligi (6-15 borb) z zmago 

pridobijo 2 (dve) točki za matični klub in izkušeni boksarji (15 borb in več), ki nastopajo v A-ligi 

Slovenske boksarske lige z zmago pridobijo 3 (tri) točke za matični klub. 

    

 

 

Klub, ki zbere najvišje število točk se imenuje Klubski državni prvak v boksu (in letnica).  

Klub ki doseže drugo najvišje število točk zasede drugo mesto na klubskem državnem 

prvenstvu (in letnica). 

 C-0 in C B A 

zmaga 1 2 3 

  poraz 0 0 0 



 

Boksarska zveza Slovenije, Črtomirova 9, 2000 Maribor 
Davčna številka: 42364124, Matična številka: 5080053000, TRR: SI56031211000204968 (SKB) 

http://boksarskazveza.si                 info@boksarskazveza.si 

Klub, ki doseže tretje najvišje število točk zasede tretje mesto na klubskem državnem 

prvenstvu (in letnica) 

Klubi so za 1. (prvo), 2. (drugo) in 3. (tretje) mesto nagrajeni s pokali. 

Vzporedno se vodi  evidenca rezultatov posameznikov po starostnih kategorijah.  

Posamezniki, ki dosežejo najvišje število točk v svoji starostni kategoriji v sezoni SBL se 

imenujejo »Posamični prvak SBL (v svoji starostni kategoriji)«. 

 

5. Člen 

IZKUŠENOST BOKSARJEV: 

C-0 liga: boksarji brez borb 

C liga: 1-5 borb 

B liga: 6-15 borb (borba št. 15 se opravi v B ligi) 

A liga: 15 in več borb 

Izkušenejši boksar lahko napreduje v višjo ligo: 

Boksar iz C lige lahko nastopi v B ligi, oz. pod enakimi pogoji boksar iz B lige nastopi v A ligi, 

vendar po predhodnem dogovoru trenerjev obeh boksarjev in odobritvi tekmovalne komisije. 

Boksar nižje težnostne kategorije lahko nastopi v višji težnostni kategoriji, če v svoji kategoriji 

nima nasprotnika, vendar po predhodnem dogovoru trenerjev obeh boksarjev in odobritvi 

tekmovalne komisije., 

Boksar mlajše starostne kategorije lahko nastopi v višji starostni kategoriji, vendar le v 

starostnih kategorijah, kjer je po pravilih predpisan enak čas trajanja runde, po predhodnem 

dogovoru trenerjev obeh boksarjev in odobritvi tekmovalne komisije.     

OMEJITEV: preskoči lahko le eno starostno kategorijo ali eno težnostno kategorijo 

IZJEMA 1. (IZKUŠENOST BOKSARJEV): V kolikor boksar v določeni ligi tehnično ni dovolj 

napredoval, izkušenost po številu borb pa določa napredovanje v višjo kakovostno ligo in bi s 

tem lahko bilo ogroženo njegovo zdravje, lahko tekmovalna komisija, na pobudo trenerja, 

preuči dejansko stanje in razvoj boksarja in se boksarju dovoli nastop v ligi, v kateri je nastopal 

do sedaj, vendar ne več, kot eno borbo. Po tem se ponovno preuči stanje boksarja, če še vedno 

ne zadostuje kriterijem za napredovanje v višjo ligo, lahko ponovno boksa v ligi, v kateri je do 

sedaj. Boksarja se nagradi za zmago po točkovnem sistemu C, B, A oz. ligi v kateri je boksal.  

IZJEMA 2. (IZKUŠENOST BOKSARJEV): v kolikor je boksar izredno talentiran in pri tem obstaja 

možnost poškodb nasprotnika, oz. mu boksarji po izkušenosti iz C in B lige ne morejo 

konkurirati, da zaščitimo te boksarje in podpremo razvoj talentiranega boksarja, lahko ob 

predhodnem dogovoru in odobritvi tekmovalne komisije nastopi direktno v A ligi.  
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Borci iz drugih borilnih veščin: 

V SBL lahko nastopajo tudi borci iz drugih borilnih veščin. V kolikor so registrirani pri kakšni 

drugi zvezi iz borilnega športa v katerem uporabljajo udarce z zaprto roko oz. pestjo, nastopijo 

direktno v A ligi (16 borb in več), v kolikor nastopajo v starostni kategoriji mladinci ali člani. 

