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RESPECTAREA REGULILOR
Acest Regulament Tehnic AIBA aplicabil AOB, APB şi WSB est singurul la nivel mondial pe care Federaţiile Membre
Naţionale afiliate AIBA, membrii boxeri, cluburile şi familiile de box trebuie să le urmeze şi să le respecte în oricare competiţie
conform activităţilor la toate nivelurile. Nici o Federaţie Naţională nu îşi poate crea propriul Regulament Tehnic care să aibă
prevederi contradictorii cu Regulamentul Tehnic al AIBA.

DEFINIŢII
„AIBA” înseamnă Asociaţia Internaţională de Box;
„Competiţiile AIBA” înseamnă toate competiţiile AOB, APB şi WSB;
„AOB” înseamnă competiţia de box open denumită AIBA Open Boxing;
„ABP” înseamnă competiţia de box profesionist denumită AIBA Pro Boxing;
„BMA” înseamnă agenţia de marketing denumită Boxing Marketing Arm deţinută de AIBA;
„Meci” se referă la un concurs de box între doi boxeri care are loc ca parte a competiţiei;
„Boxer participant” înseamnă orice boxer legitimat de o federaţie naţională care este membru al AIBA; termenul Boxer se
referă la Boxerii de ambele sexe;
„Autorizarea antrenorului” înseamnă permisiunea de a fi antrenor în cadrul competiţiilor AIBA, acordată de orice federaţie
naţională, după ce persoana respectivă trece o serie de examene şi obţine un certificat;
„Confederaţie” înseamnă un grup de federaţii naţionale recunoscute de AIBA ca aparţinând aceluiaşi continent;
„Regulile Disciplinare” înseamnă regulile standard de comportament publicate de AIBA şi obligatorii pentru toţi boxerii
şi/sau orice persoane implicate într-o competiţie AIBA, precum şi sancţiunile în cazul încălcării acestor reguli de
comportament;
„Locul de desfăşurare” (FOP) înseamnă zona de concurs care se întinde cel puţin 6 metri în afara platformei ringului pentru
AOB şi 2 metri în afara platformei ringului pentru APB şi WSB;
„Mănuşile” înseamnă o piesă de echipament purtată pe mâini pentru protejare pe timpul competiţiei;
„Judecător” înseamnă o persoană care acordă puncte în timpul unui meci, pe baza performanţei fiecărui boxer pe ring, cu
respectarea regulamentului tehnic al AIBA şi cu regulamentul competiţional al AOB, al APB şi al WSB;
„Regulile medicale” înseamnă regulile publicate de AIBA privitoare la normele medicale ce trebuie respectate de către un
boxer sau orice oficial înainte de, în timpul sau după fiecare competiţie;
„Federaţie naţională” este orice federaţie care a fost admisă pentru calitatea de membru al AIBA de congres, moment în
care devine un membru al AIBA;
„Competiţii naţionale” înseamnă competiţiile de box organizate şi/sau sancţionate de o federaţie naţională anume şi la care
participă doar boxeri afiliaţi federaţiei naţionale;
„Arbitru” înseamnă o persoană care asigură respectarea de către boxeri pe timpul meciului a regulamentului al AIBA şi a
regulamentului competiţional al AOB, al APB şi al WSB.
„Reguli” înseamnă regulile anticorupţie, anti-doping, cele disciplinare, competiţionale, medicale şi tehnice;

„Secunzi” înseamnă antrenorii autorizaţi de AOB, APB şi WSB care au dreptul de a sta în colţul ringului;
„Delegat tehnic” înseamnă persoana numită de AIBA ca responsabil de toate aspectele tehnice ale unei competiţii AIBA.
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;
„World Series of Boxing (WSB)” înseamnă competiţia ligii internaţionale de box, cunoscută sub numele de World Series
of Boxing (sau orice altă denumire stabilită periodic), ce include mai mulţi Francizaţi şi care are loc o singură dată pe
durata unui an competiţional.

REGULA 1. CALITATEA DE MEMBRU
1.1.

Toţi boxerii, antrenorii, oficialii, membrii federaţiei naţionale trebuie să fie membri ai federaţiei lor naţionale,
ai confederaţiei şi ai AIBA, şi să participe la competiţiile AIBA naţionale şi internaţionale.

REGULA 2. CALIFICAREA BOXERULUI: ASPECTE MEDICALE
2.1.

Certificatul medical

2.1.1.

Un boxer nu va putea concura la nici o competiţie internaţională decât dacă va fi în posesia unei
legitimaţii internaţionale, în care trebuie să se certifice, că acel boxer este apt să boxeze, de către
un doctor în medicină calificat, aprobat de membrul juriului medical al AIBA care prezidează.
Legitimaţia internaţională este valabilă dacă este completată corespunzător, actualizată, iar
examenul medical anual nu este mai vechi de un an.

2.1.1.1. Doctorul în medicină nu va fi considerat calificat decât dacă prezintă un document de identitate
clar şi lizibil, precum şi titlurile sale de competenţe medicale.
2.1.1.2. Pentru ca examenul medical anual să fie valabil, acesta trebuie să fi fost efectuat (i)
de către un doctor în medicină calificat, (ii) cu cel mult 12 luni înainte de data competiţiei
respective şi (iii) înregistrat în evidenţe cu rezultatele clare şi lizibile ale tuturor analizelor realizate,
precum şi (iv) încărcat pe Internet spre consultare online sau offline pentru competiţiile
internaţionale.
2.1.2.

Boxerul trebuie să fie considerat apt să concureze de către un medic de ring înainte de cântărire.
Pentru a eficientiza desfăşurarea cântăririi, delegatul tehnic poate decide începerea mai devreme
a examenului medical. Delegatul tehnic îi va informa pe toţi reprezentanţii boxerului în legătură cu
această modificare.

2.1.3.

La examenul medical, boxerul sau reprezentantul acestuia trebuie să furnizeze delegatului tehnic
toate documentele în conformitate cu aceste reguli.

2.1.4.

Un certificat medical anual trebuie prezentat online, în baza de date AIBA, astfel:

2.1.4.1. AOB – Până la data de 31 ianuarie, sau cel puţin în timpul perioadei de înscrieri la prima
competiţie AOB a anului;
2.1.4.2. APB – Cel puţin cu o lună înainte de începerea fiecărui biciclu al boxerului;
2.1.4.3. WSB – În timpul perioadei de înscrieri sau cel puţin cu trei săptămâni înainte de începerea
sezonului sau înainte de prima competiţie.
2.1.5.

Certificatul medical anual trebuie să fie unul standard, conform modelului prezentat în Anexa A.

2.1.6.

Boxerii trebuie să respecte o perioadă minimă de odihnă de:

2.1.6.1. AOB – Douăsprezece (12) ore între două (2) meciuri;
2.1.62. APB
2.1.6.2.1. Zece (10) zile înainte de orice meci de şase (6) reprize sau mai puţin

2.1.6.2.2. Douăzeci (20) de zile înainte de orice meci care durează între şase (6) şi opt (8) reprize
2.1.6.2.3.
2.I.6.3.
2.2.

Treizeci (30) de zile înainte de orice meci care durează mai mult de opt (8) reprize

WSB - Ten (10) zile între două (2) meciuri.

Boxerul cu handicap admis

2.2.1.

Se va vedea Manualul medical AIBA în vigoare pentru handicapul admis.
2.3. Condiţii interzise – Boxerilor aflaţi în următoarele condiţii interzise nu li se va permite participarea la nici o
competiţie aprobată de AIBA:

2.3.1.

Dacă boxerul poartă un bandaj pe o tăietură, zgârietură, plagă sau sângerare pe pielea capului sau a feţii,
incluzând nasul şi urechile. În cazul unui boxer cu zgârietură sau plagă, dacă nu are decât un plasture cu
vaselină, soluţie de colodiu, trombină, colagen micro fibrilar, gelfoam, surgicel sau adrenalină 1/1000 i se va
permite să participe. Decizia va fi luată de doctorul care examinează boxerul în ziua în care acesta
concurează.

2.3.2.

Boxerul va fi bărbierit înainte de toate examenele medicale. Nu sunt permise mustăţi şi barbă. Pe timpul unui
meci nu este permisă purtarea de accesorii corporale sau a unor „piercing”-uri.

