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ÎNDEPLINIREA REGULAMENTULUI
Prezentul regulament tehnic şi de competiţii al AIBA trebuie urmat şi respectat de membrii şi
familia de box AIBA din întreaga lume, in oricare dintre activitățile sau competițiile lor, la
orice nivel. Nici o Federaţie Naţională nu îşi poate crea propriul regulament competiţional şi
regulament tehnic care să fie în contradictoriu cu Regulamentul tehnic şi cu orice regulament
competiţional AIBA (AOB, APB şi WSB).
DEFINIŢII
"AIBA" înseamnă Asociaţia Internaţională de Box
„Competiţii controlate de AIBA" înseamnă toate competiţiile AOB, APB ŞI WSB;
„AOB" înseamnă AIBA Open Boxing
“Competiţii AOB” se referă la competiţiile care se supun regulamentului competiţional AOB
„Meci" înseamnă un meci de box între doi boxeri care are loc ca parte a competiţiei.
“Boxer” se referă la orice boxer care participă într-o competiţie şi care este autorizat de către
o federaţie naţională care este membră AIBA; termenul boxer se referă la boxerii de ambele
sexe, dacă este cazul;
„Confederaţie" înseamnă un grup de federaţii naţionale recunoscute de AIBA ca aparţinând
aceluiaşi continent.
„Cântarul zilnic" înseamnă că fiecare boxer înscris trebuie să se cântărească în fiecare zi în
care el trebuie să boxeze, pentru a se asigura că greutatea lui din acea zi nu depăşeşte limita
maximă a categoriei la care boxerul este înscris.
„Delegaţie" înseamnă membrii echipei participante cuprinzând boxerii, antrenorii, doctorii
echipei şi managerii echipei la competiţiile de box;
„Delegaţi tehnici adjuncţi" înseamnă persoanele care a fost desemnate de AIBA sau de
confederaţie pentru a răspunde de toate problemele tehnice privind competiţiile de box când
acestea au loc simultan pe două (2) ring-uri;
„Comisia de tragere la sorţi" înseamnă un grup de cel puţin două persoane care va trage la
sorţi arbitrii şi judecătorii pentru fiecare meci la oricare competiţie AOB.
„Meci bilateral" înseamnă o competiţie cu participarea a unor boxeri din doar
două ţări.
„Locul de desfăşurare" (FOP) înseamnă zona de concurs care se întinde cel puţin 6 metri în
afara platformei ringului;
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“Cântărire generală” înseamnă verificarea documentelor, a stării medicale şi a greutăţii
Boxerului pentru a se asigura că Boxerul îndeplineşte cerinţele Categoriei de Greutate în care
s-a înscris;
„Mănuşile" înseamnă o piesă de echipament purtată pe mâini pentru protejare pe timpul
competiţiei;
“Cască” înseamnă o piesă de echipament care este purtată pe cap pentru protejare pe timpul
competiţiei
„ITO" înseamnă Oficial tehnic internaţional, desemnat de AIBA, cu excepţia arbitrilor şi
judecătorilor, cum sunt membrii juriului de competiţie, ai comisiei de tragere la sorţi şi ai
juriului medical, coordonatorul arbitrilor şi judecătorilor şi managerul de echipament.
„Judecător" înseamnă o persoană care acordă puncte în timpul unui meci, pe baza
performanţei fiecărui boxer pe ring, cu respectarea regulamentului tehnic şi de competiţii al
AIBA şi a regulamentului competiţional AOB;
“Raportul

medical al meciului” se referă la formularul care este completat de medicul de ring

după meci pentru a recomanda restricţii medicale şi/sau măsuri sanitare de protecţie;
„Federaţie naţională" este orice federaţie sau asociaţie de box care a fost admisă pentru
calitatea de membru al AIBA de congres, moment în care devine un membru al AIBA.
„Tragerea la sorţi oficială" înseamnă ceremonia de tragere la sorţi a boxerilor pentru a decide
programul meciurilor la fiecare categorie de greutate;
„Arbitru" înseamnă o persoană care asigură respectarea de către boxeri pe timpul meciului a
regulamentului tehnic şi de competiţii al AIBA.
“Secunzi” se referă la Antrenori sau Instructori autorizaţi de AIBA cărora le este permis să
activeze în colţul ring-ului;
“Clasamentul capilor de serie” se referă la sistemul care asigură ca tragerea oficială a
competiţiei să poată avea un program al competiţiei mai bine echilibrat pentru a menţine
atractivitatea competiţiei;
„Delegat tehnic” înseamnă o persoană care a fost desemnată de AIBS pentru a răspunde de
toate problemele tehnice privind competiţiile de box. Un delegat tehnic poate fi autorizat
pentru toate competiţiile AIBA (AOB, APB ŞI WSB) sau doar pentru competiţiile AOB.
„Oficialii echipei" înseamnă managerii echipei, antrenorii şi doctorii unei echipe înscrise de o
federaţie naţională la o competiţie de box, în afara boxerilor;
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“Seriile naţionale de Box (WSB)” se referă la competiţia organizată de liga internaţională de
box cunoscută ca Serile naţionale de box (sau alt nume asemănător care poate înlocui acest
nume temporar) cuprinzând franchize multiple, care au loc o dată în fiecare an competiţional.
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REGULAMENT PRIVIND MANAGEMENTUL COMPETIŢIEI
REGULA 1. CLASIFICAREA BOXERILOR
1.1. Clasificarea în funcţie de vârstă:
1.1.1. Boxeri şi boxeriţe având între 19 şi 40 de ani, în categoria „Elite".
1.1.2. Boxeri şi boxeriţe având 17 şi 18 ani, în categoria „Tineret".
1.1.3. Boxeri şi boxeriţe având 15 şi 16 ani, în categoria „Juniori".
1.1.4. Vârsta unui boxer se stabileşte pe baza anului său de naştere.
1.1.5. Toate competiţiile destinate şcolarilor şi şcolăriţelor şi pentru toţi ceilalţi boxeri de
vârste mai mici sunt conduse numai de federaţiile naţionale şi la nivel de confederaţie. Vârsta
boxerilor nu va fi mai mică de 14 ani. Nivelele de vârstă ale boxerilor care participă la aceste
competiţii nu vor fi mai mari de 2 ani.
1.2. Clasificarea în funcţie de greutate1:
1.2.1. Pentru bărbaţi la categoriile „Elită" şi „Tineret" există zece (zece) categorii de greutate,
după cum urmează: 46 - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+kg.
1.2.2. Pentru femei la categoriile „Elită" şi „Tineret" există zece (10) categorii de greutate
după cum urmează: 45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg,
81+kg
1.2.2.3 Pentru femei la categoria „Elită" se vor aplica trei (3) categorii de greutate pentru
jocurile Olimpice după cum urmează: 48 - 51 kg, 57 - 60 kg, 69 - 75 kg.
1.2.3 Pentru juniori şi junioare, treisprezece (13) categorii de greutate după cum urmează: 44
- 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg şi 80+ kg.
1. Terminologiile pentru fiecare categorie de greutate se pot găsi în anexa „H".
2. Se poate modifica.
REGULA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE A BOXERILOR
2.1. Cetăţenia
2.1.1. Orice boxer care participă la competiţiile AOB trebuie să fie cetăţean al ţării membre a
federaţiei naţionale participante la acele competiţii.
2.1.2. Pentru toate litigiile care se produc pe timpul campionatelor mondiale, jocurilor
olimpice şi al altor competiţii aprobate de AIBA sau a competiției confederației, decizia
finală privind stabilirea cetăţeniei revine Comitetului Executiv al AIBA.
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2.1.3. Dacă un boxer doreşte să-şi schimbe cetăţenia, el poate participa la orice competiţie
aprobată de AIBA ca participant din partea federaţiei naţionale pentru care şi-a schimbat
cetăţenia, după 3 (trei) ani de la schimbarea cetăţeniei.
2.1.4. Dacă un boxer, după ce a reprezentat o federaţie naţională la oricare competiţie
aprobată de AIBA, are în acelaşi timp cetăţenia a două sau mai multe ţări, el va alege numai o
federaţie naţională pentru a se înscrie la competiţiile aprobate de AIBA. In acest caz, din
momentul în care boxerul alege o federaţie naţională, el nu se înscrie la nici o competiţie
aprobată de AIBA pentru echipa federaţiei naţionale schimbate timp de 3 (trei) ani.
2.1.5. Pentru stabilirea perioadei de 3 (trei) ani, AIBA va crea o bază de date cu toţi boxerii
pentru a înregistra participarea lor la competiţii. Orice federaţie gazdă şi orice comitet de
organizare va trimite înscrierile definitive la AIBA pentru a primi o confirmare a cetăţeniei şi
a statutului privind dreptul de participare al oricărui boxer înainte de competiţie. Totuşi, până
la completarea bazei de date, cetăţenia va fi verificată pe baza paşaportului, legitimaţiei şi a
oricăror rezultate de la competiţiile anterioare aprobate de AIBA. Totuşi, până la completarea
bazei de date, cetăţenia va fi verificată pe baza paşaportului, a carnetului cu rezultate şi/sau a
legitimaţiei de membru şi a rezultatelor de la competiţiile anterioare aprobate de AIBA.
2.1.6. Înaintea competiţiei, secretariatul AIBA va confirma cetăţenia şi dreptul de participare
al boxerului. Oricum, pe timpul competiţiei, orice litigiu va fi rezolvat de delegatul tehnic şi
va fi apoi ratificat de respectivul comitet executiv şi va fi apoi ratificat de Oficiul de la sediul
AIBA.
2.1.7. Dacă se primește plângere cu privire la dreptul de participare a boxerului, delegatul
tehnic va raporta imediat aceasta Secretariatului AIBA și dacă se confirmă un caz de
neparticipare, delegatul tehnic trebuie imediat să descalifice boxerul și să informeze toate
părțile.
2.1.8. Dacă nu sunt respectate regulile privind cetățenia unui boxer, atât federațiile naționale
cât și boxerul vor fi raportați comisiei disciplinare AIBA.
2.1.9. Când se dorește stabilirea naționalității, AIBA are dreptul de a cere următoarele
documente ca dovadă:
2.1.9.1. Certificatul de naștere
2.1.9.2. Documente care dovedesc naționalitatea
2.1.9.3. Scrisoare de confirmare din partea NOC
2.2. O singură înscriere la o categorie de greutate
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2.2.1 La toate competiţiile AOB, cum sunt campionatele mondiale, jocurile olimpice,
campionatele continentale şi turneele de calificare pentru J.O. și competițiile confederației, se
va permite participarea unui singur boxer la o categorie de greutate din partea unei ţări.
2.3. Dreptul de participare al WSB și a boxerilor non-AIBA.
2.3.1. Tuturor boxerilor WSB le este permis să participe la J.O. și la competițiile de calificare
pentru J.O. la toate nivelele precum și la competițiile importante desemnate.
2.3.2. Boxerilor care au fost implicați în box profesional sau alt sport de luptă profesional
diferit de box nu li se va permite să participe la orice nivel, cu excepția cazului în care se
menționează diferit în Regulamentul competițional APB și/sau în Regulamentul
competițional WSB.
2.3.3. Orice boxer care încheie un contract, memorandum de înțelegere, ante-contract sau
orice altă formă de contract, cu o persoană fizică sau juridică diferită de AIBA (sau altă
instituție care este afiliată sau subsidiară AIBA), cu privire la participarea în viitor a acestui
boxer la boc profesional sau orice alt sport de luptă profesional, nu va putea participa în nici o
competiție AOB de nici un nivel, incluzând, pentru eliminarea îndoielilor, jocurile olimpice.
REGULA 3. CONTROLUL MEDICAL
3.1. La momentul stabili pentru cântărire, boxerii trebuie considerați apți pentru a concura și
controlați de un doctor numit de un membru al juriului medical înainte de cântărire. Din
dorința de a asigura un procedeu de cântărire facil, delegatul tehnic poate decide să înceapă
controlul medical mai devreme. Președintele juriului medical poate alege doctori locali sau ai
echipei pentru a ajuta la îndatoririle juriului medical doar pentru controlul medical.
3.2. La controlul medical și la cântărire, boxerul trebuie să prezinte un registru actualizat al
său pentru competiția AIBA, conținând informații corecte. Acest registru pentru competiția
AIBA, în care înscrierile necesare trebuie scrise de un oficial responsabil, trebui semnat
și/sau ștampilat de secretarul general sau directorul executiv al federației naționale a
boxerului. Dacă boxerul nu prezintă registrul său pentru competiția AIBA la controlul
medical și la cântărire, acestui boxer nu i se va permite să participe la competiție.
3.3 Testul pentru stabilirea sexului - pentru competițiile AOB, se poate face un test de
verificare a sexului.
3.4. La punctul de verificare a documentelor înainte de controlul medical:
3.4.1. Fiecare boxeriță de optsprezece (18) ani sau mai mare trebuie să semneze o declarație
furnizată de juriul medical care atestă faptul că nu este însărcinată la momentul respectiv.
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3.4.2. Fiecare boxeriță sub optsprezece (18) ani la începutul competiției respective trebuie să
prezinte o declarație semnată de:
3.4.2.1. ea însăși
3.4.2.2. oricare dintre părinții / îngrijitorul legal al său care să ateste faptul că nu este
însărcinată la momentul respectiv. Va fi responsabilitatea oficialilor echipei federației
naționale de a asigura că boxerițele sub optsprezece (18) ani din echipa lor prezintă această
declarație la competiția respectivă.
3.5. Boxerițele care nu semnează / nu prezintă o declarație precum că nu sunt însărcinate, nu
vor putea să participe la competiția respectivă (vezi Anexa I pentru formele declarației care
trebuie semnate).
REGULA 4. CÂNTARUL OFICIAL
4.1. La toate competiţiile AOB
4.1.1. Toţi boxerii înscrişi trebuie să participe la cântarul general în dimineaţa primei zile a
competiţiei, cu excepţia prevederilor din articolul 4.1.2.
4.1.2 La toate competiţiile AOB , când numărul boxerilor înscrişi este mai mare de 300 după
încheierea termenului final de înscriere şi pentru Jocurile Olimpice , cântarul general poate fi
organizat cu cel mult 24 de ore înainte de controlul medical al primei zile de competiţie, pe
baza hotărârii delegatului tehnic.
Delegatul tehnic al competiţiei îşi rezervă dreptul de a uşura această condiţie, dacă se produc
circumstanţe inevitabile şi după consultarea preşedintelui Juriului medical.
4.1.4. Cântarul oficial va fi realizat de oficiali autorizaţi de delegatul tehnic. Un oficial din
echipa federaţiei naţionale a boxerului va putea fi prezent la cântarul oficial, dar, în nici un
caz nu i se va permite delegatului să intervină în procesul de cântărire.
4.1.5. La cântarul oficial general, greutatea înregistrată a boxerului nu va depăşi greutatea
maximă de la categoria de greutate a boxerului şi nici nu va fi sub greutatea minimă de la
categoria de greutate a boxerului. Greutatea înregistrată la cântarul oficial general din prima
zi determină categoria de greutate a boxerului pentru întreaga competiţie.
4.1.6. La cântarul zilnic, doar limita maximă a greutății va fi controlată, nu limita minimă a
greutății.
4.1.7. Unui boxer îi va fi permis să fie prezent o singură dată cântăririle oficiale. Va exista o
toleranță zero asupra oricărei depășiri a categoriei de greutate aleasă.
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4.1.8. Cântarul - Greutatea este cea indicată de cântar, corpul fiind dezbrăcat, exceptând un
slip sau un chilot. Dacă este nevoie, boxerul îşi poate scoate chilotul, dar numai pe cântar. Pot
fi folosite cântare electronice.
4.1.9. Cântarele pentru testare trebuie pregătite. Cântarele folosite la turnee şi la cântarul
oficial trebuie să fie produse de acelaşi producător şi să aibă aceeaşi calibrare.
4.1.10. Cântarul oficial va fi efectuat de oficiali din acelaşi sex.
REGULA 5. ÎNLOCUIREA BOXERILOR LA CÂNTARUL GENERAL
5.1. Se permite ca delegatul oricărei ţări a cărui concurent nu a întrunit categoria de greutatea
la cântarul oficial să-l înscrie pe acel boxer la o categorie superioară sau inferioară de
greutate la care respectivul boxer ar avea dreptul, dacă ţara respectivă are un loc liber la acea
categorie de greutate şi dacă cântarul oficial nu s-a încheiat.
5.2. Se permite de asemenea unei federații naționale ţări să înlocuiască un boxer cu altul, în
orice moment, până la închiderea cântarului general şi a examenului medical, cu condiţia ca
la orice competiţie la care sunt permise rezerve, boxerul înlocuitor să fi fost înscris ca rezervă
la acea greutate sau la oricare altă greutate.
5.3. Această regulă este aplicabilă numai pentru campionatele open, unde se permit boxeri ca
rezervă.
5.4. Toate celelalte cazuri de înlocuire vor fi finalizate cu o zi înainte de cântarul general.
REGULA 6. TRAGEREA OFICIALĂ LA SORŢI
6.1. Tragerea la sorţi va avea loc cât mai repede posibil după examenul medical oficial şi
cântarul general. Ea se va încheia cu cel puţin trei (3) ore înainte de primul meci din prima zi
de competiţie.
6.2.

