Regler for diplomboksning
Krav til afholdelse af diplomstævner:
•

•
•
•
•

Diplomstævner/kampe er ikke officielle, hvilket betyder, at de ikke reguleres under
kampsportsbekendtgørelsen. Diplomstævner/kampe defineres ved, at der ikke må tildeles
hårde slag til hoved og halsregionen !
Der må ikke skiltes eller reklameres offentligt for disse stævner/kampe (gælder også
sociale medier).
Bokseringen skal godkendes af en DaBU verificeret Supervisor eller kampleder.
Diplomstævner/kampe administreres af DaBU øst/vest.
Diplomkampe/stævner må ikke mikses med almindelige kampe/stævner.

Kampen:
•
•
•
•
•
•

Diplomboksning reguleres i ringen efter samme regler og principper, som ved en rigtig
kamp.
Udøveren skal være fyldt 10 år for deltagelse i diplomkamp.
Alle kampe bokses med hjelm.
U15 bokser 3 x 1,5 min.
U17/19 og elite bokser 3 x 2 min.
ALLE kampe bokses på ”teknisk niveau”. Hårde slag må og vil ikke blive accepteret.
Kamplederen SKAL stoppe en kamp, hvor der bokses ”for hårdt”.

Bedømning:
•

Diplomkampe bedømmes af kompetente trænere.

Point:
•
•
•

Der gives point for følgende:
Teknik.
Parader.
Benarbejde.
Pointafgivelse påføres ”pointliste” til brug ved diplomboksning. Disse kan downloades via
DaBUs hjemmeside, under ”praktisk info”.
Bliver en kamp stoppet, gives ingen point.

Diplom:
•
•

Minimum 27 point giver diplom.
De opnåede point påføres diplomet.

Kamplederen:
•
•
•

Kamplederen skal være uddannet.
Alternativt kan kamplederaspiranter fungere. Dette kun under obligatorisk tilsyn af mentor
(uddannet kampleder).
Kamplederen SKAL tilse, at ingen boksere tildeles hårde slag til hoved eller halsregion.
Kamplederen SKAL stoppe enhver diplomkamp, hvor ovennævnte regel brydes. Dette
uanset styrke på de deltagende boksere.

Matchning:
•
•
•

Det bør tilstræbes, at matchning foregår efter gældende vægt og aldersklasser.
Det bør tilstræbes, at boksere der har opnået rigtige kampe, ikke deltager i diplomboksning.
Der kan matches på tværs af køn.

Tilmelding:
•
•

Tilmelding af boksere skal ske til den arrangerende klub, eller DaBUs repræsentant for
øst/vest.
For at kunne deltage i diplomkamp, skal man være fyldt 10 år.