2.3.3.

Nu i se va permite să boxeze nici unui competitor cu implanturi pe bază de curent electric sau orice
altă substanţă care ar putea modifica funcţiile corpului.

2.3.4.

Pentru alte condiţii interzise, vezi Manualul medical AIBA în vigoare.

2.3.5.

Certificatul medical după perioadele de probă. Înainte de a relua boxul, după oricare din perioadele de odihnă
menţionate în Regula 2.5 de mai jos, un boxer va trebui să aibă un certificat din partea medicului său că poate
participa la competiţii de box.

2.3.6.

Boxerul nu are dreptul să poarte decât lentile de contact moi. Orice alte lentile de contact sunt interzise.

2.3.6.1. Dacă Boxerul îşi pierde lentilele de contact:
2.3.6.1.1. Boxerul acceptă să continue să boxeze, meciul continuă;
2.3.6.1.2. Boxerul nu acceptă să continue să boxeze fără lentile de contact, arbitrul are obligaţia de
a încheia meciul, adversarul fiind declarat învingător prin TKO.
2.4.

Knockout (KO) şi knockout tehnic (TKO)
Când rezultatul meciului este knockout sau knockout tehnic, medicul de ring trebuie să completeze şi să
semneze un raport medical al meciului, datele fiind actualizate în baza de date AIBA şi trimise automat
federaţiei naţionale implicate. Raportul medical al meciului trebuie să menţioneze numărul de zile de
odihnă recomandate sau măsurile sanitare de protecţie, acesta trebuind fi înmânat delegatului tehnic de
către medicul de ring.

2.5.

Măsuri sanitare de protecţie

2.5.1.

Un knockout - Unui boxer care a fost făcut knockout, ca urmare a unor lovituri la cap pe timpul unui
meci sau atunci când arbitrul a oprit meciul pentru faptul că boxerul a primit lovituri puternice la cap,
făcându-l incapabil să se apere şi să continue, nu i se va permite să participe la competiţii de box
sau la antrenamente timp de cel puţin 30 de zile după ce boxerul a fost făcut knockout.

2.5.2.

Două knockouturi - Unui boxer care a fost făcut knockout ca urmare a unor lovituri la cap pe timpul
unui meci sau atunci când arbitrul a oprit meciul pentru faptul că boxerul a primit lovituri puternice la
cap, făcându-l incapabil să se apere şi să continue, de două ori într-o perioadă de 90 de zile, nu i
se va permite să participe la competiţii de box sau la antrenamente timp de 90 de zile de la cel deal doilea knockout.

2.5.3.

Trei knockouturi - Unui boxer care a fost făcut knockout ca urmare a unor lovituri la cap pe timpul
unui meci sau atunci când arbitrul a oprit meciul pentru faptul că boxerul a primit lovituri puternice la
cap, făcându-l incapabil să se apere şi să continue, de trei ori într-o perioadă de 12 luni, nu i se va
permite să participe la competiţii de box sau la antrenamente timp de un (1) an de la cel de-al
treilea knockout.

2.5.4.

Dacă un boxer a fost făcut knockout sau a primit o lovitură puternică la cap, care a condus la
încheierea meciului, medicul de ring va clasifica gravitatea contuziei şi va prescrie următoarele
perioade de restricţii medicale:

2.5.4.1. În eventualitatea pierderii cunoştinţei (LOC), o restricţie minimă de 30 de zile;
2.5.4.2. În eventualitatea LOC pentru mai puţin de un (1) minut, o restricţie minimă de 90 de zile;
2.5.4.3. În eventualitatea LOC pentru mai mult de un (1) minut, o restricţie minimă de 180 de zile;
2.5.4.4. Unui boxer care suferă o a doua LOC în primele trei (3) luni de la reluarea boxului după o primă
LOC, i se va dubla cea mai lungă restricţie medicală;
2.5.4.5. Un boxer care suferă trei (3) LOC într-un interval de 12 luni va fi suspendat cel puţin optsprezece
(18) luni de la data celei de-a treia LOC;
2.5.4.6. Un boxer care are o restricţie medicală nu are dreptul de a se antrena pe perioada restricţiei.
2.5.5.

Toate măsurile de protecţie trebuie de asemenea să se aplice dacă boxerul suferă un knockout
şi/sau o contuzie în timpul antrenamentului sau în orice alt context. Antrenorul are responsabilitatea
de a raporta acest fapt federaţiei naţionale.

2.5.6.

Dacă un boxer este lovit la cap după comanda „break” sau „stop” şi este numărat „aut” (până la 10),
victoria prin „descalificare” nu-i va permite totuşi acestui boxer să continue competiţia.

2.5.7.

Boxerii care îşi reiau activitatea după măsuri sanitare de protecţie trebuie să obţină acordul în scris
al comisiei medicale naţionale şi să informeze conducerea AIBA înainte de a se întoarce la box.

2.5.7.1. Dacă federaţia naţională respectivă nu are o comisie medicală naţională, acest acord scris
trebuie eliberat de un neurolog sau medic de medicină sportivă.
2.5.8.

În cazul unor lovituri suferite la corp, stabilirea perioadei de odihnă sau a măsurilor de protecţie
sanitară rămân la latitudinea medicului de ring, în urma examenului medical de după meci.

REGULA 3.

SISTEMUL DE PUNCTAJ

3.1.

Sistemul de punctaj Scoring System va fi folosit la toate meciurile. Sistemul de punctaj se va baza pe un
„sistem obligatoriu de zece puncte”.

3.2.

După selecţia celor 5 judecători şi după ce aceştia ajung la FOP, fiecare dintre ei aleg la întâmplare o
poziţie în jurul ringului.

3.3.

Exact înainte de începutul fiecărui meci, sistemul de punctaj alege aleatoriu trei (3) judecători din cei cinci
(5), şi doar punctajele acestor trei (3) judecători vor fi luate în calcul.

3.4.

La sfârşitul fiecărei reprize, fiecare judecător trebuie să stabilească boxerul învingător al respectivei
reprize, căruia îi acordă un punctaj de zece (10) puncte, în timp ce celuilalt îi acordă între nouă (9) şi 6
puncte, în funcţie de gradul înfrângerii din respectiva repriză. Fiecare repriză trebuie să aibă un învingător
declarat.

3.5.

Judecătorii trebuie să acorde punctajul, apăsând butoanele de pe aparatul de punctaj, într-un interval de
cincisprezece (15) secunde. Aceste punctaje vor fi transmise direct unui sistem computerizat manevrat de
delegatul tehnic, nefiind posibile nici un fel de modificări sau adăugiri la aceste punctaje după transmiterea
lor iniţială. Punctajele vor fi anunţate prin sistemul de transmisie TV în direct imediat înainte de începerea
următoarei reprize (cu excepţia anunţării punctajelor acordate pentru repriza finală, caz în care se aplică
regula crainicului oficial atât afişării cât şi anunţării punctajelor). Acest anunţ trebuie aprobat de delegatul
tehnic, care va trimite la rândul lui punctajelor responsabilului cu transmisia lor în direct la TV. La sfârşitul
meciului, pe tabela de afişaj public vor apărea punctajele exacte obţinute şi judecătorul care a acordat
fiecare punctaj. Tot acolo se va afişa şi punctajul total acordat de fiecare judecător selectat fiecărui boxer
pentru întregul meci (inclusiv eventualele puncte scăzute din cauza avertismentelor).

3.6.

În eventualitatea în care punctajele totale acordate de fiecare judecător, inclusiv toate punctele scăzute
pentru fault, sunt egale la sfârşitul meciului, judecătorii au obligaţia de a menţiona în sistemul de punctaj
cine este, în opinia lor, învingătorul meciului. Judecătorii vor trebui să procedeze astfel numai dacă:

3.6.1.

Unul (1) din ceilalţi 2 (doi) judecători a acordat, de asemenea, punctaje egale

3.6.2.

Ceilalţi doi (2) judecători au stabilit alţi învingători

3.6.3.

Ceilalţi doi (2) judecători au acordat punctaje egale

3.7.