În cazul regulii 4.1.2, tragerea oficială la sorți trebuie ținută cu o zi înainte de

competiție.
6.3. Dacă cântarul general este organizat în dimineața anterioară primei zi de competiție, cel
puțin un oficial al echipei de la fiecare delegație participantă trebuie să asiste la tragerea
oficială la sorți.
6.4. Sistemul de tragerea la sorţi computerizat va fi folosit la toate competiţiile aprobate de
AOB, cu excepția jocurilor olimpice unde se poate organiza o tragere la sorți manuală. În
cazul în care sistemul de tragere la sorţi computerizat nu funcţionează, va putea fi folosit
sistemul manual.
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6.5. Eventuale repetări ale tragerii la sorţi - În orice caz, până ce se încheie tragerea la sorţi
pentru ultima categorie de greutate, dacă apare oricare greşeală sau circumstanţă neprevăzută,
delegatul tehnic are dreptul de a dispune ca o anumită tragere la sorţi să fie repetată.
6.6. Fără adversar - În competiţiile cu mai mult de doi concurenţi, se vor trage la sorţi un
număr suficient de „byes" (fără adversar, liber) pentru a reduce numărul concurenţilor în cea
de-a doua serie la 2, 4, 8, 16 sau 32.
Concurenţii care au fost traşi la sorţi fără adversar în prima serie vor fi primii care vor boxa în
cea de-a doua serie, dar în ordinea în care au fost trași.
6.7. Delegatul tehnic trebuie să se asigure, unde e posibil, ca niciun concurent să nu boxeze
de două ori în competiţie mai înainte ca toţi ceilalţi boxeri de la aceeaşi categorie de greutate
să fi boxat cel puţin o dată. În situaţii speciale, delegatul tehnic are dreptul de a uşura această
regulă.
6.8. Programul meciurilor - La Jocurile Olimpice, campionate mondiale şi campionate
continentale, programul meciurilor va fi aranjat în ordinea greutăţilor, astfel încât în fiecare
serie categoriile de greutate mici vor boxa primele şi după ele în ordinea greutăţilor, până la
categoriile cele mai grele din acea serie, urmate de categoriile cele mai uşoare din seria
următoare şi aşa mai departe. La aranjarea programului finalelor şi semifinalelor
campionatelor, dorinţele comitetului local de organizare pot fi satisfăcute de delegatul tehnic,
în măsura în care rezultatele tragerii la sorţi nu ridică probleme.
6.9. Procedura de stabilire a capilor de serie - va respecta procedura de stabilire a capilor de
serie la ceremonia de tragere la sorti (a se vedea Anexa E) şi va fi în conformitate cu Ghidul
mondial de clasificare (a se vedea Anexa D).
REGULA 7. DURATA ŞI NUMĂRUL DE REPRIZE
7.1 La toate competiţiile AOB de elită bărbaţi şi de tineret, meciurile vor fi de 3 (trei) reprize
de câte 3 (trei) minute,
7.2 La toate competiţiile AOB de elită femei şi de tineret femei, meciurile vor fi de 4 (patru)
reprize de câte 2 (două) minute.
7.3. La toate competiţiile AOB de juniori, băieţi şi fete, meciurile vor fi de 3 (trei) reprize de
câte 2 (două) minute.
7.4. La toate meciurile menţionate mai sus, pauza dintre reprize este de l (un) minut.
REGULA 8. CONTESTAȚII
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8.1. O contestaţie va fi înaintată de conducătorul echipei sau de o persoană având poziţia cea
mai înaltă în delegaţie în cel mult 30 de minute de la terminarea meciului.
8.2. O contestaţie privind finalele unui turneu va fi făcută în termen de 5 minute de la
încheierea meciului. Ceremonia de decernare a premiilor va fi amânată până la anunțarea
rezultatelor evaluării.
8.3. Contestaţia se va face în scris şi va fi înmânată delegatului tehnic motivând clar
contestația și specificând care reguli au fost încălcate. Contestația trebuie să se refere doar la
performanța arbitrului.
8.4. Nu se acceptă nici o contestație împotriva deciziilor juriului.
8.5. Taxa de contestaţie este de 500 USD. O taxă administrativă de 100 USD va fi reţinută
din această sumă, iar restul va fi returnat dacă contestaţia este acceptată. Dacă contestaţia este
respinsă, întreaga taxă nu va fi returnată celui care a contestat.
8.6. Delegatul tehnic are dreptul de a accepta sau de a refuza contestaţia. Delegatul tehnic va
informa părțile implicate dacă contestația a fost sau nu acceptată. Dacă contestația este
respinsă înainte de a fi analizată, taxa de contestație va fi returnată integral.
8.7. Evaluarea va fi făcută de delegatul tehnic sau de delegații tehnici adjuncți unde este
cazul, evaluatorul arbitrilor și evaluatorul judecătorului imediat după încheierea sesiunii.
8.8. Delegatul tehnic sau delegații tehnici adjuncți va informa imediat verbal pe conducătorii
celor două echipe şi ulterior în scris, dar nu mai târziu de cântarul şi de controlul medical din
ziua următoare.
8.9. Se va folosi o înregistrare video de la meciul contestat pentru a analiza meciul la toate
competițiile AOB.
8.10. Decizia luată este definitivă și nu mai este permisă nici o analiză ulterioară.
REGULA 9. APROBAREA COMPETIȚIEI AOB
Condițiile pentru ca o competiție să fie aprobată de AOB se găsesc în regulamentul
competițional AOB (ex. Anexa C).
REGULA 10. LOCUL COMPETIŢIEI ȘI DISPOZIȚII PENTRU OFICIALI
10.1. Cerințele locului de desfăşurare
10.1.1. Salonul arbitrilor şi judecătorilor
10.1.2. Vestiarele boxerilor
10.1.3. Camera de control antidoping
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10.1.4. Camera pentru control (camera doctorului)
10.1.5. Zona de încălzire a boxerilor
10.1.6. Magazia cu echipament de box
10.1.7. Birouri pentru AIBA, comitetul de organizare, delegatul tehnic
10.1.8. Camera presei, camera pentru interviuri şi conferinţe de presă, zona mixtă, conform
ghidului de presă al AIBA
10.1.9. Camera de reuniuni a oficialilor tehnici internaţionali (ITO) şi a arbitrilor şi
judecătorilor
10.1.10. Salonul de protocol
10.2. Alte cerinţe referitoare la locul de desfăşurare
10.2.1. Organizatorii competiţiilor mixte, la care participă boxeri şi boxeriţe, vor aranja
camere separate, în care se pot desfăşura separat controlul medical şi cântarul oficial pentru
femei si bărbați.
10.2.2. La toate competițiile AOB, trebuie să existe un (1) delegat tehnic, un (1) evaluator al
arbitrului, un (1) evaluator al judecătorului dar în cazul în care competiția AOB are două (2)
ring-uri, vor trebui să existe un (1) delegat tehnic, doi (2) delegați tehnici adjuncți, doi (2)
evaluatori ai arbitrilor și doi (evaluatori ai judecătorilor).
REGULA 11. TERENUL DE JOC (FOP)
11.1. Terenul de joc pentru stabilire – Un ring
(imag.)
11.2. Terenul de joc pentru stabilire – Două ring-uri
(imag.)
11.3. Pozițiile oficialilor tehnici în jurul terenului de joc
11.3.1. Coordonatorul arbitrului și judecătorului trebuie plasat în aceeași zonă cu comisia de
tragere la sorți, dar, pentru a evita o posibilă interferență, nu imediat lângă comisia de tragere.
11.3.2. Masa managerului de echipament trebuie așezată la intrarea boxerilor în terenul de
joc.
11.3.3. Gestiunea registrelor boxerilor pentru competițiile AIBA trebuie făcută la masa de
lângă ieșirea boxerilor de pe terenul de joc.
11.4. Regulament pentru Presă
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11.4.1. Dacă în timpul competiției este necesară o platformă pentru camerele TV, lungimea și
lățimea sa trebuie să fie de 1 metru fiecare. Înălțimea sa va fi stabilită împreună de către
organizatorii TV și de către managerul competiției, cu aprobarea delegatului tehnic.
11.4.2. Operatorilor camerelor TV le este permis să se miște în jurul șorțului ring-ului în
timpul pauzelor dintre reprize și între meciuri.
11.4.3. Fiecare operator al camerei poate avea un asistent maxim și asistentul trebuie să
rămână la sol.
11.4.4. Maxim patru (4) fotografi pot fi poziționați de-a lungul ring-ului în timpul
competiției. Ei vor rămâne într-o zonă demarcată de 1,5 metri de la colțul neutru către
judecătorul 2 și judecătorul 3.
11.4.5. Doar la sfârșitul meciului fotografilor le este permis să se miște în jurul ring-ului, cu
excepția părții unde este așezat delegatul tehnic.
11.4.6. Microfoanele pot fi atașate doar în partea posterioară a aparatelor de punctaj în zona
neutră.
REGULA 12. REGLEMENTĂRILE ANTIDOPING AIBA
12.1. Toate chestiunile referitoare la antidoping pot fi găsite în Reglementările antidoping
AIBA.
12.2. La toate competițiile confederației se for face teste anti-doping.
12.3. Toate rezultatele testelor anti-doping, incluzând formele de testare, trebuie trimise
secretariatului AIBA în termen de douăzecișipatru (24) de ore de la terminarea competiției.
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REGULAMENT PENTRU OFICIALII DE COMPETIŢII
REGULA 13. DELEGATUL TEHNIC
13.1. Calificări
13.1. Delegatul tehnic trebuie să aibă calităţi superioare de conducere şi de management,
deţinând certificatul de delegat tehnic AIBA sau AOB.
13.2. Antrenorii activi, Arbitrii, Judecătorii şi Managerii Echipelor precum şi orice altă
persoană care a fost vreodată sancţionată cu o suspensie care depăşeşte şase (6) luni nu poate
fi numită în funcţia de Delegat Tehnic.
13.2. Nominalizarea şi desemnarea
13.2.1. La toate competiţiile AOB, Comisia tehnică şi de regulamente a AIBA va numi
candidaţi, iar preşedintele AIBA va aproba, desemna sau respinge delegatul tehnic.
13.2.2. Delegatul tehnic trebuie să fie dintr-o altă ţară decât cea unde are loc competiţia.
13.2.3. La toate competiţiile confederaţiei – Categoria A şi Categoria B, Comisia de
competiţii ale confederaţiei va desemna candidaţii, iar preşedintele confederaţiei va aproba,
desemna sau respinge delegatul tehnic.
13.3. Procedura de luare a deciziilor
13.3.1. Delegatul tehnic este responsabil pentru toate deciziile.
13.3.2. Delegatul tehnic trebuie să anunţe crainicului oficial numele boxerului prezentat
câştigător pe monitorul computerului la terminarea meciului.
13.3.3. Delegatul tehnic trebuie să urmărească scorurile şi performanţele arbitrilor şi
judecătorilor şi să suspende imediat orice arbitru şi/sau judecător care greşeşte pentru restul
zilei cu competiţii. Apoi, la terminarea competiţiei, delegatul tehnic, evaluatorul arbitrilor şi
evaluatorul judecătorilor trebuie să discute orice recomandare ulterioară cu Comisia
disciplinară referitor la sancţionarea arbitrului şi/sau a judecătorului.
13.3.4. Dacă un oficial numit pentru meci este absent, delegatul tehnic poate desemna un
membru adecvat din catalogul cu oficialii aprobaţi pentru a înlocui membrul absent.
13.3.5. Dacă apar circumstanţe ce ar putea afecta ţinerea unui meci în condiţii
corespunzătoare şi dacă arbitrul nu acţionează suficient în situaţia respectivă, delegatul tehnic
poate ordona oprirea boxului până când acesta poate fi reluat în mod corespunzător.
13.3.6. Delegatul tehnic poate acţiona imediat, în cazul în care consideră necesar, pentru a
trata condiţiile ce ar putea afecta desfăşurarea adecvată a boxului în orice sesiune.
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13.3.7. În cazul în care un boxer este vinovat de o infracţiune gravă şi deliberată, contrară
spiritului de sportiv, delegatul tehnic, arbitrul şi oficialii au dreptul de a recomanda biroului
comitetului executiv ca să înainteze cazul comisiei disciplinare pentru sancţionare.
13.3.8. Delegatul tehnic nu poate acţiona ca atare la meciurile în care joacă boxeri din ţara sa.
13.3.9. delegatul tehnic, evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor sunt responsabili cu
avertizarea, atenţionarea şi/sau îndepărtarea secunzilor.
13.4. Respingerea arbitrului
13.4.1. Decizia unui arbitru poate fi respinsă de către delegatul tehnic atunci când arbitrul a
luat o decizie care este evident contra regulamentului prezent şi a legilor şi statutului AIBA.
Când se analizează un astfel de incident, delegatul tehnic poate folosi o înregistrare video a
incidentului.
13.5.

