PROTOCOL VETERANEN BOKSEN NBB


4 NBB Officials (scheidsrechter/juryleden)



1 Timekeeper (door licentienemer te regelen)



1 Ringspeaker (door licentienemer te regelen)



Dames boksers zijn verplicht tot het dragen van 16oz bokshandschoenen (door de organisatie te regelen)



Heren boksers zijn verplicht tot het dragen van 16oz bokshandschoenen (door de organisatie te regelen)



Leeftijd van de Dames en Heren boksers van 40 jaar tot en met 55 jaar; zij dragen verplicht een bokskap



De historie van de bokser moet vooraf bekend zijn (wedstrijdrecord)



Boksers dienen wedstrijdervaring te hebben in de bokssport als amateur



(ex)Profboksers zijn uitgesloten van deelname



De wedstrijden zijn 3 ronden met 1 minuut rust. De lengte van de ronde is 1,5 minuut.

 DTC leden van het betreffende district waar het evenement in wordt gehouden zal meebeslissen over de matchmaking
en veiligheid van de deelnemers. Er zal nadrukkelijk ook gekeken worden naar de leeftijdsverschillen en fitheid van de
bokser
 De deelnemers dienen lid te zijn van een bij de Boksbond aangesloten bokscentrum en door dat bokscentrum
opgegeven te worden als lid van de NBB


Boksers moeten worden bijgestaan door een door de NBB geaccrediteerde en gelicenseerde trainer/coach (KSS3)



Deelnemers en organisatie zijn bekend met de voorwaarden voor het evenement

 De boksers moeten uiterlijk 1 maand voor het evenement medisch gekeurd worden bij een SMA of sportarts. De
deelnemer moet het document van de sportkeuring tonen aan de ringarts tijdens de wedstrijdkeuring voordat het
evenement begint. De ringarts heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname aan het evenement wanneer deze
niet beschikt over de juiste sportkeuring.
 Boksers en organisatie tekenen voorafgaande aan het evenement een verklaring waarin is vastgelegd dat deelname aan
het event voor eigen risico is en vrijwaren de Boksbond van welke aansprakelijkheid dan ook.
 Organisatie zal eventueel nader door Boksbond te verstrekken instructies ten behoeve van het evenement opvolgen.
 Boksbond zal geen medewerking verlenen aan evenementen waarvoor geen geldige licentie is afgegeven. Tegen
officials van de Boksbond die toch hun medewerking geven aan dergelijke evenementen zullen sancties worden genomen.


Voor de wedstrijden gelden de wedstrijdreglementen van de Boksbond

 Kosten voor het organiseren van een Veteranen evenement zijn gelijk aan die van een normale wedstrijd organisatie bij
de NBB.