Punctajele reprizei finale nu trebuie dezvăluite sau afişate înainte de anunţarea învingătorului
meciului. Delegatul tehnic îl va informa pe crainicul oficial despre rezultatele oficiale.

3.8.

Toate rezultatele din sistemul de punctaj trebuie tipărite la sfârşitul meciului şi trebuie incluse în
raportul oficial trimis conducerii AIBA de către delegatul tehnic.

3.9.

Dacă sistemul de punctaj se defectează, arbitrul va strânge buletinele de punctaj ale tuturor celor 5
judecători, pe care sunt trecute numele judecătorilor, şi pe care i le va înmâna delegatului tehnic.
Delegatul tehnic va trage la sorţi doar trei (3) din cei cinci (5) judecători şi va reţine numele judecătorilor
aleşi. Începând cu a doua repriză, delegatul tehnic va lua în calcul punctajele acestor 3 judecători
selectaţi.

3.10. În cazul indisponibilităţii unui judecător din motive neaşteptate, sistemul de punctaj va selecta aleatoriu un
al treilea judecător din cei doi (2) care nu au fost selectaţi iniţial.
3.10.1.

Acest judecător va fi rugat să îi ia locul judecătorului indisponibil.

3.11. Sistemul de punctaj va stabili învingătorul printr-o decizie unanimă sau împărţită, după cum urmează:

3.11.1.

Decizie unanimă la puncte: cei trei (3) judecători stabilesc acelaşi învingător, sau

3.11.2.

Decizie împărţită la puncte:

3.11.2.1. Doi (2) judecători stabilesc un (1) boxer drept învingător, iar celălalt judecător îl stabileşte pe
celălalt boxer drept învingător;
3.11.2.2. Doi (2) judecători stabilesc un (1) boxer drept învingător, iar rezultatul celuilalt judecător este
meci nul.
3.12. Fiecare judecător va judeca independent meritele celor doi (2) boxeri cu ajutorul sistemului de punctaj
bazat pe următoarele criterii:
3.12.1.

Numărul loviturilor de calitate în zona ţintă

3.12.2.

Dominarea meciului

3.12.3.

Competitivitatea

3.12.4.

Superioritatea tehnicii şi a tacticii

3.12.5.

Încălcarea regulilor.

3.13. Judecătorii trebuie să aplice următoarele criterii când punctează fiecare repriză:
3.13.1.

10 vs. 9 – Punctaje foarte apropiate

3.13.2.

10 vs. 8 – Învingător clar cu dominare

3.13.3.

10 vs. 7 – Dominare totală

3.13.4.

10 vs. 6 - Surclasat.

REGULA 4. DECIZIILE
4.1.

Învingător la puncte - WP

4.1.1.

La sfârşitul unui meci, învingătorul va fi stabilit pe baza punctajului total al judecătorilor şi va fi
declarat învingătorul meciului pe baza punctelor, în conformitate cu sistemul de punctaj, fie prin
decizie unanimă, fie prin decizie împărţită.

4.1.2.

Judecătorul va acorda fiecărui boxer punctajul pentru fiecare repriză până la sfârşitul meciului, iar
boxerul care are cele mai multe puncte va fi declarat învingătorul meciului la puncte, în
conformitate cu sistemul de punctaj. Repriza în care meciul este oprit va fi punctată, chiar dacă
este o repriză parţială.

4.1.2.1. AOB - Regula 4.1.2. se aplică dacă unul dintre boxeri se accidentează în urma unui fault
neintenţionat şi drept urmare meciul este oprit de arbitru;
4.1.2.2. APB - Regula 4.1.2. se aplică dacă unul dintre boxeri se accidentează în urma unui fault
neintenţionat petrecut după începutul reprizei a treia şi drept urmare meciul este oprit de arbitru;
4.1.2.3. WSB - Regula 4.1.2. se aplică dacă unul dintre boxeri se accidentează în urma unui fault
neintenţionat petrecut după începutul reprizei a doua şi drept urmare meciul este oprit de arbitru.

4.1.3.

Judecătorii vor acorda fiecărui boxer punctajul pentru fiecare repriză până la sfârşitul meciului, iar boxerul care
are cele mai multe puncte va fi declarat învingătorul meciului la puncte, în conformitate cu sistemul de
punctaj. Repriza în care meciul este oprit va fi punctată, chiar dacă este o repriză parţială.

4.1.3.1. AOB – Regula 4.1.3. se aplică dacă amândoi boxerii sunt accidentaţi în acelaşi timp şi drept urmare
meciul este oprit de arbitru;
4.1.3.2. APB - Regula 4.1.3. se aplică dacă amândoi boxerii sunt accidentaţi în acelaşi timp, dacă acest
lucru se întâmplă după începutul reprizei a treia, şi drept urmare meciul este oprit de arbitru;
4.1.3.3. WSB - Regula 4.1.3. se aplică dacă amândoi boxerii sunt accidentaţi în acelaşi timp, dacă acest
lucru se întâmplă după începutul reprizei a doua, şi drept urmare meciul este oprit de arbitru.
4.1.4. Meciul se poate opri de către arbitru din pricina unor evenimente ce nu sunt sub controlul boxerului
sau arbitrului, ca de pildă distrugerea ringului, pene de curent, calamităţi naturale sau alte astfel
de evenimente neprevăzute. În aceste condiţii, judecătorii vor acorda fiecărui boxer punctajul
pentru fiecare repriză până la sfârşitul meciului, iar boxerul care are cele mai multe puncte va fi
declarat învingătorul meciului la puncte, în conformitate cu sistemul de punctaj. Repriza în care
meciul este oprit va fi punctată, chiar dacă este o repriză parţială.
4.1.4.1. APB & WSB - Regula 4.1.4 se aplică numai dacă evenimentul susmenţionat survine după
începerea celei de-a treia reprize.
4.2.

Remiză tehnică (Technical Draw) - TD

4.2.1.

AOB – Nu există remiză tehnică.

4.2.2.

APB

4.2.2.1. Dacă unul dintre boxeri se accidentează în urma unui fault neintenţionat petrecut înainte de începutul
reprizei a treia şi drept urmare meciul este oprit de arbitru, decizia va fi o TD;
4.2.2.2. Dacă ambii boxeri se accidentează în acelaşi timp înainte de începutul reprizei a treia şi drept urmare
meciul este oprit de arbitru, decizia va fi o TD;
4.2.2.3. Dacă are loc un dublu KO în cadrul unui meci de campionat, decizia va fi o TD;
4.2.3. WSB
4.2.3.1. Dacă unul dintre boxeri se accidentează în urma unui fault neintenţionat petrecut înainte de începutul
reprizei a doua şi drept urmare meciul este oprit de arbitru, decizia va fi o TD;
4.2.3.2. Dacă ambii boxeri se accidentează în acelaşi timp înainte de începutul reprizei a doua şi drept urmare
meciul este oprit de arbitru, decizia va fi o TD;
4.3.

Învingător prin knockout tehnic - TKO

4.3.1.

Dacă un boxer se retrage voluntar ca urmare a unei accidentări sau dacă antrenorul său aruncă
prosopul pe podea sau se prezintă în ring, totuşi nu în timp ce arbitrul numără, adversarul său va fi
declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.3.2.

Dacă boxerul nu reia boxul imediat după pauza dintre reprize, adversarul său va fi declarat
învingătorul meciului prin TKO.

4.3.3.

Dacă, în opinia arbitrului, un boxer este în inferioritate sau primeşte un număr excesiv de lovituri,
meciul va fi oprit şi adversarul va fi declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.3.4.

Dacă un boxer nu mai este apt să continue şi nu reia boxul după un knockdown, adversarul va fi
declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.3.5.

Dacă un boxer nu îşi revine după nouăzeci (90) de secunde, conform Regulii 7 privind lovitura sub
centură, adversarul va fi declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.3.6.

Dacă un boxer este lovit şi iese din ring şi nu se întoarce în ring în următoarele treizeci (30) de
secunde fără ajutor, adversarul va fi declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.3.7.

Când meciul este oprit de arbitru la discreţia delegatului tehnic, în urma sfatului medicului de ring,
adversarul va fi declarat învingătorul meciului prin TKO.

4.4.

Învingător prin accidentare în urma unui knockout tehnic - TKO-I

4.4.1.