Îndatoriri

13.5.1. Îndatoririle detaliate ale delegatului tehnic sunt enumerate în Anexa A.
REGULA 14. DELEGAŢII TEHNICI ADJUNCŢI
14.1. Desemnarea
14.1.1. AIBA poate desemna doi (2) delegaţi tehnici adjuncţi pentru orice competiţie AOB
care foloseşte două (2) ring-uri.
14.2. Calificări
14.2.1. Delegaţii tehnici adjuncţi trebuie să aibă calităţi superioare de conducere şi de
management, deţinând certificatul AIBA de delegat tehnic adjunct, în urma examenelor de
delegat tehnic AIBA sau AOB. Cei doi (2) delegaţi tehnic adjuncţi sunt responsabili pentru
cele două (2) ring-uri , cu aceleaşi îndatoriri ca şi delegatul tehnic.
14.2.2. Antrenorii, arbitrii, judecătorii şi managerii de echipă activi precum şi orice persoană
care a fost vreodată sancţionată cu o suspensie care depăşeşte şase (6) luni, nu pot fi numiţi ca
delegat tehnic.
14.2.3. Delegaţii tehnici adjuncţi nu pot fi din aceeaşi ţară unde are loc competiţia şi trebuie
să aibă cetăţenie diferită de cea a delegatului tehnic.
14.3. Îndatoriri
14.3.1. Îndatoririle detaliate ale delegatului tehnic adjunct sunt enumerate în Anexa A.
REGULA 15. OFICIALUL TEHNIC INTERNAŢIONAL (ITO)
15.1. Calificări
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15.1.1. Fiecare ITO trebuie să fi obţinut autorizaţia ITO AIBA.
15.1.2. Antrenorii, arbitrii, judecătorii şi managerii de echipă activi precum şi orice persoană
care a fost vreodată sancţionată cu o suspensie care depăşeşte şase (6) luni, nu pot fi numiţi ca
ITO.
15.2. Definiţie
Toţi oficialii care lucrează în cadrul terenului de joc (FOP) cu excepţia delegatului tehnic, a
delegaţilor tehnici adjuncţi, a arbitrilor şi judecătorilor şi a personalului comitetului de
organizare şi AIBA se numesc ITO. Ca ITO sunt consideraţi următorii membri:
15.2.1. Evaluatorul arbitrilor
15.2.2. Evaluatorul judecătorilor
15.2.3. Comisia de tragere la sorţi
15.2.4. Membrii juriului medical
15.2.5. Managerul echipamentului de box
15.2.6. Coordonatorul arbitrilor si judecătorilor
15.2.7. Alte poziţii stabilite de delegatul tehnic pentru a lucra în cadrul terenului de joc (FOP)
15.3.

Nominalizarea şi desemnarea

15.3.1. Membrii Comitetului Executiv al AIBA, preşedinţii comisiilor AIBA, membrii
Comisiei tehnice şi de regulamente, membrii Comisiei de arbitri şi judecători şi membrii
Comisiei medicale sunt principalii candidaţi pentru a fi desemnaţi ca ITO.
15.3.2. La toate competiţiile AOB, delegatul tehnic desemnează candidaţii, iar preşedintele
AIBA aprobă, desemnează şi respinge ITO.
15.3.3. La toate campionatele continentale, delegatul tehnic numeşte candidaţii, iar
preşedintele confederaţiei aprobă, desemnează şi respinge ITO.
15.3.4. Oficialii tehnici internaţionali nu vor fi mai mulţi de doi membri cu aceeaşi cetăţenie,
la aceeaşi competiţie, cu condiţia ca aceşti ITO cu aceeaşi cetăţenie să nu fie desemnaţi la
acelaşi meci.
REGULA 16. EVALUATORUL ARBITRILOR ŞI EVALUATORUL
JUDECĂTORILOR
16.1. Desemnarea
16.1.1. Pentru campionatele mondiale şi jocurile olimpice, evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul
judecătorilor trebuie să fie membri ai comitetului executiv AIBA, Comisiei de arbitraj şi
judecată precum şi ai comisiei regulamentului tehnic, având un certificat AIBA 3- Star R&J.
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16.1.2. Pentru campionatele continentale, evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor
trebuie să fie membri ai comitetului executiv al confederaţiei, Comisiei de arbitraj şi judecată
precum şi ai comisiei regulamentului tehnic, având un certificat AIBA 2- Star R&J.
16.1.3. Evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor trebuie să aibă cetăţenie diferită de
cea a delegatului tehnic şi a delegaţilor tehnici adjuncţi.
16.2. La toate competiţiile AOB, trebuie numiţi un (1) evaluator al arbitrilor şi un (1)
evaluator al judecătorilor pentru fiecare ring.
16.3. Îndatoriri
16.3.1. Îndatoririle detaliate ale evaluatorului arbitrilor şi al evaluatorului judecătorilor sunt
enumerate în Anexa A.
REGULA 17. JURIUL MEDICAL
17.1. Calificarea
17.1.1. La toate competiţiile AOB, Jocurile Olimpice şi la competiţiile de calificare pentru
J.O., numai membrilor Comisiei medicale AIBA li se permite să lucreze ca membri ai juriului
medical. La toate competiţiile aprobate de confederaţii, numai membrilor comisiei medicale a
confederaţiei li se permite să lucreze ca membri ai juriului medical
17.1.2. În situaţii de urgenţă, delegatul tehnic poate desemna doctori locali sau de echipă în
cazul în care nu sunt disponibili alţi membri ai juriului medical.
17.2. Prezenţa la competiţie
17.2.1. Membrii juriului medical trebuie să fie prezenţi pe timpul competiţiei şi nu pot părăsi
locul înainte de sfârșitul ultimului meci şi până când membrii juriului medical au văzut pe cei
doi boxeri participanţi la acel meci. Juriul medical poate purta mănuşi chirurgicale pe timpul
meciului.
17.3 Numărul de membri ai juriului medical
17.3.1. În cazul unui singur ring, la toate competiţiile AOB, inclusiv Jocurile Olimpice şi
campionatele mondiale, cel puţin 2 (doi) şi cel mult 3 (trei) membri ai juriului medical AIBA
vor fi desemnaţi. Totuşi, în orice caz, nu vor fi mai mult de 2 (doi) membri al juriului medical
pe o latură a ringului.
17.3.2. În cazul în care există două ringuri, la toate competiţiile AOB, inclusiv Jocurile
Olimpice şi campionatele mondiale, sunt necesari cel mult 2 (doi) membri ai juriului medical
AIBA la fiecare ring.
17.4. Cerinţe pentru anti-doping
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17.4.1. La toate competiţiile AOB, un (1) specialist anti-doping va fi prezent pentru a
controla procesul anti-doping sub supravegherea membrilor juriului medical.
17.5. Principalele îndatoriri
17.5.1. Îndatoriri generale
17.5.1.1 Juriul medical AIBA va verifica dacă pentru examenele medicale:
- concurenţii au spaţiu suficient
- există acces direct în camera cântarului
- există încălzire (dacă este nevoie), lumină suficientă şi o bună ventilaţie
- există un număr suficient de mese şi scaune.
17.5.1.2. Un membru al comisiei medicale AIBA va fi prezent la primul examen medical şi la
toate examinările boxerilor de dinaintea meciurilor la toate competiţiile internaţionale.
17.5.1.3. Membrii juriului medical AIBA îi vor asista pe oficialii medicali din ţările
individuale.
17.5.1.4. Membrii Juriul medical AIBA îşi pot exprima părerile cu privire la rănile pe care le
au boxerii. Această părere va fi considerată finală.
17.5.1.5. Juriul medical AIBA va desemna un medic care să supravegheze procedurile antidoping şi va inspecta spaţiile destinate controlului anti-doping, pentru a stabili dacă sunt
potrivite în privinţa poziţiei, echipamentului, înzestrării şi a formularelor;
17.5.1.6. Membrii juriului medical asigură examene medicale pentru arbitri şi judecători.
17.5.1.7. Membrii juriului medical examinează planurile de urgenţă ale comitetului
organizator:
- verifică prezenţa oxigenului şi a brancardei , a altor echipamente de resuscitare, a
echipamentului de evacuare, calea de evacuare.
- verifică dacă este prezentă pentru competiţie o ambulanţă şi care este spitalul desemnat
pentru îngrijirea sportivilor accidentaţi.
17.5.1.8. Membrii juriului medical vor verifica dacă sunt provizii adecvate de hrană şi apă
pentru sportivi şi va face propuneri delegatului tehnic de aprobare.
17.5.2. Îndatoririle legate de competiţie
17.5.2.1. Cel puţin un membru al juriului medical va fi prezent la ring pe întreaga durată a
unui meci.
17.5.2.2. Membrii juriului medical vor îndruma arbitrul în evaluarea accidentărilor.
17.5.2.3. Membrii juriului medical vor informa delegatul tehnic să oprească meciul în cazul
în care un sportiv ar părea incapabil să continue.
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17.5.3. Procedurile după knockouturi şi knockout tehnic
17.5.3.1. Boxerul în stare de inconştienţă - Dacă un boxer devine inconştient, pe ring vor
rămâne numai arbitrul şi doctorul chemat, în afara cazului în care doctorul ar avea nevoie de
ajutor suplimentar. În cazul în care un boxer este inconştient mai bine de l (un) minut, el va fi
transportat la cel mai apropiat spital (dacă e posibil la secţia de neurochirurgie), pentru
evaluare adiţională. Orice boxer care a suferit comoţie cerebrală poate fi trimis la spital de
către doctor.
17.5.3.2. Îngrijirea medicală - În caz de knockout fără stare de inconştienţă sau în caz de
knockout tehnic, boxerul va fi examinat imediat de un doctor în vestiar pentru a stabili ce
nevoi are şi natura viitorului control medical şi/sau spitalizarea.
17.5.3.3. Membrii juriului medical pot recomanda tratament pentru boxerii accidentaţi.
17.5.3.4. Membrii juriului medical vor suspenda şi restricţiona boxerii accidentaţi, după cum
vor considera potrivit.
17.5.3.5. Un membru al juriului medical va completa raportul medical al meciului în cazul în
care pentru boxer s-a ordonat o perioadă de restricţie şi/sau măsuri medicale de protecţie.
REGULA 18. MANAGERUL DE COMPETIŢIE
18.1. Managerul de competiţie trebuie să fie desemnat de federaţia naţională gazdă şi aprobat
de confederaţie sau de AIBA, în funcţie dacă este o competiţie a confederaţiei sau o
competiţie AOB.
18.2. Managerul de competiţie răspunde de respectarea instrucţiunilor şi a îndrumărilor
delegatului tehnic în vederea îndeplinirii îndatoririlor care sunt menţionate în anexa A.
18.3. Managerul de competiţie va avea un nivel excelent de limbă engleză vorbită.
REGULA 19. REGULI PENTRU ARBITRI ŞI JUDECĂTORI
19.1. Desemnarea şi neutralitate
Pentru a se asigura neutralitatea, numele arbitrului şi al judecătorilor de la fiecare meci va fi
selectat de un program software şi/sau de o comisie de tragere la sorţi.
19.1.1. Fiecare din aceşti oficiali va fi un arbitru/judecător aprobat.
19.1.2. Fiecare din aceşti oficiali va fi din altă ţară şi federaţie naţională între ei precum şi
decât cea a boxerilor care participă la meci.
19.1.3. Fiecare din aceşti oficiali nu va avea cetăţenia sau reşedinţa într-o ţară care este
dominion, colonie sau dependinţă a ţării oricărui boxer care participă la meci.
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19.1.4. În cazul schimbării cetăţeniei, acest arbitru & judecător nu va oficia la nici un meci în
care participă un boxer din fosta ţară.
19.1.5. În cazul în care Comisia de tragere la sorţi nu poate aplica directivele de mai sus,
dificultatea va fi rezolvată asigurând pe cât posibil neutralitatea şi imparţialitatea oficialilor
desemnaţi, iar chestiunea va fi raportată cât mai curând posibil delegatului tehnic.
19.1.6. În cazul în care Comisia de tragere la sorţi nu poate să îndeplinească directivele de
mai sus, delegatul tehnic va face selectarea finală.
19.2.

Conflictul de interese

19.2.1. Arbitrii şi judecătorii de la orice meci nu vor acţiona la acelaşi meci ca manager de
echipă, antrenor sau secund al oricărui boxeri care participă la acel meci sau să acţioneze la
un meci la care participă un conaţional.
19.3.

Acţiunea disciplinară

19.3.1. O decizie de suspendare privind performanţa slabă a judecătorilor sau arbitrilor într-o
competiţie va fi luată de delegatul tehnic prin evaluarea făcută de evaluatorul arbitrilor şi/sau
evaluatorul judecătorilor.
19.3.2. O decizie de suspendare referitoare la etica arbitrilor sau a judecătorilor trebuie luată
de comisia disciplinară.
19.4.