Tekmovalcem v starostni kategoriji kadeti ali mlajši, se upošteva dejansko število borb iz 

drugih borilnih veščin. 

 

6. člen 

PRIJAVA BOKSARJEV:  

Prijava boksarjev na posamični krog lige poteka elektronsko. 

Ob izdanem koledarju za sezono SBL, se določijo datumi prijav za vsak krog posebej. 

Pred začetkom sezone boksarske lige, se prijavi boksarje, ki bodo nastopali v tekoči sezoni SBL. 

Boksar lahko zastopa le en klub v sezoni SBL. Menjava kluba med sezono ni možna. 

Možna je dodatna prijava boksarjev med tekočo sezono SBL. Boksarja se prijavi najmanj 14 dni 

pred  dogovorjenim elektronskim žrebom parov. 

TEKMOVALNA TAKSA:  

Tekmovalna taksa se poravna na kraju oz. po izstavljenem računu organizatorja posameznega 

kroga BZS. 

Tekmovalna taksa se ne računa vsem prijavljenim tekmovalcem, ampak samo tistim, ki imajo 

nasprotnika in je borba potrjena. 

Tekmovalna taksa mora biti poravnana pred pričetkom tekmovalnega dela posameznega kola 

SBL in ostane organizatorju posamičnega kroga SBL za stroške organizacije. 

Višino tekmovalne takse določi izvršni odbor Boksarske zveze Slovenije, vsako leto posebej, 

skladno s koledarjem SBL. Višina tekmovalne takse je enotna za vseh 8 (osem) krogov. 

 

7. Člen 

ŽREB IN PARI:  

Računalniško voden sistem izmed prijavljenih boksarjev za posamezni krog lige avtomatsko 

upari boksarja po: starostni kategoriji, težnostni kategoriji in izkušenosti (C-0, C, B, A liga).  

Ko je opravljen elektronski žreb, se smatra za potrjeno borbo, odpoved borbe brez 

zdravniškega potrdila oz. sprememba nasprotnika ni možna. V primeru odpovedi ali neprihoda 

na borbo se kaznuje matični klub boksarja kaznuje z 1 (eno) odvzeto točko. Borba se registrira 

s porazom (WO), zmagovalec borbe prejme točke za zmago po pravilniku, matičnemu klubu 

poraženca se zaradi odpovedi oz. neprihoda na borbo odvzame 1 (ena) točka v skupnem 

seštevku na lestvici SBL. 
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8. Člen 

TEHTANJE IN PREGLED BOKSARJEV NA TEKMOVALNI DAN: 

Tehtanje in zdravniški pregled mora biti opravljeno na dan borbe. Med tehtanjem in borbo 

mora biti minimalno 3 (tri) ure razlike. 

Zdravniški pregled opravi zdravnik, ki je odgovoren za potek kola lige. 

Za uspešno opravljeno tehtanje mora: 

- Imeti tekmovalec ustrezno urejeno in izpolnjeno tekmovalno knjižico (Vpisan veljavni 

zdravniški pregled, prilepljena slika tekmovalca, izpolnjeni osebni podatki, vpisana 

registracijska komisija, žig in podpis sekretarja na predpisanih mestih) 

- Biti tekmovalec ustrezno urejen za borbo, kot predpisujejo pravila (Gladko obrita brada 

in brki) 

- Na tehtanje priti točno. V kolikor zamudi, se tehtanje ne opravi. (Za čas prihoda se šteje 

prihod na prizorišče tehtanja) 

- Tekmovalec biti v okviru teže kategorije v katero je prijavljen  

-  

Ob neizpolnjevanju katerega izmed naštetih pravil se borba šteje za odpovedano in se 

točkuje v skladu s 9. člen tekmovalnega pravilnika (Kazen minus točke za matični klub 

tekmovalca) 

Tehtanje se opravi, ob navzočnosti tekmovalne komisije. Ob prihodu na uradno vago mora 

tekmovalec izpolnjevati predpisane pogoje. Ob neizpolnjevanju katerega izmed pogojev, se 

tekmovalcu ne omogoči popravkov in ponovnega prihoda na uradno vago. 