Dacă un boxer, în opinia arbitrului, nu este apt să continue ca urmare a unei accidentări suferite de
pe urma unor lovituri corecte, meciul va fi oprit şi adversarul declarat învingător prin TKO-I.

4.4.2.

Dacă un boxer, în opinia arbitrului, devine incapabil să continue ca urmare a unei accidentări
suferite care nu este rezultatul unor lovituri, meciul va fi oprit şi adversarul declarat învingător prin
TKO-I.

4.5.

Învingător prin descalificare - DQ

4.5.1.

Dacă un boxer este descalificat pentru fault sau din orice alt motiv, adversarul boxerului va fi
declarat învingător prin DQ.

4.5.2.

Dacă arbitrul consideră că un fault intenţionat a provocat accidentarea unui boxer şi că boxerul
faultat şi accidentat nu mai poate continua din pricina accidentării suferite în urma acestui fault
intenţionat, boxerul vinovat va fi descalificat iar boxerul accidentat va fi declarat învingător prin DQ.

4.5.3.

După trei avertismente primite în cadrul aceluiaşi meci, boxerul va fi descalificat automat, iar
adversarul va fi declarat învingător prin DQ.

4.5.4.

Un boxer descalificat nu va avea drepturi şi nu va primi puncte pentru respectivul meci. Dacă
boxerul a fost descalificat pentru comportament imoral sau nesportiv, acest lucru trebuie adus în
atenţia comisiei disciplinare a AIBA de către delegatul tehnic în termen de douăzeci şi patru (24) de
ore de la încheierea respectivului meci.

4.6.

Învingător prin knockout - KO

4.6.1.

Dacă un boxer este „la podea” şi nu reia boxul după ce a fost numărat până la zece (10), adversarul
va fi declarat învingător prin KO.

4.6.2.

În cazul unei urgenţe şi dacă arbitrul cheamă medicul de ring în ring înainte ca boxerul să fie
numărat până la zece (10), adversarul va fi declarat învingător prin KO.

4.6.3.

În eventualitatea în care are loc un dublu KO, ambii boxeri pierd meciul prin KO.

4.6.4.

APB – În eventualitatea unui dublu KO, boxerul mai bine clasat devin învingător, iar celălalt este
declarat învins.

4.7.

Învingător prin neprezentarea adversarului - WO

4.7.1.

Când un boxer este prezent pe ring, complet echipat pentru a boxa, iar adversarul acestui boxer nu
apare după ce a fost chemat prin sistemul public de înştiinţare, gongul a sunat şi o perioadă de
maximum un minut s-a scurs, arbitrul va declara pe primul boxer învingător prin neprezentarea
adversarului prin WO.

4.7.2.

Dacă delegatul tehnic ştie dinainte că unul dintre boxeri nu se va prezenta, acesta trebuie să
anuleze procedeul descris la Regula 4.7.1, iar rezultatul trebuie anunţat oficial.

4.7.3.

AOB – Nu i se va acorda nici o medalie unui boxer care nu a boxat cel puţin o dată pe toată durata
competiţională.

4.8.

„No Contest” - NC

4.8.1.

APB & WSB

4.8.1.1. Meciul se poate opri de către arbitru din pricina unor evenimente ce nu sunt sub controlul boxerului
sau arbitrului, ca de pildă distrugerea ringului, pene de curent, calamităţi naturale sau alte astfel de
evenimente neprevăzute. În aceste condiţii, dacă evenimentul se petrece înainte de începerea
celei de-a treia reprize, meciul se va încheia, iar decizia va fi de NC;
4.8.1.2. Dacă ambii boxeri depăşesc sau sunt sub limita oficială de greutate la cântarul oficial cu mai mult
de 500 de grame, meciul va fi declarat un NC. Ambii boxeri vor fi sancţionaţi de comisia
disciplinară a AIBA conform regulilor disciplinare ale AIBA ce reglementează încălcarea
regulamentului competiţional al APB sau al WSB.
4.8.2.

APB

4.8.2.2. Doar pentru meciurile de campionat, dacă ambii boxeri depăşesc sau sunt sub limita oficială de
greutate la cântarul oficial cu mai mult de 1000 de grame, meciul va fi declarat un NC, iar titlul va
rămâne neacordat. Ambii boxeri vor fi sancţionaţi de comisia disciplinară a AIBA conform regulilor
disciplinare ale AIBA ce reglementează încălcarea regulamentului competiţional al APB.

REGULA 5. CONTESTAŢIILE
5.1.

Contestaţiile nu pot contesta decât prestaţia arbitrului.

5.2.

Nu se acceptă contestaţii privitoare la deciziile judecătorilor.

5.3.

Procedeul de urmat pentru depunerea unei contestaţii este detaliat în toate regulamentele competiţionale:

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

AOB - Regulamentul competiţional AOB
APB - Regulamentul competiţional APB
WSB - Regulamentul competiţional WSB.

REGULA 6. FAULTURILE
6.1.

Tipuri de lovituri nepermise

6.1.1.

Lovirea sub centură, ţinerea, împiedicarea, lovirea cu piciorul sau genunchiul;

6.1.2.

Lovituri cu capul, umărul, antebraţul, cotul, strangularea adversarului şi apăsarea cu braţul sau cotul
a feţei adversarului, apăsarea capului adversarului înapoi peste corzi;

6.1.3.

Lovirea cu mănuşa deschisă, cu partea interioară a mănuşii, cu încheietura sau latul mâinii;

6.1.4.

Loviturile pe spatele adversarului şi în special orice lovitură pe ceafă sau pe spatele capului sau în
zona rinichilor;

6.1.5.

Loviturile cu piruetă;

6.1.6.

Atacuri ţinându-se de corzi sau folosind neregulamentar corzile;

6.1.7.

Sprijinirea, îmbrăţişarea şi împingerea într-un clinci;

6.1.8.

Atacarea adversarului aflat la podea sau în timp ce se ridică;

6.1.9.

Ţinerea şi lovirea sau împingerea şi lovirea;

6.1.10.

Ţinerea sau blocarea braţului sau capului adversarului sau împingerea braţului pe sub braţul adversarului;

6.1.11.

Fentă sub nivelul centurii adversarului;

6.1.12.

Apărarea complet pasivă printr-o dublă acoperire şi căzând, alergând sau întorcând intenţionat
spatele pentru a evita o lovitură;

6.1.13.

Vorbitul în timpul meciului;

6.1.14.

Neexecutarea pasului înapoi când se comandă „break”;

6.1.15.

Încercarea de a lovi adversarul imediat după ce arbitrul a dat comanda de „break” şi înainte de a
face un pas înapoi;

6.1.16.

Asaltarea sau comportamentul agresiv în orice moment faţă de arbitru;

6.1.17.

Scuiparea intenţionată a protezei (protecţiei pentru dinţi) în absenţa unei lovituri corecte va conduce
la un avertisment obligatoriu acordat boxerului;

6.1.18.

Dacă proteza cade după ce boxerul a primit o lovitură corectă şi dacă acest lucru se întâmplă pentru
a treia oară, boxerul va primi un avertisment obligatoriu;

6.1.19.

Ţinerea braţului drept înainte pentru a obstrucţiona vederea adversarului;

6.1.20.

Muşcarea adversarului;

6.1.21.

Simulare.

REGULA 7. LOVITURA SUB CENTURĂ
7.1.

După o lovitură sub centură, dacă boxerul lovit nu se plânge, iar lovitura sub centură nu a fost puternică şi
intenţionată, arbitrul trebuie să semnaleze faultul fără a întrerupe meciul.

7.2.

După o lovitură sub centură, dacă boxerul se plânge de gravitatea loviturii sub centură, arbitrul are două (2)
opţiuni:

7.2.1.

Boxerul vinovat va fi descalificat imediat dacă lovitura este intenţionată şi puternică.

7.2.2.

Va începe să numere până la opt (8).

7.3.

După numărarea până la opt (8), arbitrul va avea (2) opţiuni:

7.3.1.

Boxerul este apt să continue: arbitrul va da un avertisment vinovatului, în cazul în care consideră
necesar acest lucru, iar meciul va continua.

7.3.2.