Codul de conduita

19.4.1. Toţi arbitrii şi judecătorii vor respecta şi semna Codului de conduită AIBA (Anexa
B).
REGULA 20. MANAGEMENTUL ARBITRULUI ŞI JUDECĂTORULUI AIBA
20.1. Întregul sistem de management pentru arbitrii şi judecătorii AIBA este descris în
regulamentul tehnic AIBA.
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REGULAMENT PENTRU ECHIPAMENTUL COMPETIŢIONAL
REGULA 21. MĂNUŞILE DE BOX
21.1. La toate competiţiile AOB, competiţiile confederaţiei şi competiţiile naţionale, boxerii
trebuie să folosească mănuşi confecţionate de unul din cei care deţin licenţă AIBA pentru
echipament de box.
21.2. Concurenţii vor purta mănuşi roşii sau albastre, conform colţului respectiv al boxerului.
21.3. La toate competiţiile AOB, mănuşile vor fi furnizate de comitetul de organizare şi
trebuie să fie aprobate de delegatul tehnic. Nu se permite boxerilor să poarte mănuşile
personale.
21.4. Boxerii îşi vor pune mănuşile de box înainte de a intra pe ring.
21.5 Mănuşile vor fi scoase imediat după încheierea meciului şi înainte de anunţarea deciziei.
21.6. Căptuşeala mănuşilor nu va fi deplasată sau ruptă.
21.7. Se vor folosi numai mănuşi curate şi în bună stare
21.7.1. Toate mănuşile vor fi curăţate folosind hipoclorit de sodiu 10% înainte de a fi folosite
din nou.
21.8. Specificaţii
21.8.1. Pentru competiţiile AOB pentru boxeri bărbaţi Elită
21.8.1.1. Mănuşi de zece (10) uncii = 283,5 grame vor fi folosite de la categoria muscă (49
kg) la categoria uşoară semimijlocie (64) kg.
21.8.1.2. Mănuşi de 12 (doisprezece uncii) =340,19 grame vor fi folosite de la categoria
semimijlocie (69 kg) la categoria super-grea (+ 91 kg).
21.8.2. Pentru toate competiţiile AOB
21.8.2.1. Se vor folosi mănuşi de zece (10) uncii = 283,5 grame.
21.8.3. Specificaţii detaliate privind mănuşile de box pot fi găsite în ghidul echipamentului,
(anexa G).
REGULA 22. CĂŞTILE
22.1. La toate competiţiile AOB, căştile nu mai sunt permise.
22.1.1. Regula 22.1. se va aplica oficial începând cu 1 iunie 2013 doar la nivel naţional. Se
aplică o perioadă de graţie până la 31 mai 2013 doar la nivel naţional.
22.1.2. La nivel continental şi internaţional, campionatele mondiale de box AIBA Almaty
20123 va fi prima competiţie ţinută fără căşti.
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22.1.3. La Jocurile olimpice, Regula 22.1. va intra în vigoare doar după aprobarea din partea
Comitetului olimpic internaţional (IOC).
22.2. La toate competiţiile AOB cum ar fi competiţiile pentru femei, tineret şi juniori (bărbaţi
şi femei) folosirea căştilor este obligatorie.
22.2.1. La toate competiţiile AOB, competiţiile confederaţiei şi competiţiile naţionale, boxerii
trebuie să folosească căşti confecţionate de unul din posesorii de licenţă oficială AIBA pentru
echipamente de box.
22.2.2. Boxerii trebuie să poarte o cască roşie sau albastră, conform colţului respectiv al
boxerului.
22.2.3. Căştile vor fi furnizate de comitetul de organizare şi vor trebui aprobate de delegatul
tehnic. Nu se permite boxerilor să poarte casca personală.
22.2.4. Boxerii îşi vor pune casca numai după ce intră pe ring.
22.2.5. Căştile vor fi scoase imediat după ce meciul se încheie şi înainte ca decizia să fie
anunţată.
22.2.6. Toate căştile vor fi curăţate folosind hipoclorit de sodiu 10% înainte de a fi folosite
din nou.
22.3. Specificaţii.
22.3.1. Specificaţii detaliate privind căştile pot fi găsite în ghidul echipamentului, (Anexa G).
22.4. La toate competiţiile, boxerii cu păr lung sunt obligaţi să folosească o cască sau plasă
pentru păr sub căşti.
REGULA 23. BANDAJELE
23.1. Folosirea bandajelor.
23.1.1. La toate competiţiile AOB boxerii vor folosi bandaje de la unul din producătorii care
au licenţă AIBA pentru echipamente de box.
23.1.2. Bandajele vor fi aplicate în vestiar în prezenţa oficialului de la federaţia naţională
gazdă. Bandajele de la fiecare boxer vor fi controlate şi marcate de un manager de
echipament oficial la masa de verificare a echipamentului.
23.2. Specificaţii
23.2.1. Un bandaj nu va fi mai lung de 4,5 m (14,76 picioare) şi nici mai scurt de 2,5 m (8,2
picioare). Bandajul va avea o lăţime de 5,7 cm. (2 1/4 inci)
23.2.2. Bandajele trebuie să fie confecţionate din bumbac elastic şi va avea sistem de prindere
scai.
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REGULA 24. UNIFORMA COMPETITIEI ŞI PROTECTOARELE
24.1. Concurenţii vor boxa în ghete uşoare sau pantofi (fără cuie sau tocuri), şosete (care nu
vor fi mai înalte de genunchi).
24.2. Lungimea şort-ului trebuie să fie mai scurtă de mijlocul coapsei; şort-ul nu poate
acoperi genunchiul şi nu trebuie purtat peste linia centurii. Linia centurii este o linie
imaginară de la buric la capul şoldului.
24.3. Boxerii vor purta maiou şi şort roşu sau albastru, în funcţie de colţul stabilit pentru
boxerul respectiv.
24.4. Linia centurii a oricărui şort sau a oricărei fuste trebuie să fie clar indicată printr-o
culoare contrastantă şi folosind o bandă de elastic de 6-10 cm lăţime (linia centurii este o linie
imaginară de la buric la capul şoldului).
24.5. Boxerilor nu le este permis să aibă bandă pe uniforma lor, sub nici o formă.
24.6. La competiţiile de femei, un protector al pieptului şi un protector al zonei pubisului vor
putea fi purtate de boxeriţe.
24.6.1. Protectoarele pentru piept pentru femei trebuie construite pentru a proteja ţesutul
moale al sânului până în punctul unde umflătura pieptului se combină cu peretele pieptului.
Protectoarele pentru piept nu trebuie să acopere orice altă zonă target a corpului cu excepţia
umflăturii pieptului. În cazul în care protectoarele dreapta şi stânga sunt conectate, aceasta se
face printr-un material subţire care nu protejează osul pieptului. „Bretelele pentru sutien”
normale sunt permise pentru a menţine protectoarele la locul lor. Protectoarele pentru piept
nu trebuie să conţină părţi metalice cu excepţia cataramei de închidere de la spatele boxeriţei.
24.7. Arbitrii şi judecătorii trebuie să poarte doar uniforma oficială AIBA.
24.8. Arbitrii şi judecătorii pot purta mănuşi chirurgicale în timp ce oficiază.
24.9. Specificaţii detaliate privind uniformele pot fi găsite în ghidul uniformei boxerilor,
(Anexa F).
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ANEXA A – ÎNDATORIRILE ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU OFICIALII COMPETIŢIEI
1. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU DELEGATUL TEHNIC
1.1. Delegatul tehnic trebuie să ajungă la locul competiţiei cu cel puţin patruzecişiopt (48) de
ore înainte de întâlnirea tehnică.
1.2. Înainte de întâlnirea tehnică
1.2.1. Împreună cu managerul competiţiei, delegatul tehnic trebuie să verifice:
a. structura şi planificarea transportului
b. cazare
c. masă – orele la care se serveşte masa
d. acreditare
e. subiecte legate de competiţie
f. locaţia facilităţilor de antrenare
g. locaţia competiţiei
h. amplasarea terenului de joc (FOP)
i. pază
j. sistem de punctare şi dispozitive de afişare pentru public
k. salon pentru arbitri şi judecători cu confort corespunzător
l. salon pentru ITO
m. camera de discuţii
n. biroul delegatului tehnic cu calculator, imprimantă şi acces la internet
o. intrarea pentru arbitri şi judecători precum şi toţi oficialii
p. intrarea pentru public
q. vestiare
r. locaţia zonei de încălzire
s. locaţia camerei pentru echipament
t. locaţia camerei pentru testele anti-doping
u. departamentul cu echipamente medicale
v. locaţia şi configuraţia pentru cântărire şi controlul medical.
1.3. Întâlnirea tehnică
1.3.1. Delegatul tehnic se va asigura că întâlnirea tehnică are loc cu o zi înainte de controlul
medical şi de cântarul general şi de preferat seara, pentru a asigura prezenţa tuturor ţărilor, cu
excepţia cazului în care cântărirea generală are loc cu o zi înainte de competiţie.
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1.3.2. Trebuie stabilită împreună cu managerul competiţiei, cu o traducere în principalele
limbi vorbite la competiţie.
1.3.3. Delegatul tehnic se va sigura că delegaţii participanţi şi antrenorii au primit toate
informaţiile tehnice şi administrative legate de competiţie precum şi:
a. confirmarea înscrierilor boxerilor
b. locul şi momentul cântăririi generale şi a controlului medical
c. lista documentelor ce trebuie prezentate la cântărirea generală şi la controlul medical
d. locul şi momentul tragerii oficiale la sorţi
e. explicaţia sistemului stabilirii capilor de serie
g. recapitularea regulilor importante cum ar fi:
g.1. no red mouthpiece
g.2. linia de centură diferenţiată prin culoare de maiou şi şort
g.3. boxerii trebuie să fie proaspăt bărbieriţi fără mustaţă la cântarul general (bărbaţi)
g.4. declaraţia de non-graviditate la cântarul general (femei)
g.5. numărul reprizelor
g.6. nr. maxim de knockdown-uri şi avertismente
g.7. căştile se vor pune după intrarea pe ring
g.8. toate materialele legate de competiţie vor fi furnizate de comitetul organizaţional
g.9. nu se vor mai folosi alte materiale
h. prezentarea oficialilor care vor lucra la competiţie precum şi funcţiile lor.
1.4. Întâlnire cu ITO
1.4.1. După întâlnirea tehnică, delegatul tehnic trebuie să se întâlnească cu ITO şi:
a. să explice rolurile
b. să dea informaţii despre orarul transportului, întâlniri, competiţie
c. să furnizeze detalii generale.
1.4.2. Delegatul tehnic va aproviziona terenul dejoc cu autocolante pentru acreditări, dacă
este cazul
1.4.3. Delegatul tehnic trebuie să confirme sosirea arbitrilor şi judecătorilor şi să-i informeze
despre controlul lor medical ţinut la o zi după controlul medical al boxerilor.
1.4.4. Delegatul tehnic trebuie să semneze un cod de conduită.
1.4.5. Delegatul tehnic va împărţi arbitrii şi judecătorii în cinci (5) grupe pentru a obţinea cea
mai bună neutralitate şi pentru a informa preşedintele comisiei de tragere la sorţi.
1.4.6. Delegatul tehnic trebuie să numească:
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a. evaluatorul arbitrilor
b. evaluatorul judecătorilor
c. comisia de tragere la sorţi (min. două (2) persoane)
d. coordonatorul arbitrilor şi judecătorilor
e. managerul de echipament.
1.4.7. Delegatul tehnic va informa ITO despre programul pentru cântarul zilnic.
1.4.8. Delegatul tehnic va informa preşedintele juriului medical despre controlul medical.
1.5. Controlul medical şi Cântărirea (generală şi zilnică)
1.5.1. Delegatul tehnic trebuie să ajungă cu cel puţin treizeci (30) de minute înainte de
momentul stabilit pentru începere.
1.5.2. Delegatul tehnic trebuie să verifice dacă dispozitivele de cântărire indică aceeaşi
greutate ca cele oficiale.
1.5.3. Împreună cu managerul competiţiei, delegatul tehnic va organiza rândul boxerilor.
1.5.4. Delegatul tehnic va distribui listele cu boxerii împărţiţi în categorii de greutate
medicilor şi oficialilor, pentru ca ei să verifice documentele şi să controleze cântărirea
generală.
1.5.5. Delegatul tehnic va autoriza începerea cântăririi şi a controlului medical.
1.5.6. Delegatul tehnic poate autoriza începerea cântăririi şi a controlului medical înainte de
momentul stabilit, dar trebuie să respecte întotdeauna perioada de timp programată pentru
desfăşurarea lor.
1.5.7. Delegatul tehnic se va asigura că procedeul de cântărire la boxeriţe este efectuat de
oficiali de acelaşi sex şi într-un loc privat.
1.5.8. Delegatul tehnic trebuie să se afle la locul unde are loc cântărirea generală şi să fie tot
timpul disponibil pentru a supraveghea munca şi pentru a rezolva eventualele probleme.
1.5.9. La sfârşitul procedurii de cântărire generală, delegatul tehnic va aduna toate foile
semnate de responsabilul oficialilor pentru fiecare categorie de greutate, cu modificările
apărute.
1.5.10. Delegatul tehnic va preda Registrul boxerilor la Competiţia AIBA managerului
competiţiei sau responsabilului oficialilor.
1.5.11. După controlul medical al arbitrilor şi judecătorilor, delegatul tehnic va aduna
registrele lor cu medicii.
1.6. Tragerea oficială la sorţi
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1.6.1. Cu foile de la cântărirea generală şi împreună cu managerul competiţiei, delegatul
tehnic trebuie să creeze un program adecvat al competiţiei luând în consideraţie zilele rămase,
asigurându-se că această competiţie beneficiază de atenţia maximă a publicului la locul
competiţiei şi la televizor.
1.6.2. Dacă este posibil, delegatul tehnic va programa sesiunile cu un maxim de trei ore
fiecare.
1.6.3. Atunci când orarul competiţiei este pregătit, delegatul tehnic trebuie să efectueze
tragerea oficială la sorţi pentru toate categoriile de greutate şi să prezinte programul pentru
prima zi.
1.6.4. Delegatul tehnic se va asigura că, după tragerea oficială la sorţi, fiecare delegaţie a
primit o copie a rezultatelor cu orarul zilnic.
1.7. Înainte de competiţie
1.7.1. Delegatul tehnic trebuie să ajungă la locul competiţiei cu cel puţin două (2) ore înainte
de începerea primului meci.
1.7.2. Delegatul tehnic trebuie să confirme că obiectele de mai jos sunt disponibile imediat:
a. mănuşile
b. căştile
c. bandajele
d. foile cu rezultatele
e. foile pentru comisia de tragere la sorţi
f. foile de evaluare a arbitrilor şi judecătorilor
g. steguleţele pentru rezultate în trei culori diferite (roşu, albastru şi alb)
h. mănuşile şi căştile în standby la masa delegatului tehnic.
1.7.3. Delegatul tehnic trebuie să verifice terenul de joc FOP şi să asigure locaţia fiecărui
ITO.
1.7.4. Delegatul tehnic trebuie să verifice sunetul, sistemul de punctare, cronometrorul,
calculatoarele, imprimantele, etc.
1.7.5. Delegatul tehnic se va întâlni cu preşedintele comisiei de tragere la sorţi, evaluatorul
arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor pentru analize, evaluare şi instrucţiuni.
1.7.6. Delegatul tehnic poate suspenda temporar sau permanent orice arbitru sau judecător
dacă este evident că această persoană a lucrat insuficient.
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1.7.7. Dacă este necesar, delegatul tehnic se va întâlni cu arbitrii şi judecătorii pentru a
revizui regulile, a comenta munca făcută de arbitri şi judecători dar întotdeauna cu intenţie
constructivă.
1.7.8. Delegatul tehnic se va asigura că toţi oficialii sunt la locul lor cu cincisprezece (15)
minute înainte de primul meci.
1.7.9. Delegatul tehnic trebuie să aprobe arbitrii şi judecătorii pentru primul meci.
1.7.10. Delegatul tehnic va confirma arbitrii şi judecătorii precum şi membrii juriului medical
cu cinci (5) minute înainte de primul meci.
1.7.11. Delegatul tehnic se va asigura că toate noile actualizări ale sistemului de punctare sunt
descărcate şi instalate cu cel puţin doupăzecişipatru (24) de ore înainte de începutul primului
meci.
1.7.12. Delegatul tehnic se va asigura că sistemul de punctare este pe deplin funcţional cu cel
puţin două (2) ore înainte de începerea competiţiei.
1.8. În timpul sesiunii
1.8.1. Delegatul tehnic trebuie să primească rezultatele pentru fiecare meci.
1.8.2. Delegatul tehnic trebuie să fie atent la terenul de joc FOP şi să menţină ordinea şi
disciplina.
1.8.3. Delegatul tehnic nu va permite fotografilor sau cameramanilor să deranjeze activitatea
judecătorilor.
1.8.4. Delegatul tehnic se va asigura că managerul competiţiei este în contact direct pentru a
acţiona adecvat.
1.8.5. Delegatul tehnic va acţiona sistemul de punctare.
1.8.6. Delegatul tehnic trebuie să verifice şi să semneze foile de tragere la sorţi a arbitrilor şi
judecătorilor pentru fiecare meci prezentate preşedintelui comisiei de tragere la sorţi.
1.9. După sesiune
1.9.1. Delegatul tehnic trebuie să primească programul pentru ziua următoare.
1.9.2. Delegatul tehnic trebuie să primească registrele boxerilor pentru competiţia AIBA care
vor juca în ziua următoare.
1.9.3. Delegatul tehnic se va asigura că există mijloace de transport pentru medicul care se
ocupă de testele anti-doping.
1.9.4. Delegatul tehnic trebuie să se întâlnească cu managerul competiţiei pentru a evalua
ziua şi pentru a revizui eventualele schimbări pentru ziua următoare.
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1.9.5. Delegatul tehnic trebuie să trimită către oficiul sediului AIBA sau al Confederaţiei
toate rezultatele şi fotografiile.
1.9.6. La sfârşitul competiţiei, delegatul tehnic va semna şi livra arbitrilor şi judecătorilor
registrele lor cu totalul de meciuri la care au lucrat.
1.10. Participarea
1.10.1. Delegatul tehnic trebuie să aibă experienţa ca arbitru şi judecător sau să fie membru al
Comisiei tehnice şi de regulament AIBA şi să fie membru AIBA şi/sau al comisiei
confederaţiei arbitrilor şi judecătorilor sau membru AIBA şi/sau comitet executiv cu
experiență ca arbitru şi judecător.
1.11. Raport
1.11.1. Delegatul tehnic trebuie să trimită următoarele documente la sediul AIBA sau al
confederaţiei în maxim patruzecişiopt (48) de ore după finale:
1. raportul general
b. evaluările evaluatorului arbitrilor şi evaluatorului judecătorilor
c. evaluările despre evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor cu media notelor
primite.
d. recomandările pentru schimbarea statutului arbitrilor şi judecătorilor în 1-, 2-, 3-Stele , în
sus sau jos.
1.12. Îndatoririle delegatul tehnic
1.12.1. Delegatul tehnic se va asigura că totul şi toţi din zona lor de răspundere sunt
disponibili şi pregătiţi cum ar fi: metronomul, juriul medical, sistemul de punctare, mănuşile
şi căştile de rezervă, steguleţele pentru rezultate în 3 culori diferite (roşu, albastru şi alb),
foile cu rezultate, foile cu punctajele manuale, formularele de evaluare pentru arbitri,
formularele de evaluare pentru judecători, fluier, creioane, voluntari pentru ring, apă, uscător
pentru ring, condiţia ringului, sistemul de sunet, ceasul, clopoţelul, crainicul oficial,
evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor, arbitrii şi judecătorii pentru primul meci,
boxerii pentru primul meci.
1.12.2. Delegatul tehnic se va asigura că arbitrii şi judecătorii se află în poziţiile corecte
înainte de venirea boxerilor pe ring.
1.12.3. Delegatul tehnic se va asigura că judecătorii se află în poziţiile corecte conform foilor
de tragere la sorţi pentru arbitri şi judecători şi că codurile corecte NOC ale boxerilor şi
arbitrilor şi judecătorilor apar pe calculator.

