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PROTOCOL BUSINESS-BOKSEN
De Nederlandse Boksbond heeft een protocol vastgesteld waaraan de organisatoren
van, en deelnemers aan, zogenaamde Business Boksgala’s zich dienen te houden.
De organisatie dient een lid/vereniging/boksschool te zijn ingeschreven bij de
Nederlandse Boksbond c.q. een organisatie dient een hiervoor genoemde partij in te
schakelen. De wedstrijd dient aangevraagd te worden bij de Nederlandse Boksbond die
zal bepalen of een licentie zal worden afgegeven voor het evenement.
Organisatie wordt hierna ‘licentienemer’ genoemd.
Voor de deelnemers
Er wordt op toegezien dat iedereen serieus traint en de basisbeginselen van
het boksen goed onder de knie heeft (met name de verdedigende aspecten)
en fit is;
De boksers moet binnen 1 maand voor het evenement medisch goedgekeurd
worden bij een SMA of door een aan de Boksbond gelieerde arts. De
deelnemer moet het document van de sportkeuring tonen aan de ringarts
tijdens de wedstrijdkeuring voordat het evenement begint.
Boksers die tegen elkaar boksen worden op gelijke sterkte (kracht en fitheid)
en leeftijd uitgekozen
Boksers tekenen voorafgaande aan het evenement een verklaring waarin is
vastgelegd dat deelname aan het evenement voor eigen risico is en vrijwaren
de Boksbond c.q. de organisatie van welke aansprakelijkheid dan ook
Van te voren krijgen boksers en begeleiders instructies dat wanneer blijkt dat
de krachtsverhoudingen ongelijk zijn de instructie wordt gegeven en moet
worden opgevolgd dat er op afstand moet worden gebokst en dat niet voor
een KO wordt gegaan.
Dames- en herenboksers zijn verplicht tot het gebruik van 16oz
bokshandschoenen
Leeftijd van de dames- en herenboksers van 40 jaar tot en met 55 jaar. Heren
dragen verplicht een bokskap en tok; dames een body-protector en een
bokskap
De deelnemers dienen lid te zijn van een door de Boksbond erkende
vereniging en door deze vereniging opgegeven te worden als lid van de
Boksbond,
Deelnemers moeten worden bijgestaan door een door de Boksbond
geaccrediteerde en gelicenseerde trainer/coach (KSS3)
De deelnemers dienen lid te zijn van de Boksbond
Boksers moeten worden bijgestaan door een door de Boksbond
geaccrediteerde en gelicenseerde trainer/coach (KSS3)

Voor de officials
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De Boksbond verzorgt de aanwezigheid van de volgende officials:
4 NBB-officials (scheidsrechter/juryleden)
1 Ringarts

-

De organisatie verzorgt de aanwezigheid van:
een timekeeper
een ringspeaker
-

-

-

-

De ringarts heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname aan het
evenement wanneer deze niet beschikt over de juiste sportkeuring.
Een vertegenwoordiger van de Medische Commissie van de Boksbond wordt
uitgenodigd om voorafgaande aan het evenement aan de deelnemers uit te
leggen wat de waarde is van het dragen van hoofdkappen.
De duur van de partijen is 3 ronden van elk 1,5 minuut met 1 minuut rust.
DTC-leden van het betreffenbde district waarin het evenement wordt
gehouden zullen meebeslissen over de matchmaking en veiligheid van
deelnemers. Er zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met leeftijden,
gewichten en fitheid van de deelnemers,
De scheidsrechters hebben duidelijk instructies over het No Knock Outsysteem. Hieronder vallen:
Ingrijpen als er te hard wordt geslagen
Als een bokser in de problemen komt wordt er 8 tellen rust gegeven
Bij 3x 8 tellen rust is de partij afgelopen
De scheidsrechter en/of de ringarts heeft te allen tijde het recht een wedstrijd
te beëindigen

LICENTIE
De organisatie zal eventueel nader door de Boksbond te geven instructies ten
behoeve van het evenement opvolgen.
De organisatie verzorgt de evenementenvergunning en als de plaatselijke
verordening dit voorschrijft de beveiliging van het evenement.
De Boksbond geeft geen medewerking aan evenementen waarvoor geen
geldige licentie is afgegeven. Tegen officials van de Boksbond die toch hun
medewerking verlenen aan dergelijke evenementen zullen door de Boksbond
sancties worden genomen.
De organisatie betaalt voor het verkrijgen van een licentie voor een Business
Boksevenement een vergoeding van € 2.000,— (inclusief vergoedingen
bondsofficials).
De organisatie verklaart hierbij de reglementen te hebben gelezen, de reglementen
te hebben begrepen en ermee akkoord te zijn. Tevens verklaart de organisatie de
Boksbond te vrijwaren van elke aansprakelijkheid dan ook.