Boxerul un mai este apt să continue: arbitrul îi va acorda un pic de timp pentru a-şi reveni, fără însă
a depăşi un (1) minut şi jumătate.

7.4.

După scurgerea acestui interval de timp arbitrul va avea două (2) opţiuni:

7.4.1.

Boxerul este apt să continue: arbitrul va da un avertisment vinovatului, iar meciul va continua.

7.4.2.

Boxerul un mai este apt să continue: adversarul va fi declarat învingător prin TKO.

REGULA 8. ATENŢIONAREA, AVERTISMENTUL, DESCALIFICAREA
8.1.

Concurentul care nu dă ascultare instrucţiunilor arbitrului, care acţionează împotriva regulamentului de box,
boxează într-o manieră nesportivă sau comite faulturi poate fi, la discreţia arbitrului, atenţionat, avertizat
sau descalificat. Dacă un arbitru intenţionează să avertizeze un boxer, va opri meciul şi va explica
încălcarea. Arbitrul va arăta apoi spre boxer, spre delegatul tehnic şi spre fiecare din judecători.

8.2.

Atunci când un boxer primeşte un avertisment de la arbitru, delegatul tehnic va înregistra avertismentul în
sistemul de punctaj şi pentru fiecare avertisment un (1) punct se va scădea din punctajul total al boxerului
vinovat. Cel de-al treilea avertisment în acelaşi meci aduce automat descalificarea.

8.3.

Dacă arbitrul are motiv să creadă că s-a comis un fault, pe care arbitrul nu l-a văzut, arbitrul se poate
consulta cu judecătorii.

8.4.

Dacă se descoperă o neregularitate în bandaje după meci, care arbitrul consideră ca a reprezentat un
avantaj pentru respectivul boxer, acesta trebuie descalificat imediat.

8.5.

Delegatul tehnic, evaluatorul arbitrilor şi evaluatorul judecătorilor au dreptul de a atenţiona, retrograda şi
descalifica un secund care a încălcat aceste reguli.

REGULA 9. BOXERUL LA PODEA
9.1.

Se consideră că un boxer este la podea dacă:

9.1.1.

Dacă boxerul atinge podeaua cu oricare parte a corpului, alta decât picioarele sale ca urmare a
unei lovituri sau a unei serii de lovituri.

9.1.2.

Dacă un boxer nu se mai poate ţine pe picioare şi se agaţă de corzi ca urmare a unei lovituri sau a
unei serii de lovituri.

9.1.3.

Dacă un boxer este complet sau parţial în afara corzilor ca urmare a unei lovituri sau a unei serii de
lovituri.

9.1.4.

Dacă în urma unei lovituri puternice boxerul nu a căzut şi nu zace pe corzi, dar este într-o stare de
semi-cunoştinţă şi nu poate, în opinia arbitrului, să continue meciul.

9.2.

Numărătoarea pe timpul situaţiei la podea
În caz de knockdown, arbitrul va opri meciul şi va începe să numere de la unu (1) la opt (8), dacă boxerul
este apt să continue, sau de la unu (1) la zece (10), dacă boxerul nu este apt să continue.
Arbitrul va număra cu intervale de o secundă între numere, indicând fiecare secundă cu mâna astfel încât
boxerului de la podea să îşi dea seama că este numărat. Arbitrul trebuie să lasă o secundă să se scurgă
între momentul în care boxerul cade la podea şi momentul începe să numere „unu”.

9.3.

Obligaţiile adversarului
Dacă un boxer este la podea, adversarul acestuia trebuie să se ducă imediat în colţul neutru aşa cum i-a
indicat arbitrul şi să rămână acolo până arbitrul îi permite să se mişte. Dacă adversarul nu respectă
această regulă, arbitrul trebuie să suspende numărătoarea până când adversarul se supune ordinului.

9.4.

Numărătoarea obligatorie până la opt
Când un boxer este la podea ca urmare a unei lovituri, meciul nu va continua până ce arbitrul nu va
ajunge cu numărătoarea la opt (8), chiar dacă boxerul e între timp gata să continue sau dacă repriza s-a
încheiat.

9.5.

Amândoi boxerii sunt la podea
Dacă amândoi boxerii sunt la podea, în acelaşi timp, numărătoarea continua până ce unul din ei se mai
află la podea.

9.6.

Numărul limitat de numărători obligatorii

9.6.1. Nu sunt permise mai mult de trei (3) numărători până la opt într-o singură (1) repriză;
9.6.2. Numărul numărătorilor până la opt dintr-un meci nu este limitat;
9.6.3. La categoriile AOB femei, tineret şi juniori, sunt permise maxim patru (4) numărători până la opt într-un
singur meci.
9.7.

Boxer lovit şi scos afară din ring

Dacă un boxer este lovit şi scos afară din ring şi nu se întoarce în ring în următoarele treizeci (30) de
secunde fără ajutor, adversarul va fi declarat învingătorul meciului prin TKO.
9.8.

Knockoutul
După ce arbitrul a numărat „zece”, meciul se încheie şi decizia va fi de KO. Arbitrul poate opri
numărătoarea dacă, în opinia sa, boxerul are nevoie urgentă de asistenţă medicală.

9.9.

Boxerul la podea la sfârşitul reprizei
În cazul în care un boxer se află la podea la sfârşitul oricărei reprize, arbitrul va continua să numere până
când boxerul se ridică de la podea, indiferent dacă repriza s-a sfârşit sau nu. Dacă arbitrul numără până la
zece (10) şi boxerul nu s-a ridicat, se consideră că a pierdut meciul prin KO. Gongul nu îl va salva pe
boxer.

9.10. Un boxer la podea pentru a doua oară, fără o lovitură proaspătă
Dacă un boxer este la podea ca urmare a unei lovituri şi meciul a continuat după numărătoarea până la
opt (8), dar boxerul cade din nou fără să fi primit o lovitură nouă, arbitrul va continua să numere de la opt
(8), unde se oprise, până la zece (10).

REGULA 10. ARBITRII
10.1. În toate competiţiile AIBA, fiecare meci va fi controlat de un arbitru numit de comisia de tragere la sorţi în
cazul competiţiilor AOB, sau de delegatul tehnic în cazul competiţiilor APB şi WSB, care va oficia pe ring şi
nu va puncta meciul, cu excepţia cazului menţionat în regula 3, sistemul de punctaj, de indisponibilitate a
unuia dintre judecători.
10.2. Îndatoririle arbitrului sunt după cum urmează:
10.2.1.

Grija faţă de ambii boxeri şi de sănătatea acestora va fi prima preocupare a arbitrului pe toată
durata meciului.

10.2.2.

Va veghea ca acest regulament şi fairplay-ul să fie respectate cu stricteţe.

10.2.3.

Va ţine sub control meciul în toate fazele sale.

10.2.4.

Va împiedica boxerul slab să primească o pedeapsă nedorită şi nenecesară.

10.2.5.

Pentru comenzi va folosi patru (4) cuvinte:

10.2.5.1. „Stop” pentru a ordona boxerilor să se oprească;
10.2.5.2. „Box” pentru a ordona boxerilor să continue;
10.2.5.3. „Break” la oprirea unui clinci;
10.2.5.4. „Time” pentru a-i ordona cronometrorului să oprească cronometrul.
10.2.6.

Va indica unui boxer, prin semne, comenzi orale sau gesturi potrivite, orice încălcare a
regulamentului.

10.2.7.

Arbitrul poate folosi atingerea cu mâna pentru a opri meciul, pentru un „break” sau pentru a separa
boxerii.

10.2.8.

Arbitrul nu va indica învingătorul, prin ridicarea braţului boxerului sau în alt fel, până ce nu va fi dat
anunţul. După ce s-a anunţat învingătorul meciului, arbitrul va veni în mijlocul ringului ţinând în
fiecare mână mâinile celor doi boxeri şi va ridica mâna învingătorului, având grijă să stea cu faţa la
camera principală de luat vederi.

10.2.9.

Când arbitrul descalifică un boxer sau opreşte meciul, arbitrul va informa mai întâi delegatul tehnic
care boxer a fost descalificat şi/sau motivul pentru care meciul a fost oprit, pentru a permite
delegatului tehnic să înregistreze rezultatul în sistem şi să dea instrucţiuni crainicului oficial să
înştiinţeze publicul.