31

1.12.4. Delegatul tehnic trebuie să permită începerea meciului numai după ce s-au efectuat
toate verificările.
1.12.5. Delegatul tehnic va fi responsabil cu verificarea secunzilor, asistat de evaluatorul
arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor.
1.12.6. Delegatul tehnic trebuie să noteze rezultatele după fiecare repriză pentru referinţă.
1.12.7. La sfârşitul meciului, delegatul tehnic va completa foaia cu decizii şi o va preda
crainicului oficial.
1.12.8. În timpul anunţării câştigătorului, delegatul tehnic va ridica steguleţul cu culoarea
corespunzătoare.
1.12.9. Dacă delegatul tehnic primeşte o contestaţie, el/ea are dreptul de a o accepta sau
refuza.
1.12.10. După sesiune, delegatul tehnic trebuie să înceapă procedura de contestare.
1.12.11. Delegatul tehnic poate fi înlocuit de un alt ITO care are autorizaţie de Delegatul
tehnic la meciurile care implică un boxer din aceeaşi ţară.
2. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU DELEGAŢII TEHNICI ADJUNCŢI
2.1. Delegaţii tehnici adjuncţi pot prelua îndatoririle delegatului tehnic dacă şi atunci când
este cazul la cererea delegatului tehnic.
2.2. Delegaţii tehnici adjuncţi sunt în principal responsabili cu gestiunea activităţilor
secunzilor.
2.3. În cazul unei competiţii cu două ring-uri, va fi un delegat tehnic şi doi delegaţi tehnici
adjuncţi care vor avea acelaşi îndatoriri ca şi delegatul tehnic pe fiecare ring.
2.4. Delegaţii tehnici adjuncţi pot fi înlocuiţi de un alt ITO care are autorizaţie de delegat
tehnic la meciurile care implică un boxer din aceeaşi ţară.
3. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU EVALUATORUL ARBITRILOR LI
PENTRU EVALUATORUL JUDECĂTORILOR
3.1. Evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor vor dirija rezumatul pre-sesiunii
arbitrilor şi judecătorilor în salonul pentru arbitri şi judecători.
3.2. Evaluatorul arbitrilor se va aşeza lângă delegatul tehnic.
3.3. Evaluatorul judecătorilor se va aşeza în spatele judecătorului 3, pe partea opusă a
delegatului tehnic.
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3.4. Evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor vor evalua scorurile individuale precum
şi prestaţiile arbitrilor şi judecătorilor respectiv privind meciurile pentru a evalua arbitrarea şi
judecarea abilităţilor fiecărui arbitru şi judecător numit.
3.5. Evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor vor fi responsabili cu revizia
contestației împreună cu delegatul tehnic.
3.6. În fiecare zi, evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor se va întâlni cu delegatul
tehnic pentru a analiza şi evalua arbitrii şi judecătorii.

4. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU COMISIA DE TRAGERE LA SORŢI
4.1. Comisia de tragere la sorţi trebuie să fie formată din trei (3) persoane de naţionalităţi
diferite care trebuie să fie diferite şi de naţionalitatea delegatului tehnic. Una (1) din aceste
persoane va fi aleasă ca preşedinte de către delegatul tehnic.
4.2. La competiţiile AOB de 3-stele, cum ar fi Campionatele mondiale şi jocurile olimpice,
membrii comisiei de tragere trebuie să fie din ţări diferite.
4.3. Membrii comisie de tragere la sorţi trebuie să vorbească o limba comună.
4.4. Comisia de tragere la sorţi trebuie să cunoască următoarele aspecte:
a. cărui continent aparţine fiecare ţară participantă.
b. cărui continent şi ţară aparţin fiecare arbitru şi judecător participant.
c. care ţări sunt coloniile altora.
d. care ţări vorbesc aceeaşi limbă.
e. care ţări au graniţe geografice comune.
f. abrevierea NOC oficială pentru fiecare ţară participantă.
g. informaţii despre războaie, conflicte politice, conflicte religioase, rivalităţi, etc.
4.5. Preşedintele şi comisia de tragere la sorţi se va întâlni cu delegatul tehnic pentru a
confirma cele cinci (5) grupuri ale arbitrilor şi judecătorilor şi pentru a primi instrucţiunile
pentru numirea arbitrilor şi judecătorilor.
4.6. În fiecare zi, preşedintele şi comisia de tragere la sorţi va veni la întâlnirea cu delegatul
tehnic pentru a primi instrucţiuni în cazul în care arbitrul şi judecătorul sunt suspendaţi,
excluşi sau se ridică o suspensie.
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4.7. Cu douăzeci (20) de minute înainte de începerea fiecărei sesiuni, Comisia de tragere la
sorţi trebuie să pregătească primele două (două) meciuri.
4.8. Când începe primul meci, comisia de tragere la sorţi trebuie să pregătească următoarele
două (2) meciuri.
4.9. După cel de-al doilea meci, comisia de tragere la sorţi trebuie să pregătească un (1) meci
pe rând până la sfârşitul fiecărei sesiuni.
4.10. Comisia de tragere la sorţi se va asigură că într-o competiţie care foloseşte 2 (două)
ringuri, arbitrii şi judecătorii lucrează în ambele ringuri; un grup de arbitri şi judecători nu
trebuie niciodată divizat pentru fiecare ring.
4.11. Comisia de tragere la sorţi se va asigura că un arbitru şi judecător nu este numit pentru
al doilea ring în acelaşi timp cu numirea pentru primul ring.
4.12. Comisia de tragere la sorţi trebuie întotdeauna să se gândească la neutralitatea
numirilor, să ia în consideraţie ţara, regiunea şi continentul.
4.13. Comisia de tragere la sorţi nu trebuie niciodată să numească un arbitru şi judecător
pentru un meci atunci când oricare dintre boxeri este din aceeaşi ţară cu arbitrul şi
judecătorul.
4.14. Comisia de tragere la sorţi nu trebuie să permită altor persoane să fie sau să se adune în
jurul mesei comisie de tragere la sorţi, cu excepţia delegatului atunci când trebuie să discute
despre numire.
4.15. Comisia de tragere la sorţi trebuie să rămână la masa comisiei de tragere la sorţi până la
ultimul meci al fiecărei sesiuni.
4.16. Când un boxer numit pentru un meci este din aceeaşi ţară cu unul din membrii comisie
de tragere la sorţi, comisia de tragere la sorţi trebuie să se asigure că acest membru părăseşte
masa şi aşteaptă într-un loc indicat de delegatul tehnic până când ceilalţi membri pregătesc
următoarele numiri.
4.17. În timpul unui meci în care unul (1) din boxeri este din aceeaşi ţară cu unul din membrii
comisiei de tragere la sorţi, comisia de tragere la sorţi se va asigura că acest membru
părăseşte masa şi aşteaptă într-un loc indicat de delegatul tehnic până la sfârşitul meciului.
4.18. Preşedintele comisie de tragere la sorţi va numi un membru pentru a controla statisticile
referitoare la numărul prestaţiilor fiecărui arbitru şi judecător şi dacă un arbitru şi judecător
prestează de mai multe ori într-un meci care implică aceeaşi ţară.
4.19. Numirea arbitrilor şi judecătorilor trebuie înmânată delegatului tehnic pentru aprobare
pe un formular semnat de preşedintele comisiei de tragere împreună cu încă cinci (5) copii.
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4.20. Într-un meci care implică boxeri din aceeaşi ţară ca preşedintele comisiei de tragere la
sorţi, formularul trebuie semnat de un membru al comisie de tragere care a participat la
numiri.
4.21. Dacă un membru al comisiei de tragere la sorţi trebuie să lipsească de la masă, acest
membru trebuie să informeze delegatul tehnic.
4.22. Comisia de tragere la sorţi va numi un judecător pentru fiecare din cele cinci (5) grupe.
În cazuri excepţionale sau pentru o mai bună neutralitate, se pot folosi doi (2) judecători ai
aceluiaşi grup.
4.23. Comisia de tragere la sorţi trebuie să accepte schimbările propuse de delegatul tehnic,
fără răspuns.
4.24. Comisia de tragere la sorţi nu va atribui o poziţie fiecărui judecător. Doar va notifica
codul ţării celor cinci judecători.
5. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU COORDONATORUL ARBITRILOR ŞI
JUDECĂTORILOR
5.1. Înainte de competiţie
5.1.1. Coordonatorul arbitrilor şi judecătorilor trebuie să studieze codurile pentru fiecare ţară
a arbitrului şi judecătorului;
5.1.2. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului trebui9e să cunoască numărul fiecărui arbitru
şi coordonator conform sistemului de punctare.
5.2. Înainte de fiecare sesiune
5.2.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului trebuie să ajungă la terenul de joc FOP cu
douăzeci (20) de minute înainte de începerea fiecărei sesiuni.
5.2.2. Cu cincisprezece (15) minute înainte de începerea fiecărei sesiuni, coordonatorul
arbitrului şi judecătorului va colecta foile de atribuire pentru primul meci de la preşedintele
comisiei de tragere la sorţi.
5.2.3. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă preşedintele comisiei de
tragere la sorţi a semnat hârtiile.
5.2.4. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă arbitrii şi judecătorii respectă
cerinţelor codului arbitrilor şi judecătorilor.
5.2.5. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va cere delegatului tehnic să semneze hârtiile.
5.2.6. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va înmâna foile de atribuire:
a. delegatului tehnic
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b. delegaţilor tehnic adjuncţi, când competiţia se desfăşoară pe două (2) ringuri.
c. crainicului oficial.
d. companiei difuzoare gazdă.
5.2.7. Cu zece (10) minute înainte de începerea primului meci, coordonatorul arbitrului şi
judecătorului va chema arbitrii şi judecătorii pentru primul meci.
5.2.8. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va cere judecătorilor să selecteze la
întâmplare poziţia lor în jurul ringului.
5.2.9. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va informa delegatul tehnic de poziţia
judecătorilor în jurul ringului.
5.2.10. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va informa şi va arăta arbitrilor şi
judecătorilor unde trebuie să aştepte înainte de programarea meciului.
5.2.11. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va colecta foile de atribuire a arbitrului şi
judecătorului pentru al doilea meci.
5.2.12. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va repeta acţiunile menţionate la 5.2.3. –
5.2.10 pentru al doilea meci.
5.3. După începerea celei de a doua reprize – primul meci
5.3.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va chema arbitrii şi judecătorii pentru al
doilea meci
5.3.2. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va informa şi va arăta arbitrilor şi
judecătorilor unde trebuie să aştepte înainte de programarea meciului
5.3.3. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va colecta foile de atribuire a arbitrului şi
judecătorului pentru al treilea meci.
5.3.4. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă preşedintele comisiei de
tragere la sorţi a semnat foile.
5.3.5. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă arbitrii şi judecătorii respectă
cerinţelor codului arbitrilor şi judecătorilor.
5.3.6. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va cere delegatului tehnic să semneze foile.
5.4. După anunţarea rezultatului primului meci.
5.4.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va preda foile de atribuire pentru al treilea
meci către:
a. delegatului tehnic
b. delegaţilor tehnic adjuncţi, când competiţia se desfăşoară pe două (2) ringuri.
c. crainicului oficial.
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d. companiei difuzoare gazdă.
5.4.2. În acelaşi timp în care foile de atribuire a arbitrului şi judecătorului sunt înmânate
delegatului tehnic şi delegaţilor tehnici adjuncţi, coordonatorul arbitrului şi judecătorului va
colecta trei (trei) copii ale rezultatelor primului meci.
5.4.3. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va înmâna rezultatele meciului:
a. delegatului tehnic
b. delegaţilor tehnic adjuncţi
c. evaluatorul judecătorilor
5.5. După începerea celei de a doua reprize – al doilea meci
5.5.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va chema arbitrii şi judecătorii pentru al
treilea meci
5.5.2. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va informa şi va arăta arbitrilor şi
judecătorilor unde trebuie să aştepte înainte de programarea meciului
5.5.3. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va colecta foile de atribuire a arbitrului şi
judecătorului pentru al patrulea meci.
5.5.4. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă preşedintele comisiei de
tragere la sorţi a semnat foile.
5.5.5. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va verifica dacă arbitrii şi judecătorii respectă
cerinţelor codului arbitrilor şi judecătorilor.
5.5.6. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va cere delegatului tehnic să semneze foile.
5.6. După anunţarea rezultatului celui de-al doilea meci.
5.6.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va înmâna foile de atribuire a arbitrilor şi
judecătorilor celui de-al patrulea meci:
a. delegatului tehnic
b. delegaţilor tehnic adjuncţi, când competiţia se desfăşoară pe două (2) ringuri.
c. crainicului oficial.
d. companiei difuzoare gazdă.
5.6.2. În acelaşi timp în care foile de atribuire a arbitrului şi judecătorului sunt înmânate
delegatului tehnic şi delegaţilor tehnici adjuncţi, coordonatorul arbitrului şi judecătorului va
colecta trei (trei) copii ale rezultatelor celui de-al doilea meci.
5.6.3. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului va înmâna rezultatele meciului:
a. delegatului tehnic
b. delegaţilor tehnic adjuncţi
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c. evaluatorul judecătorilor
5.7. Restul meciurilor.
5.7.1. Coordonatorul arbitrului şi judecătorului trebuie să efectueze activităţile de mai sus
pentru toate meciurile rămase.
6. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU JURIUL MEDICAL
6.1. Îndatoririle principale ale juriului medical sunt prezentate în regulamentul pentru oficialii
competiţiei la juriul medical. Vă rugăm să consultaţi manualul medical AIBA pentru mai
multe detalii.
7. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU MANAGERULUI DE ECHIPAMENT
7.1. Înainte de competiţie
7.1.1. Managerul de echipament trebuie să ajungă la locul competiţiei cu o oră înainte de
începerea competiţiei.
7.1.2. Managerul de echipament trebuie să verifice camera cu echipament precum şi calitatea
şi cantitatea tuturor echipamentelor.
7.1.3. Managerul de echipament trebuie să verifice locul mesei managerului de echipament şi
toate rechizitele necesare cum ar fi: foarfece, bandă scotch, marker-e, pixuri, orarele
competiţiei pentru fiecare zi precum şi formularele pentru contestație.
7.1.4. Managerul de echipament se va întâlni cu coordonatorul voluntarului precum şi cu
voluntarii pentru a verifica numărul voluntarilor disponibili pentru a stabili modurile de
comunicare, pentru a da directivele necesare şi pentru a explica chestiunile care nu sunt clare.
7.1.5. Managerul de echipament trebuie să verifice vestiarele, ringurile, existenţa sticlelor cu
apă pentru secunzi, gheaţă, disponibilitatea pentru orarul zilnic al competiţiei (ordinea
meciurilor), monitoarele pentru secunzi, cântarele pentru testare, mănuşile şi căştile la masa
delegatului tehnic, etc.
7.2. În timpul competiţiei
7.2.1. Cu treizeci (30) de minute înainte de primul meci, managerul de echipament trebui să
înceapă verificarea bandajelor pentru boxeri.
7.2.3. Managerul de echipament trebuie să verifice dacă boxerii cu păr lung nu este strâns cu
clame de metal.
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7.2.4. Managerul de echipament trebuie să verifice că logo-urile de pe uniformele boxerilor
respectă Regulamentul tehnic al AIBA şi acest regulament competiţional AOB, iar cele care
nu corespund trebuie eliminate dacă este necesar.
7.2.5. Managerul de echipă va controla primii zece (10) boxeri care vor lupta în primele cinci
(5) meciuri. După terminarea primului meci, managerul de echipă va controla următorii doi
(2) boxeri (a şase a pereche), etc. rezultatele acestui control trebuie înregistrat.
7.2.6. Chiar înainte de meci (înainte ca boxerii să intre pe terenul de joc FOP), managerul de
echipament trebuie să verifice corectitudinea întregului echipament de box al boxerilor încă o
dată.
7.3. Pregătirea generală
7.3.1. Managerul de echipament trebuie să comunice permanent cu delegatul tehnic atunci
când oficiază competiţia. Managerul de echipament va mai avea şi formulare oficiale pentru
contestaţie.
7.3.2. Managerul de echipament va pregăti la masa managerului de echipament următoarele:
a. mănuşi de 10 şi 12 uncii autorizate de AIBA – roşii şi albastre, cu 4 - 6 perechi mai mult
decât numărul total de boxeri, în seturi complete.
b. căşti autorizate AIBA – roşii şi albastre – de mărimi diferite (S, M, L, XL), cu 4 – 6 mai
mult decât numărul total de boxeri, în seturi complete
c. bandaje de aceeaşi culoare – aceeaşi lungime şi lăţime
d. proteze pentru gingii
e. uniforme roşii şi albastre în plus
f. protectoare pentru piept pentru femei şi cochilii pentru bărbaţi
g. centuri de culoare albă de diferite mărimi pentru benzile pentru talie pentru boxeri
h. plase de păr suplimentare.
8. ÎNDATORIRI ŞI ÎNDRUMĂRI PENTRU MANAGERUL COMPETIŢIEI
8.1. Să supravegheze desfăşurarea competiţiei şi să fie persoana de contact pentru AIBA cu
privire la problemele competiţiei.
8.2. Să se asigure că competiţia este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu
regulamentul AIBA tehnic şi de competiţii şi cu regulamentul competiţional AOB, sub
îndrumarea delegatului tehnic.
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8.3. Să ţină legătura cu alte sectoare funcţionale pentru a asigura realizarea coordonată a
serviciilor de sprijin cum sunt acreditarea, paza, transportul, asistenţa medicală, mass-media,
operaţiile de la locurile de concurs, locurile de concurs, compania de difuzare şi voluntarii.
8.4. Să ţină legătură regulată cu delegatul tehnic, cu federaţia naţională gazdă şi cu comitetul
de organizare în chestiuni legate de pregătirea competiţiei.
8.5. Să raporteze în mod regulat la AIBA şi delegatului tehnic pregătirea competiţiei.
8.6. Să stabilească o listă cu echipamentul necesar pentru competiţia de box.
8.7. Să asigure cerinţele sportive specifice în planificarea şi în operaţiile întregii competiţii şi
de la locurile de antrenament.
8.8. Să recomande o structură organizatorică potrivită şi nivele de personal corespunzător
pentru desfăşurarea competiţiei.
8.9. Să pregătească şi să îndrume zi de zi personalul şi voluntarii.
8.10. Să colaboreze cu federaţia naţională gazdă şi cu comitetul de organizare în privinţa
selectării şi pregătirii oficialilor tehnici naţionali, dacă este cazul.
8.11. Să organizeze şi să conducă orientarea şi şedinţele pentru întregul personal, oficialii
tehnici şi voluntarii înainte de începerea competiţiei.
8.12. Să asigure paza şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor bunurilor comitetului de
organizare.
8.13. Să asigure că întreaga politică şi toate procedurile comitetului de organizare sunt
urmate, sunt luate măsurile de urgenţă iar problemele respective (de exemplu, de disciplină,
securitate, condiţii de muncă etc.) sunt asigurate, documentate, iar abaterile sunt raportate.
8.14. Să participe la aceste reuniuni şi să asigure legătura necesară ca manager de competiţie,
raportând şi întreprinzând acţiunile necesare.
9. CLASIFICAREA ŞI AUTORIZAREA DELEGATULUI TEHNIC ŞI A ITO
9.1. AIBA are trei nivele de clasificare a Delegatului tehnic/ITO: ITO, Delegat tehnic AOB şi
delegat tehnic AIBA. Autorizaţia delegatul tehnic/ITO este dovedită printr-un certificat
oficial AIBA şi includerea ca delegat tehnic/ITO în baza de date.
9.2. Regula 10 de mai jos stabileşte procedurile şi procesele prin care cineva devine un
delegat tehnic/ITO naţional şi progresează către cele trei nivele internaţionale. Un delegat
tehnic/ITO nu poate sări un nivel.
9.3. Pentru a deveni un delegat tehnic/ITO autorizat, candidaţii trebuie să participe la un
workshop special precum şi să treacă un test scris, conform celor stabilite la regula 11 de mai
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jos. Pentru a rămâne autorizat la acel nivel, un delegat tehnic AIBA poate lucra ca delegat
tehnic la orice competiţie AIBA. Un delegat tehnic AOB poate lucra ca un delegat tehnic la
orice competiţie AOB sau competiție a confederației sau ca ITO la orice competiție AIBA.
10. ELIGIBILITATEA PENTRU A DEVENI UN DELEGAT TEHNIC/ITO
10.1. Persoanele sunt eligibile pentru a deveni delegaţi tehnici/ITO dacă:
a. sunt membri ai comitetului executiv al confederaţiei şi/sau AIBA;
b. sunt membri ai comisiei confederaţiei şi/sau AIBA;
c. sunt preşedinte, secretar general sau membru executiv ales al unei federaţii naţionale
AIBA;
d. sunt angajaţi plătiţi ai federaţiei naţionale.
11. PROCEDURA DE TESTARE A DELEGATULUI TEHNIC/ITO
11.1. Toate examenele pentru delegat tehnic/ITO presupun participarea la un workshop
special şi trecerea unui test scris. Un examen pentru delegat tehnic/ITO poate fi luat doar de
două ori pe an şi doar de trei ori pe fiecare perioadă de patru ani a ciclului olimpic.
11.2. Examinatorii pentru delegat tehnic/ITO trebuie să aibă o autorizaţie de delegat tehnic
AIBA.
12.

MANAGEMENTUL

ŞI

EVALUAREA

PRESTAŢIEI

DELEGATULUI

TEHNIC/ITO
12.1. La competiţiile AOB, delegatul tehnic va evalua ITO în baza criteriului dezvoltat de
comisia regulamentului tehnic AIBA şi a sediului AIBA.
12.2. Delegatul tehnic trebuie să prezinte rezultatele evaluării la sediul AIBA care le va
comunica preşedintelui comisiei regulamentului tehnic AIBA şi le va discuta.
12.3. Directorul executiv al AIBA va evalua delegaţii tehnici în baza criteriilor dezvoltate de
Comisie regulamentului tehnic ASOBA şi le va discuta cu delegaţi tehnici şi preşedintele
comisiei regulamentului tehnic al AIBA în mod regulat.
13. BAZA DE DATE A DELEGATULU TEHNIC/ITO
13.1. Sediul AIBA va păstra toate informaţiile despre delegaţi tehnici/ITO legate de
participarea, evaluarea lor precum şi informaţii lor personale.
13.2. Cu excepţia evaluării prestaţiei, toate informaţiile trebuie puse la dispoziţia publicului.
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14. MANAGEMENTUL DELEGATULUI TEHNIC APB & WSB
14.1. Nu există nici o restricţie referitoare la delegaţii tehnici AIBA care lucrează ca delegaţi
tehnici APB & WSB şi viceversa.
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ANEXA „B" CODUL DE CONDUITĂ LA AIBA
Asociaţia Internaţională de Box (AIBA) vă cere prin prezenta acordul dv. cu privire la
„Codul de conduită” de mai jos, care se va aplica pe întreaga perioadă a (numele şi data
competiţiei).
Regula 1: Nu voi primi nici un ban şi nu voi accepta nici un cadou care ar putea fi considerat
drept mită din partea cuiva, în afara celor care se primesc de la Oficiul sediului AIBA în
calitate de suveniruri oficiale.
Regula 2: Nu voi fi sub influenţa alcoolului pe întreaga perioadă a (numele competiţiei).
Regula 3: Nu voi încălca nici o normă de conduită socială în relaţiile mele cu cetăţenii ţării
gazdă şi ai delegaţiilor străine.
Regula 4: Nu voi folosi şi nu voi nici un dispozitiv electronic de comunicare, inclusiv dar fără
a se limita la telefonul mobil, laptop sau tabletă în interiorul locului competiţiei.
Regula 5: Voi participa la toate reuniunile organizate pentru arbitri şi judecători pe întreaga
perioadă a (numele competiţiei).
Regula 6: Îmi voi îndeplini îndatoririle faţă de competiţie, după cum îmi va cere delegatul
tehnic al AIBA.
Regula 7: Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nici o parte în vederea încălcării oricărui
regulament tehnic şi de competiţie al AIBA.
Regula 8: Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nici o parte în vederea încălcării judecăţii
mele şi a îndatoririlor pe care le am ca arbitru şi judecător al AIBA.
Regula 9: În timpul îndeplinirii îndatoririlor mele ca arbitru şi judecător AIBA, nu voi vorbi
cu nimeni despre nici o chestiune având legătură cu competiţia, la locul de competiţie şi/sau
în alt loc, pe întreaga perioadă a competiţiei, îndeosebi cu persoanele din ţara mea, membri ai
federaţiei naţionale, oficiali tehnici internaţionali, membri ai Comitetului Executiv, massmedia şi publicul.
Regula 10: Nu mă voi purta într-un mod care este nedemn pentru AIBA.
Regula 11: Nu voi fuma în interiorul locului de competiţie.
Regula 12: Voi respecta şi nu voi încălca în nici un fel Codul de disciplină al AIBA.
Accept ca orice încălcare a regulilor de mai sus să fie raportată Comisiei de disciplină a
AIBA/Comitetului Executiv, putând duce la imediata mea sancţionare. Ca atare, accept aici
cererea AIBA.
Data;