Za težo je pri odstopanju ničelna toleranca, razen ob uparjanju borcev iz dveh različnih 

težnostnih oz. starostnih kategorij, ko pa se lahko trenerja za odstopanje medsebojno 

dogovorita in dogovor sporočita tekmovalni komisiji najmanj 12 ur pred pričetkom tehtanja. 

 

9. Člen 

ODPOVED OZ. PREDAJA BORBE: 

Ko je opravljen žreb, je par potrjen. V kolikor boksar zboli in dostavi ustrezno zdravniško 

potrdilo, se borba zaradi zdravstvenega stanja razveljavi. Nasprotni klub oz. boksar ni nagrajen 

z zmago, matični klub boksarja, ki zaradi zdravstvenega stanja ne more nastopiti, ni kaznovan 

z 1 (eno) točko v minus (matični klub boksarja z zdravstvenimi težavami je dolžan dostaviti 

ustrezno zdravniško potrdilo najkasneje 72 ur po končanem tekmovanju). 

Ko je opravljen žreb,  je par potrjen. Odpoved borbe po žrebu, se kaznuje matični klub 

boksarja, ki je borbo odpovedal z 1 (eno) točko v minus.  
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Za odpoved borbe velja: 

- Neurejena tekmovalna knjižica (Vpisan veljavni zdravniški pregled, prilepljena slika 

tekmovalca, izpolnjeni osebni podatki, žig in podpis sekretarja na predpisanih mestih) 

- Neurejenost boksarja v skladu s pravili (do gladkega obrita brada in brki) 

- Presežena telesna teža na uradni vagi (Ob predpogoju, da je na voljo testna vaga) 

- Netočen prihod na tehtanje (V kolikor ekipa ali posameznik zamudi na tehtanje) 

 

10. Člen 

SODNIKI: 

Sodijo lahko le sodniki, ki imajo opravljeno najmanj nacionalno sodniško licenco. Sodijo trije 
točkovni sodniki in eden v ringu. 

Sodnik ne sme soditi borbe, v kateri tekmuje klub s katerim ima sodnik osebno povezavo ali 
borbe v kateri tekmuje tekmovalec, ki je v sorodstvenem razmerju s sodnikom. V tem primeru 
se mora sodnik sam izločiti od sojenja pri tej borbi. Sodnik lahko sodi borbo pri kateri ima 
sorodstvene ali osebne povezave z obema tekmovalcema ali njunima matičnima kluboma. 

11. Člen 

TUJCI: 

Tuj državljan s talnim prebivališčem v Sloveniji, se smatra za  domačina. 

V ligi lahko za klub tekmujeta največ 2 (dva) tuja tekmovalca. Prednost pri žrebu imajo domači 

tekmovalci.  

Definicija tuj tekmovalec: tekmovalec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je 

registriran za boksarski klub v tujini 

Slovenski državljan, ki je registriran za klub v tujini se smatra za tujca 

Tuj tekmovalec lahko nastopi v SBL z veljavno boksarsko knjižico in zdravniškim pregledom. 

Dodatne knjižice s strani BZS ne potrebuje. Velja knjiga s katero je registriran v matičnem klubu 

v tujini. 

Tujega tekmovalca prijavi klub za katerega bo tekmoval celotno sezono, pred začetkom sezone 

SBL, menjava kluba med sezono ni možna. Klub lahko ima v sezoni največ 2 (dva) tuja 

tekmovalca, ki ju prijavi pred pričetkom sezone SBL in menjava le teh med sezono ni možna. 

Nastop tujih tekmovalcev v Slovenski boksarski ligi vsako leto posebej potrjuje izvršni odbor 

Boksarske zveze Slovenije in velja enoten sklep za vseh 8 (osem) krogov. 

 

Maribor, 24.3.2022                                                                     Pripravil:  

                                                                                                        Predsednik tekmovalne komisije 

                                                                                                        MATEVŽ LEVSTEK ALI                                                                                                                                                         