10.2.10. Arbitrul se poate consulta cu medicul de ring în legătură cu accidentările suferite de oricare din
boxeri.
10.2.11. Când un arbitru cheamă un doctor pe ring ca să examineze un boxer, numai aceşti doi oficiali vor fi
prezenţi. Nici o altă persoană nu va fi permisă pe ring sau pe acostamentul acestuia. Totuşi,
medicul de ring poate chema o altă persoană să îl ajute.
10.2.12. Dacă are loc o accidentare, iar arbitrul nu îi înţelege clar clauza, acesta trebuie să urmeze paşii de
mai jos:
10.2.12.1. Să îi ceară boxerului neaccidentat să se ducă în colţul neutru;
10.2.12.2. Să îl întrebe pe medicul de ring dacă boxerul accidentat este apt să continue. Dacă medicul de
ring îi confirmă arbitrului că boxerul este apt să continue, arbitrul poate decide ca meciul să
continue;
10.2.12.3. Dacă medicul de ring îl informează pe arbitru că boxerul nu este apt să continue, arbitrul poate
decide oprirea meciului, dacă nu a văzut faultul. În acest caz, arbitrul trebuie să se consulte cu
fiecare dintre cei cinci (5) judecători pentru a stabili dacă au văzut toţi sau majoritatea dintre ei
un fault sau o lovitură corectă, după care arbitrul va lua una dintre deciziile următoare:
10.2.12.3.1.

Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut o lovitură corectă – se aplică regula
tehnică AIBA 4.4.1;

10.2.12.3.2.

Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault intenţionat – se aplică regula
tehnică AIBA 4.5.2;

10.2.12.3.3.

AOB

•

10.2.12.3.4.
•

Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault neintenţionat – se aplică regula
tehnică AIBA 4.1.2.1;
APB
Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault neintenţionat înainte de
începerea celei de-a treia reprize - se aplică regula tehnică AIBA 4.2.2.1;
Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault neintenţionat după începerea
celei de-a treia reprize - se aplică regula tehnică AIBA 4.1.2.2;

10.2.12.3.5. WSB


Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault neintenţionat înainte de începerea
celei de-a doua reprize - se aplică regula tehnică AIBA 4.2.3.1.;
Dacă toţi sau majoritatea arbitrilor au văzut un fault neintenţionat după începerea
celei de-a doua reprize - se aplică regula tehnică AIBA 4.1.2.3..

10.3. Autoritatea arbitrului:
10.3.1.

Să încheie un meci în orice fază dacă consideră că meciul este dezechilibrat.

10.3.2.

Să încheie un meci în orice fază dacă unul din boxeri a suferit o accidentare, din cauza
căreia arbitrul decide ca boxerul să nu continue.

10.3.3.

Să încheie un meci în orice fază dacă arbitrul consideră că boxerii sunt inactivi şi nu se
implică. În asemenea cazuri, arbitrul poate descalifica un boxer sau ambii boxeri.

10.3.4.

Să atenţioneze sau să avertizeze un boxer pentru fault sau pentru orice altă cauză, în
interesul fairplayului, sau pentru a asigura respectarea regulamentului.

10.3.5.

Să descalifice un boxer care nu îndeplineşte imediat ordinele arbitrului sau se poartă în
orice moment jignitor sau agresiv faţă de arbitru.

10.3.6.

Cu sau fără avertisment prealabil, să descalifice un boxer pentru un fault grav;

10.3.7.

Să interpreteze regulile pentru a fi aplicabile sau relevante pentru meciul respectiv sau să
decidă luarea unei măsuri în orice circumstanţă a meciului care nu este prevăzută în acest
regulament.

10.4. Dreptul de a controla boxerul
10.4.1.

După ce boxerul a intrat în ring, arbitrul se va asigura că acesta poartă echipament
adecvat, conform regulamentelor competiţionale AOB, APB şi WSB.

10.4.2.

Boxerul nu va purta decât echipamentul de box menţionat în regulamentele competiţionale
AOB, APB şi WSB.

10.4.3.

Dacă mănuşa unui boxer se desface în timpul meciului, arbitrul va opri meciul pentru
rezolvarea problemei.

10.4.4.

La sfârşitul fiecărui meci, arbitrul trebuie să verifice bandajele fiecărui boxer.

10.5. Arbitrul trebuie să verifice poziţiile corecte ale judecătorilor şi medicilor de ring înainte de meci.
10.5.1.

Arbitrul va începe meciul numai după ce a primit autorizaţia delegatului tehnic.

REGULA 11. JUDECĂTORII
11.1. Desemnarea şi participarea
11.1.1.
11.1.2.

Începând cu data de 1 iunie 2013, la toate competiţiile AIBA, fiecare meci va fi punctat de trei (3) din
cei cinci (5) judecători.
Fiecare dintre cei cinci (5) judecători va sta pe cele trei (3) părţi ale ringului, conform regulamentelor
competiţionale AOB, APB şi WSB.

11.2. Pe durata meciului, judecătorii nu vor vorbi cu sau face semne boxerilor sau altor judecători sau altor
persoane.
11.3. Niciun judecător nu-şi va părăsi scaunul până ce decizia nu va fi anunţată publicului.

REGULA 12. MANAGEMENTUL ARBITRILOR & JUDECĂTORILOR AIBA
12.1. Întregul sistem de management al arbitrilor & judecătorilor AIBA este descris în anexa B.

REGULA 13. MEDICII DE RING
13.1. Autoritatea şi îndatoririle medicilor de ring sunt menţionate în regulamentul medical.

REGULA 14. CRONOMETRORUL
14.1. Îndatoririle cronometrorului sunt după cum urmează:
14.1.1.

Principala îndatorire a cronometrorului este de a regla numărul şi durata reprizelor şi a intervalelor
dintre reprize. Intervalele dintre reprize vor avea o durată de un (1) minut.

14.1.2.

Cronometrorul va începe şi încheia fiecare repriză bătând un gong.

14.1.3.

Cu zece (10) secunde înainte de sfârşitul fiecărei reprize, cronometrorul trebuie să anunţe că se
apropie sfârşitul reprizei.

14.1.4.

Cronometrorul va cronometra toate intervalele de timp şi numărătorile cu ajutorul unui ceas sau
cronometru, însă va opri cronometrul numai când arbitrul îi cere acest lucru prin comanda de „time”
şi va relua cronometrarea după ce arbitrul dă comanda de „box”.

14.1.5.

La un knockdown, cronometrorul va da un semnal sonor arbitrului indicând secundele care au
trecut, în vreme ce acesta efectuează numărătoarea.

14.1.6.

Dacă, la sfârşitul unei reprize, un boxer este „la podea”, iar arbitrul este în curs de a efectua
numărătoarea, nu va bate gongul care indică sfârşitul reprizei. Gongul va bate numai când arbitrul
dă comanda „box !”, indicând continuarea meciului.

14.1.7.

Cronometrorul va cronometra momentul la care are loc o lovitură sub centură sau o LOC, precum şi
momentul în care un boxer cade din ring.

14.2. Cronometrorul va sta pe scaun chiar pe marginea ringului, lângă responsabilul cu bătutul gongului.

REGULA 15. CRAINICUL OFICIAL
15.1. Îndatoririle crainicului oficial sunt după cum urmează:
15.1.1.

Înainte de meci, crainicul oficial va anunţa felul meciului, categoria de greutate, durata meciului,
numele, ţările, greutăţile şi recordurile sportive ale fiecărui boxer, precum şi numele şi ţările
arbitrului & judecătorilor.

15.1.2.

Crainicul oficial va anunţa numărul fiecărei reprize imediat după începerea fiecărei reprize.

15.1.3.

Crainicul oficial va anunţa rezultatele finale şi învingătorul meciului respectiv în ring, după ce a primit
rezultatele finale de la delegatul tehnic.

15.1.4.

Cu zece (10) secunde înainte de începerea fiecărei reprize, crainicul oficial va elibera ringul cu
comanda „Seconds out”, cu excepţia primei reprize.

15.2. La toate competiţiile internaţionale, crainicul oficial va avea următoarele calificări:
15.2.1.

Să vorbească fluent mai multe limbi, inclusiv cel puţin engleza.