//
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Numele

Funcţia

Semnătura
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ANEXA „C" - ÎNDRUMARUL COMPETIȚIILOR APROBATE
1. COMPETIȚII APROBATE DE AIBA
1.1. În fiecare an, AIBA va stabili numărul maxim de competiţii AOB care vor avea loc întrun an calendaristic, cu prilejul şedinţei Comitetului Executiv.
1.2. O competiţie AOB nu poate avea loc în aceeaşi zi cu alta, decât în cazul în care cele două
competiţii sunt în ţări diferite care nu au frontieră comună.
1.3. În principiu, doar o singură (1) competiţie AOB poate avea loc în acelaşi oraş într-un an.
1.4. Maximum 3 (trei) competiţii AOB pot avea loc în oricare ţară, în funcţie de calitatea lor
deosebită şi de tradiţie.
1.5. AIBA va lua în consideraţie cererile pentru a beneficia de statutul AIBA numai dacă vin
de la ţările care au organizat în prealabil un turneu internaţional în mod regulamentar şi care
sunt aprobate de federaţiile naţionale.
1.6. Cererile privind statutul AIBA vor fi înaintate secretariatului AIBA de federaţiile
naţionale până în luna septembrie a anului de dinaintea competiţiei.
1.7. Orice federaţie naţională care solicită ridicarea nivelului de statut AIBA va trimite, cu
cererea sa, rezultatele de la ultimul turneu şi detalii în sprijinul ridicării gradului.
1.8. Orice federaţie care solicită competiţii aprobate de AIBA trebuie să îndeplinească
cerinţele AIBA legate de buget, taxă de participare, îndeplinirea regulamentelor AIBA
tehnice şi de competiţie AOB, a codului anti-doping, transmisiile TV. Nivelul cerinţelor va
depinde de statutul competiţiei aprobate.
1.9. Competiţiile AOB se împart în trei (3) nivele (competiţii de 1 stea - de 2 stele - de 3
stele), în funcţie de numărul de boxeri participanţi din diferite ţări şi de nivelul boxerilor
(boxeri cu clasificare mondială):
1.9.1. Competiţii AIBA de 3 stele - Turnee internaţionale AIBA:
1.9.1.1. Toate competiţiile AOB de mai jos sunt controlate şi conduse de AIBA, iar drepturile
sunt deţinute de AIBA:
- Campionate mondiale (Bărbați și femei)
- Campionatele mondiale pentru tineri (Bărbați și femei)
- Campionatele mondiale pentru juniori (Băieți și fete)
- Toate competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice şi Jocurile Olimpice de tineret
1.9.1.2. Sistemul campionatelor mondiale pentru bărbați Elită:
1.9.1.2.1.1. Pentru anul dinaintea Jocurilor Olimpice (2015, 2019, 2023 și așa mai departe):
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- Campionatele mondiale se vor ține doar cu boxerii calificați prin toate campionatele
continentale.
1.9.1.2.1.2. Pentru anul 2013, 2017, 2021, 2025 și așa mai departe:
- Campionatele mondiale se vor ține cu toți boxerii înscriși la orice federație națională.
1.9.1.2.1.3. Competiții internaţionale şi ale federației la care participă peste 20 de ţări
şi peste 150 de boxeri.
1.9.2. Competiţii AIBA de 2 stele – competiții ale confederației AIBA:
1.9.2.1. Competiţii internaţionale şi ale federației cu o participare de 13 - 19 ţări şi
peste 100 de boxeri.
1.9.3. Competiţii AIBA de 1 stea – competiții regionale AIBA:
1.9.3.1. Competiţii internaţionale şi ale confederației la care participă 2 - 12 ţări.
1.10. Se vor aplica regulamentele:
1.10.1. Regulamentul AIBA tehnic şi cel al competiţiilor AOB se vor aplica la toate
competiţiile AOB.
1.10.2. Regulamentul AIBA anti-doping se va aplica la toate competiţiile AOB, cu excepţia
cazului în care o altă organizaţie internaţională recunoscută de AIBA pentru un asemenea
scop, trebuie să implementeze propriile reguli antidoping, caz în care acele reguli vor prevala.
2. APROBAREA PROCEDURII REFERITOARE LA COMPETIŢII
2.1. Competiţii de nivel naţional:
2.1.1. Pentru competiţiile de nivel naţional, aprobare necesită îndeplinirea următoarei
proceduri de aprobare
2.1.1.1. Aprobarea federaţiei naţionale este obligatorie
2.1.12. Aprobarea confederaţiei este obligatorie
2.1.1.3. Aprobarea AIBA poate fi solicitată.
2.1.2. Toate celelalte competiţii pot fi sau nu competiţii AOB, federaţia națională gazdă
având libertatea de a alege. Totuşi, în cazul competiţiilor AOB nerecunoscute, trebuie aplicat
regulamentul AIBA tehnic şi competițional.
2.1.3. Aprobarea trebuie obţinută cu cel puţin 3 (trei) luni înainte de începerea competiţiei.
2.1.4. Această procedură poate fi aplicată pentru orice campionat, meci bilateral, invitaţie
(individuale sau pe echipe) sau la toate competiţiile regionale.
2.2. Competiţii continentale
2.2.1. Pentru competiţiile de nivel continental, aprobarea trebuie dată de confederaţie şi/sau
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de către AIBA.
2.2.2. Acest lucru poate fi făcut pentru campionatele continentale, competiţiile de
confederație şi competiţiile internaţionale de multi-confederații.
3. COMPETIȚIILE CONFEDERAȚIEI
3.1. Competițiile confederației clasificate ca și Categoria A sunt:
- Campioane continentale elită pentru bărbați
- Campioane continentale pentru femei
- Campioane continentale pentru tineret
- Campioane continentale pentru femei tineret/junior
- Campioane continentale pentru juniori
- Toate competițiile AOB de 3 – stele
3.2. Competițiile confederației clasificate ca și Categoria B sunt:
- Campioanele uniunii confederației pentru bărbați și femei
- Campioanele confederației pentru școlari și școlărițe
- Toate competițiile confederației care sunt sub Competițiile standard de 3 – stele menționate
mai sus la care participă cel puțin 5 țări și minim 50 de boxeri.
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ANEXA D - GHID PENTRU CLASAMENTUL MONDIAL
1. ALOCAREA PUNCTELOR PENTRU CLASAMENTUL MONDIAL (Bărbați și
femei)
1.1. Punctele pentru clasamentul mondial, pentru fiecare boxer, sunt cumulate pe o perioadă
de „rulare" de doi ani.
1.2. Punctele de clasament mondial vor fi acordate pentru fiecare competiţie şi menţinute în
totalitate pentru 4 (patru) competiţii.
1.3. Punctele pentru clasamentul mondial de la cea de-a 5-a competiţie în sus vor fi apoi
reduse cu 25%, cu aceeaşi reducere la restul competiţiilor (cel puţin 7 competiţii vor fi
incluse în sistemul de clasificare).
1.4. Clasamentul mondial oficial al AIBA se stabileşte după fiecare competiţie care contează
în sistemul de clasificare.
1.5. Fiecare boxer care participă la o competiţie de 3 stele, conform anexei C, cu excepția
tuturor competițiilor de calificare pentru jocurile olimpice și jocurile olimpice pentru tineret,
va fi clasificat în cadrul competiţiei şi va câştiga puncte în funcţie de rezultatul şi poziţia
finală.
1.6. Alocarea punctelor se va face în felul următor:
- Jocuri olimpice
- Campionate mondiale
- Campionate continentale
- Competițiile AIBA de 3 stele
Competiţiile clasificate

Punctele acordate în funcţie de locul obţinut
1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea

Jocuri Olimpice

1300 900 800 750 600 550 500 450 100 100

Campionate mondiale

1200 800 700 650 500 450 400 350 100 90

Campionate continentale

800 600 500 450 300 250 200 150 0

0

Campionatele AIBA de 3-stele

600 400 300 250 200 150 100 80

0

0

(*) Punctele de clasificare vor fi ajustate pentru Campionatele Continentale bazate pe
numărul de boxeri la fiecare categorie de greutate după cum urmează:
- 7 boxeri sau mai puțin: 50% deducere din punctele prezentate mai sus
- de la 8 la 11 boxeri:

30% deducere din punctele prezentate mai sus

- 12 boxeri sau mai mulți: nici o deducere
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1.7. Un boxer descalificat pentru o nerespectare a codului disciplinar AIBA inclusiv pentru
problemele legate de anti-doping nu vor fi acordate cu nici un punct de clasificare.
2. CRITERII SUPLIMENTARE (Bărbați și femei)
2.1. Orice boxer care-şi schimbă categoria de greutate va primi 75% din punctele de la
categoria anterioară de greutate
2.2. Doi (2) boxeri cu acelaşi număr de puncte vor fi clasaţi ÎN PRIMUL RÂND după
numărul de competiţii la care au participat.
2.3. În cazul în care doi (2) boxeri care au acelaşi număr de puncte obţinute în acelaşi număr
de competiţii, ei vor fi clasaţi în funcţie de cel mai bun rezultat la cea mai înaltă competiţie,
în ordinea:
2.3.1. Campionate mondiale
2.3.2. Jocurile Olimpice
2.3.3. Campionatelor confederației
2.3.4. Campionatele mondiale pentru tineret
3. PROTOCOL REZULTATE
3.1. Pentru a stabili fiecare loc într-o competiție de 3-stele, boxerii rezultați trebuie clasificați
după cum urmează:
Rezultat

Clasificare

Stagiile competiției

1

1

Aur

2

2

Argint

3

3

Învins vs. Aur în Semi-finale (SF)

3

4

Învins vs. Argint în Semi-finale (SF)

5

5

Învins vs. Aur în Sferturi (QF)

5

6

Învins vs. Argint în Sferturi (QF)

