Licensregulativ
for

DANSK PROFESSIONELT BOKSE-FORBUND
Danish Professional Boxing Federation
Artikel 1
Enhver der, som promotor, bokser, kampleder, dommer eller tidtager, medvirker ved
professionelle boksekampe skal være i besiddelse af et af bestyrelsen udstedt licens. Licensen
udleveres gennem bestyrelsen, når den licensansøgende har underskrevet en erklæring om at kende
og ville overholde Forbundets love og regulativer.
Licens udstedes for et kalenderår ad gangen.
Artikel 2
Ansøgning om licens stiles til Forbundets adresse.
Sportskomitéen behandler ansøgningen og indstiller til bestyrelsen, om den anbefaler
licensudstedelsen. Licens udstedes af bestyrelsen.
Artikel 3
Promotor- og managerlicens kan søges af enhver uberygtet person. Ansøgning om disse stiles til
Forbundet og bestyrelsen beslutter om udstedelse af licens kan imødekommes.
Ansøgning om promotorlicens skal indeholde følgende:
a.

Skriftlig redegørelse for den økonomiske baggrund for at
kunne arrangere stævner.

b.

Skriftlig redegørelse for den sportslige indsigt i og baggrund
for at kunne arrangere professionelle boksestævner.

c.

Skriftlig redegørelse for de mere langsigtede planer for
arrangementer af professionelle boksestævner, herunder
angivelse af forventet antal stævner, som vil kunne afholdes
samt angivelse af hvilke boksere, der er planlagt tegnet
kontrakt med.

Forbundet har ret til at kræve supplerende relevante oplysninger, hvis den ikke mener, at de
skriftlige informationer er fyldestgørende nok til bedømmelse af licensansøgeren.
Hvis bestyrelsen skønner, at der er en rimelig dokumenteret sikkerhed, såvel sportslig som
økonomisk, tildeles promotorlicens.
Artikel 4
Licens til boksere udstedes først, når den ansøgende bokser har gennemført de af Lægekomitéen
til enhver tid krævede medicinske undersøgelser uden anmærkninger.
Bokselicens kan med umiddelbar virkning inddrages på foranledning af Lægekomitéen, hvis det
af hensyn til den pågældende boksers helbred og sikkerhed skønnes hensigtsmæssigt.
Artikel 5
Forbundet kan med øjeblikkelig virkning fratage en licens for en begrænset eller ubegrænset
periode, såfremt licenshaveren, efter tildeling af en skriftlig advarsel, vedblivende overtræder
DPBF's love og regulativer, eller gør sig skyldig i handlinger, der skader den professionelle
boksnings anseelse og omdømme. Sportskomitéens indstilling til bestyrelsen om nægtelse,
suspension eller fratagelse af licens kan inden 8 dage efter den trufne afgørelse indankes,
hvorefter beslutningen skal prøves på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.
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Artikel 6
Licensgebyrer og stævneafgift fastsættes af bestyrelsen senest ultimo. december året før
ikrafttræden.
Forbundet skal udsende licensopkrævningen, således at den er promotorer, boksere,
dommere, kampledere og tidtagere i hænde primo januar i det gældende år. Indbetalingsfrist for
licensgebyret fastsættes af Forbundet samtidig med fastsættelsen af gebyret.
Hvis licensgebyret ikke er indbetalt rettidigt, skal bestyrelsen udsende en rykkerskrivelse. Hvis
licensgebyret herefter ikke indbetales indenfor 14 dage, kan bestyrelsen inddrage licensen uden
yderligere varsel.
Ingen kan deltage i arrangementer uden at licensgebyret er indbetalt.
Artikel 7
Stævneafgiften skal indbetales til kassereren senest på datoen, angivet på fakturaen.
Ved titelkampe, hvor DPBF hæfter for titelkæmpernes purse, deponeres endvidere senest 8
dage før stævnets afholdelse begge de involverede bokseres kontraktligt aftalte purse hos
formanden.
Artikel 8
Aktive boksere kan ikke opnå licens som kampledere, dommere eller tidtagere.
Artikel 9
Ingen licenshavende må deltage i eller medvirke ved kampe, der ikke er godkendt af Forbundets
bestyrelse.
Artikel 10
Ingen licenshaver må slutte manager- eller promotorkontrakt med personer, der ikke har licens i
et af DPBF anerkendt forbund.
Artikel 11
Ingen licenshaver må deltage i et boksestævne, hvor personer der ikke har licens i et af DPBF
anerkendt forbund medvirker.
Artikel 12
Udenlandske boksere kan kun deltage i danske stævner, såfremt de er i besiddelse af en gyldig
licens og dermed starttilladelse, udstedt af et af DPBF anerkendte internationale forbund. Dette
skal afleveres til Forbundet sammen med de medicinske papirer senest 8 dage før kampen.
Artikel 13
Alle licenshavere er underkastet såvel Forbundets Sports- som Licensregulativ samt de af DPBF
anerkendte forbunds love og regulativer. For overtrædelse af bestemmelserne kan
Sportskomitéen indstille til bestyrelse, at idømme bøder og/eller suspension eller annullering af
licens.
Straffebestemmelserne gælder også udenlandske licenshavere, der deltager i danske stævner.
Dette dog med de i det internationale forbunds love og reglementer fastsatte begrænsninger.
Artikel 14
Tilfælde, der ikke er omtalt i ovenstående bestemmelser, afgøres af bestyrelsen, med ansvar
over for generalforsamlingen.
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