15.2.2.
15.2.3.

Să înţeleagă excelent acest regulament.
Să aibă o bună experienţă în domeniul anunţării competiţiilor sportive.

15.2.4.

Crainicul oficial va sta pe scaun chiar pe marginea ringului, lângă delegatul tehnic.

REGULA 16. ANTRENORII / SECUNZII
16.1. Eligibilitate
16.1.1.

Numai antrenorii ce deţin un certificat AIBA au dreptul de a funcţiona drept secunzi în toate
competiţiile AIBA. Toţi secunzii angajaţi de boxeri, de federaţiile naţionale sau de academiile AIBA
trebuie să aibă certificat AIBA; totuşi, AIBA poate accepta şi excepţii.

16.1.2.

Antrenorii ce activează în boxul profesionist nu vor avea dreptul să fie antrenori şi/sau secunzi în
competiţiile AIBA, indiferent de nivel, cu excepţia cazului în care au renunţat la boxul profesionist de
cel puţin şase (6) luni şi au certificat de la AIBA de antrenor autorizat.

16.1.3.

Fiecare boxer are dreptul de a fi însoţit la ring de până la trei (3) secunzi.
Cu toate acestea, numai doi (2) secunzi pot urca pe acostamentul ringului şi doar unul (1) poate
intra în ring.

16.2. Îndatoririle secunzilor sunt după cum urmează:
16.2.1.

În timp ce se boxează, niciun secund nu va rămâne pe platforma ringului. Înainte de începerea unei reprize, ei
vor retrage de pe platforma ringului scaunele, prosoapele, găleţile etc.

16.2.2.

Secunzii vor avea un prosop pentru boxer. Un secund poate indica retragerea boxerului aruncând
prosopul pe ring, atunci când secundul consideră să boxerul este nepregătit/incapabil să continue
să boxeze, exceptând cazul în care arbitrul efectuează numărătoarea.

16.2.3.

Secunzii nu au dreptul să folosească decât apa îmbuteliată în sticle transparente pusă la dispoziţie
de comitetul de organizare. În cazul unei tăieturi, secunzii au dreptul de a folosi vaselină, soluţie de
colodiu, trombină, colagen micro fibrilar, gelfoam, surgicel sau adrenalină 1/1000. Sunt permise, de
asemenea, pungi de gheaţă şi instrumente care să împiedice umflăturile.

16.3. Activităţi interzise
16.3.1.

Nu le este permis secunzilor să strige, să aplaude boxerul şi/sau arbitrul, să încurajeze sau îndemne
spectatorii cu cuvinte sau semne, pe timpul desfăşurării unei reprize. Nu le este permis secunzilor
să atingă ringul în timpul meciului, să strige, să provoace scandal sau să deranjeze competiţia.

16.3.2.

Zona în care stau secunzii va fi la 50cm până la 1 metru de la colţul ringului, dar nu mai departe de
2-2.50m. Acestora le este interzis să iasă din zona desemnată pentru ei pentru a protesta împotriva
arbitrului.

16.3.3.

Secunzilor le este interzis să arunce pe ring cu obiecte pentru a-şi exprima dezacordul sau să
lovească scaunele sau sticlele de apă sau să acţioneze în orice mod considerat nesportiv.

16.3.4.

Folosirea oricărui dispozitiv de comunicare nu va fi permisă la locul de desfăşurare, cum ar fi, fără a
se limita la, telefoanele mobile, walkie-talkies, telefoanele „inteligente”, căştile, aparatele de radio pe
lungime scurtă etc.

16.3.5.

Secunzii nu vor avea sub nici o formă dreptul de a administra oxigen suplimentar boxerilor în timpul
meciului.

16.4. Sancţiuni
16.4.1.

La 1 încălcare a oricăror activităţi interzise de mai sus, secunzii vor primi o atenţionare.

16.4.2.

La a 2-a încălcare a oricăror activităţi interzise de mai sus, secunzii vor primi un avertisment şi vor fi
trimişi în afara locului de desfăşurare, însă li se va permite să rămână în sala unde se desfăşoară
competiţia.

16.4.3.

La a 3-a încălcare a oricăror activităţi interzise de mai sus, secunzii vor fi retrogradaţi de delegatul
tehnic pentru tot restul zilei.

16.4.4.

Dacă secunzii sunt retrogradaţi şi a doua oară, aceştia vor fi suspendaţi definitiv din competiţie.

16.5. Întregul sistem de management al antrenorilor AIBA este descris în anexa C.

REGULA 17. RINGUL
17.1. Eticheta aprobată
17.1.1.

Pentru toate competiţiile AIBA, federaţiile naţionale şi BMA vor utiliza ringurile fabricate de unul din
producătorii de echipamente de box agreaţi de AIBA.

17.2. Dimensiunile ringului şi ale prelatei
17.2.1.

La toate competiţiile aprobate de AIBA, ringul va avea 6,10 metri pătraţi între linia corzilor.

17.2.2.

Dimensiunea acostamentului este de 85 cm faţă de corzi, pe fiecare latură, inclusiv prelata
necesară pentru întindere şi securizare.

17.2.3.

Ringul trebuie să aibă dimensiunile specificate în figura de mai jos.

17.3. Înălţimea ringului
17.3.1.

Înălţimea ringului va fi de 100 cm faţă de sol.

17.4. . Platforma şi pernele de colţuri
17.4.1. Platforma va avea o construcţie sigură, ridicată şi liberă faţă de orice plan care ar
obstrucţiona. Ea va fi echipată cu patru (4) stâlpi de colţ, care vor fi bine protejaţi cu patru
(4) perne, astfel încât să prevină rănirea boxerilor. Pernele de colţ vor fi dispuse cu faţa
spre delegatul tehnic, după cum urmează:
a.
b.
c.
d.
17.4.2.

în colţul apropiat din stânga - roşie
în colţul îndepărtat din stânga - albă
în colţul îndepărtat din dreapta - albastră
în colţul apropiat din dreapta - albă.

Platforma va fi de 7,80 metri pătraţi.

17.5. Suprafaţa ringului
17.5.1.

Suprafaţa va fi acoperită cu pâslă, cauciuc sau alt material potrivit, aprobat, având aceeaşi calitate
de elasticitate şi o grosime nu mai mică de 1,5 cm şi nu mai mare de 2,0 cm.

17.5.2.

Prelata va acoperi toată platforma şi va fi confecţionată dintr-un material antiderapant.

17.5.3.

Prelata va fi albastră pantone 299.

17.6. Corzile
17.6.1. Corzile vor fi înfăşurate cu o pânză groasă.
17.6.2. Ringul va avea patru (4) corzi separate pe fiecare latură a stâlpilor de colţ. Acestea vor avea
grosimea de 4 cm fără a lua în calcul înfăşurătoarea.
17.6.3.

Înălţimea celor 4 (patru) corzi va fi de 40 cm, 70 cm, 100 cm şi respectiv 130 cm faţă de prelată.

17.6.4. Cele patru (4) corzi vor fi legate, pe fiecare latură a ringului, la distanţe egale, prin două
(2) bucăţi de pânză (având o textură apropiată de cea a prelatei), având o lăţime de 3 - 4
cm. Cele două (2) bucăţi de pânză nu vor putea aluneca pe corzi.
17.6.5.

Întinderea fiecărei secţiuni a primelor două corzi superioare va fi suficient de puternică, iar întinderea
ultimelor două corzi inferioare nu trebuie să fie prea puternică. Totuşi, arbitrul şi/sau delegatul tehnic
îşi rezervă dreptul de a ajusta tensiunea, dacă este nevoie.

17.7. Treptele
17.7.1. Ringul va fi înzestrat cu trei (3) seturi de trepte. Două (2) seturi de trepte vor fi la colţurile
opuse, pentru a fi folosite de boxeri şi de secunzi, iar un (1) set în colţul neutru, pentru a fi
folosit de arbitru şi de medicul de ring.
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REGULA 18.ACCERORIILE RINGULUI
Următoarele accesorii ale ringului sunt necesare pentru toate meciurile şi trebuie asigurate de
organizatori cu cel puţin două (2) ore înainte de începerea competiţiei:
18.1. Gongul
18.2. Două (2) recipiente de plastic care să fie folosite pentru scuipat.
18.3. Scaune şi mese pentru delegatul tehnic, delegaţii tehnici adjuncţi din competiţiile AOB, evaluatorul
arbitrilor, evaluatorul judecătorilor, medicii de ring, cronometror, responsabilul cu gongul, crainicul oficial şi
judecători.
18.3.1.