5

7

Învins în QF vs. Învins la Aur în SF

5

8

Învins în QF vs. Învins la Argint în SF

9

9

Învins vs. Aur în Runda 16

9

10

Învins vs. Argint în Runda 16
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ANEXA E - PROCEDURA DE STABILIRE A CAPILOR DE SERIE LA
CEREMONIA DE TRAGERE LA SORTI
1. COMISIA DE STABILIRE A CAPILOR DE SERIE
1.1. Comisia de stabilire a capilor de serie trebuie să fie formată înainte de orice competiție
relevantă.
1.2. Trebuie să fie formată:
- Reprezentant din Comisia AIBA T&R
- Reprezentant din Oficiul sediului AIBA
- Reprezentant din Oficiul sediului WSB dacă este cazul.
- Reprezentant din Oficiul sediului APB dacă este cazul.
1.3. Mărimea sa va fi de:
- Trei (3) membri pentru Campionatele continentale
- Cinci (5) membri pentru toate celelalte competiții.
2. PROCEDURA DE STABILIRE A CAPILOR DE SERIE LA CEREMONIA DE
TRAGERE LA SORTI
2.1. Pentru a asigura soliditate prin tragerea la sorţi şi pentru a evita ca cei mai buni boxeri
clasaţi pe plan mondial să se întâlnească în primele runde, tragerea la sorţi poate fi aranjată
sau structurată cu capi de serii în funcţie de restricţiile pentru toate competiţiile AOB
(Campionate mondiale, Campionate continentale) și pentru jocurile olimpice după cum
urmează:
2.1.1. Fără capi de serie dacă sunt mai puțin de 4 înscrieri la categoria de greutate (Bărbați și
femei)
2.1.1.1. Un maxim de doi capi de serie dacă sunt între 4 și 15 înscrieri în Categoria de
greutate.
2.1.1.2. Un maxim de patru capi de serie dacă sunt mai mult de 15 înscrieri în Categoria de
greutate.
2.1.1.3. Un maxim de opt capi de serie dacă sunt mai mult de 31 înscrieri în Categoria de
greutate.
2.1.1.4. Un maxim de șaisprezece capi de serie dacă sunt mai mult de 63 înscrieri în
Categoria de greutate.
2.1.2. Comisia de stabilire a capilor de serie AIBA va revizui performanțele boxerilor WSB
înainte de fiecare campionate mondial și jocuri olimpice.
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2.1.2.1. La campionatele mondiale AIBA, în fiecare categorie de greutate cu excepția
greutății grele și super grele, 4 locuri adiționale de capi de serie la cota descrisă la regula
2.1.1. de mai sus vor fi alocate boxerilor WSB clasificați cel mai sus din sezonul WSB
anterior.
2.1.2.2. La campionatele mondiale AIBA, la categoriile grele și super grele, 2 locuri
adiționale de capi de serie la cota descrisă la regula 2.1.1. de mai sus vor fi alocate boxerilor
WSB clasificați cel mai sus din sezonul WSB anterior.
2.1.2.3. La jocurile olimpice, la fiecare categorie de greutate, 2 locuri adiționale de capi de
serie la cota descrisă la regula 2.1.1. de mai sus vor fi alocate boxerilor WSB clasificați cel
mai sus din sezonul WSB anterior.
2.1.3. Cota capilor de serie pentru țara gazdă:
2.1.3.1. Doar la Campionatele mondiale AIBA țara gazdă va primi al 8-lea grad de capi de
serie în fiecare categorie de greutate dacă un boxer din țara gazdă nu este calificat pentru nici
o poziție printre cele 8 locuri de capi de serie alocate de AIBA și/sau Clasamentul mondial
WSB.
2.2. Pentru competiţiile menţionate în regula 2.1. de mai sus, capii de serie ai tragerii oficiale
la sorți vor fi controlaţi de AIBA. În acest scop, toate înscrierile vor fi înaintate de comitetul
de organizare oficiului de la sediul AIBA.
2.3. Tragerea la sorţi se va desfăşura după cum urmează:
2.3.1. Numărul de „liberi" va fi stabilit şi plasat în felul următor:
2.3.1.1. Când numărul de boxeri este 4, 8, 16, 32, 64, 128 sau la o putere mai mare a lui 2, ei
se vor întâlni în perechi în ordinea trasă la sorţi, conform graficului 1, pentru opt boxeri.
2.3.1.2. Când numărul de boxeri nu este o putere a lui 2, vor exista „liberi" în primul tur.
Numărul de liberi va fi egal cu diferenţa dintre puterea următoare a lui 2 şi numărul de boxeri
(de exemplu, în cazul a 17 boxeri, vor fi 32 - 17 = 15 liberi).
2.3.1.3. Cei liberi vor fi plasaţi ca în graficul 2.
2.3.2. Capii de serie vor fi aleşi dintre cei mai buni boxeri clasaţi de AIBA la nivel mondial și
cei mai buni boxeri clasați WSB participanţi la competiţie.
2.3.3. Capii de serie vor fi plasaţi cum se arată amănunţit în tragerea la sorţi din schiţa nr. 2.
Capii de serie din jumătatea de sus a tragerii sunt plasaţi în capul şi în partea de jos a
secţiunilor lor (de exemplu opt sau şaisprezece) şi în jumătatea de jos a tragerii în josul şi
capul secţiunilor lor.
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2.3.3.1. În funcţie de numărul de capi de serie, conform regulii 1.1., cei 2 de sus şi cei 4 capi
de serie vor fi trataţi aşa cum se indică în schiţa 2 şi în schiţa 3 (ex. cap de serie 1, cap de
serie 2, cap de serie 3, cap de serie 4).
- numărul 1 plasat în partea de sus a graficului;
- numărul 2 plasat în partea de jos a graficului;
- numărul 3 plasat în jumătatea de sus a părţii de jos a tragerii;
- numărul 4 plasat în jumătatea de jos a părţii de sus a tragerii.
2.3.3.2. Alţi capi de serie vor fi trataţi ţinând cont de cerinţele de la regulile de mai sus.
2.3.3.3. Numerele 5 - 8 sau 9 – 16 vor fi plasate conform graficului 2 și 3 (ex. capi de serie
5-8). și vor fi trase la sorţi de un grup independent de observatori.
2.3.3.4. Restul de locuri va fi completat cu boxeri aleşi aleatoriu de sistemul computerizat de
tragere la sorţi.
SCHITA 1
1-a repriză

2-a repriză

Final

Câștigător

A
A
B
D
C
D
D

D

E
E
F
E
G
H
H
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SCHITA 2 imagine
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SCHITA 3 (PARTEA SUPERIOARĂ) imagine
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SCHITA 3 (PARTEA INFERIOARĂ) imagine
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ANEXA F - GHID PRIVIND UNIFORMA BOXERULUI
1. SPECIFICAŢII PRIVIND MAIOUL ȘI ŞORTUL/FUSTA
1.1.Steagul naţional
1.1.1. Steagul federaţiei naţionale poate apărea numai o dată pe maiou şi o dată pe şort/fustă.
1.1.2. Steagul nu trebuie să conţină nici o identificare a fabricantului, reclamă a sponsorului,
elemente de design sau alte elemente.
1.1.3. Steagul poate fi tipărit, brodat sau cusut ca un ecuson.
1.1.4. Nu sunt restricţii în privinţa formei steagului, dar trebuie respectate următoarele măsuri
şi poziţii pe set:
1.1.4.1. Maioul: maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi) pe faţa maioului, la nivelul
şi pe partea inimii.
1.1.4.2. Şortul și/sau fusta: maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi) în partea din
faţă
a piciorului stâng.
1.2. Emblema fabricantului:
1.2.1. Identificarea fabricantului poate fi imprimată, brodată sau cusută pe maiou şi nu trebuie
să se amestece cu celelalte elemente care identifică federaţia naţională (de exemplu, steagul).
Trebuie respectate următoarele cantităţi, aşezări şi măsuri:
1.2.1.1. Maioul:
- emblema de identificare poate fi aşezată o dată pe faţa maioului, la nivelul pieptului, pe
partea dreaptă.
- maximum 20 cm2 (douăzeci de centimetri pătraţi).
1.2.1.2. Şortul și/sau fusta:
- emblema de identificare poate fi aşezată o dată pe faţa piciorului drept.
- maximum 20 cm2 (douăzeci de centimetri pătraţi).
1.3. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale
1.3.1. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale poate fi aşezată numai o dată pe
spatele maioului.
1.3.2. Literele folosite pentru abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale nu trebuie
să depăşească 10 cm (zece centimetri) în înălţime.
1.3.3. Literele folosite pentru abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale trebuie să
aibă o culoare în contrast cu culorile maioului. Pentru a putea fi citite mai uşor, ele pot fi
ataşate la o bucată cu o culoare neutră sau înconjurate cu o dungă sau o umbră
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1.3.4. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale nu trebuie să se amestece cu
celelalte elemente ale îmbrăcămintei care îl identifică pe boxer (de exemplu, numele
boxerului).
1.4. Numele boxerului:
1.4.1. Fiecare boxer poate fi identificat cu ajutorul numelui de familie sau al unei porecle pe
spatele maioului.
1.4.2. Numele trebuie poziţionat pe partea de sus de pe spatele maioului, între omoplaţi.
Literele folosite pentru nume nu trebuie să depăşească 5 cm (cinci centimetri) înălţime, iar
lăţimea numelui nu va depăşi 20 (douăzeci de centimetri)
1.4.3. Literele folosite pentru nume trebuie să aibă o culoare în contrast cu culorile maioului.
Pentru a putea fi citite mai uşor, ele pot fi ataşate la o bucată cu o culoare neutră sau
înconjurate cu o dungă sau o umbră.
1.4.4. Ele nu pot conține nici o identificare a fabricantului, publicitate a sponsorului, trăsături
de design sau alte elemente.
1.5. Publicitatea sponsorilor federaţiei naţionale:
1.5.1. Toate formele de publicitate pentru sponsori sau terţe părţi, declaraţii politice,
religioase sau personale sau alte categorii interzise cum ar fi alcoolul (exceptând berea şi
vinul), tutunul, cazinourile, jocurile de noroc şi pariurile sunt interzise pe tot setul de
îmbrăcăminte în interiorul locului de competiţie.
1.5.2. Publicitatea sponsorului federaţiei naţionale poate fi imprimată, brodată sau cusută pe
maiou şi nu trebuie să se amestece cu celelalte elemente care identifică federaţia naţională (de
exemplu, steagul). Trebuie respectate următoarele cantităţi, aşezări şi măsuri:
1.5.2.1. Maioul
- Publicitatea sponsorului este permisă să apară o dată pe faţa maioului, sub nivelul
Pieptului.
- Maxim 150 cm2 (o sută cincizeci de centimetri pătraţi).
Imagine pag 51
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ANEXA G - GHIDUL ŞI SPECIFICAŢIILE MĂNUŞILOR ŞI CĂŞTILOR
1. MĂNUŞILE DE BOX
1.1. Mănuşile vor cântări 284 g (10 uncii) și 340 g (12 uncii) cu o toleranţă de 5% în plus sau
în minus, din care porţiunea din piele nu va cântări mai mult de jumătate din greutatea totală,
iar căptuşeala nu va cântări mai puţin de jumătate din greutatea totală. Marja de 5% se va
aplica de asemenea, în plus sau în minus.
1.2. Mărimea mănuşilor de box va respecta măsurile descrise în desenul de mai jos.
1.3. La toate competiţiile AOB, boxerii vor purta numai mănuşi cu sistem de închidere tip
scai.
1.4. Porţiunea de piele din mănuşile de box va fi dintr-o piele de bună calitate cum ar fi
1.4.1. Pielea de vacă
1.4.2. Piele de gradul A
1.4.3. Alte calităţi echivalente, în funcţie de aprobarea AIBA.
1.5. Degetul mare va fi fixat la corpul mănuşilor de box pe partea de deasupra şi cu un
interval de maximum 10 (zece) milimetri.
1.6. Identificarea competiţiei poate fi întipărită şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
1.6.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi), sus pe partea din faţă a fiecărei
mănuşi.
1.7. Emblema furnizorului oficial poate fi imprimată şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
1.7.1. Maximum 24 cm2 (douăzecișipatru de centimetri pătraţi), pe degetul mare al fiecărei
mănuşi.
1.8. Se interzice orice altă formă de publicitate, cum ar fi, de exemplu, emblema simbolică,
marca de design, litere şi numele fabricantului etc.
1.9. Eticheta AIBA trebuie poziționată pe partea interioară a mănușilor.
Imagine
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2. CĂȘTILE
2.1. Căștile vor cântări 450 g (aprox. 16 uncii).
2.2. Casca va fi admisă în competiţie având 3 dimensiuni obligatorii (S = mică, M = mijlocie,
L = mare).
2.3. Numai căştile cu sisteme de închidere scai vor fi aprobate pentru toate competiţiile AOB.
2.4. Mărimile căştii vor respecta dimensiunile descrise în schiţa de mai jos.
2.5. Căptuşeala căştii va avea o grosime minimă de 2 (doi) – 3 (trei) cm.
2.6. Porţiunea de piele din mănuşile de box va fi dintr-o piele de bună calitate cum ar fi
2.6.1. Pielea de vacă
2.6.2. Piele de gradul A
2.6.3. Alte calităţi echivalente, în funcţie de aprobarea AIBA.
2.7. Identificarea competiţiei poate fi întipărită şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
2.7.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi) pe partea anterioară a căştilor.
2.8. Emblema furnizorului oficial poate fi imprimată şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
2.8.1. Maximum 40 cm2 (patruzeci de centimetri pătraţi) pe partea posterioară a căștilor.
2.9. Se interzice orice altă formă de publicitate, cum ar fi, de exemplu, emblema simbolică,
marca de design, litere şi numele fabricantului etc.
2.10. Eticheta AIBA trebuie poziționată pe partea internă a căștilor.
imagine
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ANEXA H
TERMINOLOGIA PENTRU CATEGORIILE DE GREUTATE şi MARJA DE
GREUTATE
Boxeri bărbaţi elită şi tineret
10 Categorii de greutate
Categorie de greutate

peste kg Până la Kg

Light Fly

46

49

Fly

49

52

Bantam

52

56

Light

56

60

Light Welter

60

64

Welter

64

69

Middle

69

75

Light Heavy

75

81

Heavy

81

91

Super Heavy

91

-

Boxeriţe elită şi tineret
10 Categorii de greutate
Categorie de greutate

peste kg Până la Kg

Light Fly

45

48

Fly

49

51

Bantam

52

54

Feather

56

57

Light

57

60

Light Welter

60

64

Welter

64

69

Middle

69

75

Light Heavy

75

81

Heavy

81

-
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Jocuri olimpice
Boxeriţe elită şi tineret
3 Categorii de greutate
Categorie de greutate

peste kg Până la Kg

Fly

48

51

Light Welter

57

60

Light Heavy

69

75

outh
Boxeri ţi boxeriţe juniori
10 Categorii de greutate
Categorie de greutate

peste kg Până la Kg

Pin

44

46

Light Fly

46

48

Fly

48

50

Light Bantam

50

52

Bantam

52

54

Feather

54

57

Light

57

60

Light Welter

60

63

Weltei

63

66

Light Middle

66

70

Middle Heavy

70

75

Light Heavy

75

80

Heavy

80

-
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ANEXA I – DECLARAȚIA DE NON-GRAVIDITATE
1. DECLARAȚIA DE NON-GRAVIDITATE PENTRU FEMEILE BOXER DE 18
(OPTSREZECE) ANI ȘI MAI MULT
Data:
Locul:
Denumirea competiției:
Eu, _________________________________________ declar că nu sunt gravidă.
Înțeleg seriozitatea acestei declarații și sunt pe deplin responsabilă pentru aceasta. În cazul în
care această declarație

se dovedește ulterior a fi inexactă sau neadevărată și eu sufăr

eventuale răniri în timpul competiției, eu în numele meu, a moștenitorilor, executorilor și
administratorilor, renunț și eliberez eventualele precum și toate cererile de despăgubire pe
care le-aș putea avea de la AIBA (inclusiv oficialii și angajații săi), de la organizatorii
competiției (inclusiv comitetul de organizare și/sau federația gazdă) și de la proprietarii
locului organizării competiției pentru o astfel de rănire sau daună.
Semnătura boxerului
___________________
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1. DECLARAȚIA DE NON-GRAVIDITATE PENTRU FEMEILE BOXER SUB 18
(OPTSREZECE) ANI
Data:
Locul:
Denumirea competiției:
Eu, _________________________________________ sunt unul din părinții / îngrijitorii
legali ai _______________________________________.
(scrieți numele boxeriței) și declar, în numele ei, că ea nu este gravidă.
Înțeleg seriozitatea acestei declarații și sunt pe deplin responsabil pentru aceasta. În cazul în
care această declarație

se dovedește ulterior a fi inexactă sau neadevărată și

____________________________ (scrieți numele boxeriței) suferă eventuale răniri în timpul
competiției, eu în numele __________________________ (scrieți numele boxeriței), a
moștenitorilor săi, executorilor și administratorilor, renunț și eliberez eventualele precum și
toate cererile de despăgubire pe care ea le-ar putea avea de la AIBA (inclusiv oficialii și
angajații săi), de la organizatorii competiției (inclusiv comitetul de organizare și/sau federația
gazdă) și de la proprietarii locului organizării competiției pentru o astfel de rănire sau daună.
Semnătura unui părinte / Îngrijitor legal
___________________
Luat la cunoștință de
___________________
(semnătura boxeriței)
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