Mesele judecătorilor sunt standard pentru toate competiţiile AIBA
Forma:
pătrată
Lăţimea:
80-100cm x 80-100cm
Înălţimea:
80cm
Culoare feţei: albă

18.4. Un (1) cronometru electronic ce îndeplineşte cerinţele sistemului de punctaj şi un cronometru
manual de rezervă.
18.5. Un (1) sistem de punctaj.
18.6. Un (1) microfon conectat la sistemul de amplificare a sunetului.
18.7. Materiale sanitare de prim ajutor, conform regulilor medicale.
18.8. O pungă mică de plastic netransparentă trebuie asigurată în cele două colţuri neutre, în afara ringului.
18.9. Trei (3) scaune pentru secunzi în fiecare colţ.
18.10. O brancardă.

REGULA 19.APĂRĂTOAREA DE DINŢI
19.1. Boxerii vor purta apărători de dinţi la toate meciurile.
19.2. Nu sunt admise apărătoarele de dinţi roşii sau parţial roşii.

REGULA 20. PROTECTOARELE
20.1. La competiţiile de bărbaţi, boxerii vor purta o cochilie la toate meciurile şi în plus pot purta un
suspensor. Cochilia nu va acoperi nici o parte a zonei de ţintă.
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ANEXA A – CERTIFICATUL MEDICAL ANUAL

Numele sportivului:

Data naşterii

Da

Nu

Ochi: pupile-diametru şi reactivitate,
mişcări extra-oculare
Gură, dinţi

Normal

Anormal

Articulaţie temporo-mandibulară

Normal

Anormal

Nas

Normal

Anormal

Gât

Mişcări ale coloanei cervicale

Normal

Anormal

Piept

Respiraţie, dureri la apăsarea coastelor

Normal

Anormal

Normal

Anormal

Normal

Anormal

Membru superior: umăr, încheietură, mână

Normal

Anormal

Membru inferior: gleznă

Normal

Anormal

Reflexe

Normal

Anormal

Răspuns verbal

Normal

Anormal

Răspuns motor

Normal

Anormal

Da

Nu

Examenul medical după o
perioadă de odihnă după
KO
General

Examen neurologic şi examen general

Aspect
Cap

Aparatul cardio vascular... Puls (menţionaţi)
Tensiunea arterială (menţionaţi)
Murmur cardiac
Aparatul locomotor

Aparatul neurologic

Medicamente folosite

Denumire şi doze (menţionaţi); trimise TUE dacă este
necesar

Comentariile medicului:

Numele medicului: _____________________________________ Data:
Adresa medicului
Capacitatea/funcţia medicului: ____________________________ Semnătura medicului:
Semnătura sportivului: __________________________________ Data:

La Maison du Sport International | Avenue de Rhodanie 54 | 1007 Lausanne | Elveţia
Tel +41 21 321 27 77| Fax +41 21 321 27 72 | www.aiba.org

ANEXA B – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL ARBITRILOR & JUDECĂTORILOR AIBA
1. MANAGEMENTUL CALIFICARII ARBITRILOR SI JUDECATORILOR
1.1. Criterii standard pentru a obţine calificările fundamentale ale arbitrilor şi judecătorilor AIBA
1.1.1. Statutul social – Următoarele persoane nu pot fi arbitri şi judecători activi:
1.1.1.1.

Toţi membrii aleşi şi/sau numiţi în Executivul federaţiilor naţionale, cum sunt preşedinţii, membrii
Comitetului Executiv, secretarii generali etc.;

1.1.1.2.

Orice angajat plătit al federaţiilor naţionale;

1.1.1.3.

Managerii, antrenorii, preparatorii etc. activi la echipă etc.;

1.1.1.4.

Membrii Comisiei de arbitri şi de judecători, ai Comisiei tehnice şi de regulamente şi ai Comisiei de
femei.

1.1.2.

Statutul sportiv:

1.1.2.1.

Arbitrii şi judecătorii din APB şi WSB pot fi arbitri şi judecători activi la AOB şi invers;

1.1.2.2.

O persoană nu poate fi numai arbitru, dar poate fi numai judecător;

1.1.2.3.

Persoanele cu un profil din afara boxului sau foşti boxeri pot deveni arbitri şi judecători..

1.1.3.

Starea fizică:

1.1.3.1.

Persoanele daltoniste nu pot fi arbitri şi judecători;

1.1.3.2.

Persoanele surde nu pot fi arbitri.

1.1.4.

Statutul etic:

1.1.4.1.

Orice arbitru şi judecător suspendat de AIBA din motive de etică nu va mai fi acceptat pentru nici o
activitate în cadrul boxului.

2. MANAGEMENTUL PERFECŢIONĂRII CALITĂŢII ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR
2.1. Toţi arbitrii şi judecătorii de la orice nivel vor fi instruiţi şi vor judeca competiţiile numai în conformitate cu
manualul AIBA pentru arbitri şi judecători.
2.2. AIBA va certifica instructori de arbitri şi judecători care să ţină seminarii de instruire şi cursuri de pregătire la
nivel naţional şi regional.
2.3. Numai arbitrii şi judecătorii certificaţi de AIBA au dreptul de a oficia la orice competiţie AIBA şi ei vor fi înregistraţi în
banca de date a AIBA.
2.4. Sistemul de management al arbitrilor şi judecătorilor AIBA va permite AIBA să:
2.4.1.

Crească numărul arbitrilor şi judecătorilor la diverse niveluri.

2.4.2.

Îmbunătăţească performanţele arbitrilor şi judecătorilor.

2.4.3.

Asigure o dezvoltare corectă şi transparentă a arbitrilor şi judecătorilor.

2.4.4.
3.

Revizuiască şi evalueze performanţele arbitrilor şi judecătorilor la toate nivelurile.

CERFICAREA ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR DE CĂTRE AIBA
3.1. AIBA certifică arbitrii şi judecătorii la trei (3) niveluri:
3.1.1.

Arbitri şi judecători de 1 stea

3.1.2.

Arbitri şi judecători de 2 stele

3.1.3. Arbitri şi judecători de 3 stele
3.2. Condiţii necesare & calea de urmat
Figura de mai jos prezintă condiţiile necesare şi calea de urmat pentru a se înscrie la cursurile de certificare pentru arbitri şi
judecători:

Revizuire şi evaluare a prestaţiei în fiecare
competiţie
Instruire continuă pe durata campionatelor
Au oficiat în cel puţin 7 competiţii ale
confederaţiei şi 1 campionat continental, inclusiv
meciuri duble, au trecut cu succes evaluările din
8 competiţii consecutive şi au efectuat activităţile
de e-learning

A&J de 3 stele

A&J de 2 stele

Au oficiat cel puţin 5 competiţii ale confederaţiei,
inclusiv meciuri duble, au trecut cu succes
evaluările din 5 competiţii consecutive şi au

A&J de 1 stea

efectuat activităţile de e-learning

Au oficiat 50 de concursuri în calitate de judecători,
30 de concursuri în calitate de arbitru şi cel puţin
un campionat naţional de elite

Condiţii necesare

4.

A&J naţionali

Calea de urmat

CURSURI DE CERTIFICATE A ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR DE AIBA
4.1. Toate cursurile de certificare a arbitrilor şi judecătorilor de către AIBA trebuie să fie aprobate de AIBA.
4.2. Pentru a progresa de la un nivel la altul, există trei (3) niveluri de cursuri ce trebuie urmate:
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4.2.1.

De la nivelul naţional la 1 stea: federaţiile naţionale trebuie să depună un formular de cerere la sediul AIBA
pentru a organiza astfel de cursuri.

4.2.1.1.
4.2.2.

De la 1 stea la 2 stele: cursurile se vor ţine în academii şi în diferite ţări, în fiecare an.
Se va organiza cel puţin un (1) curs pe fiecare continent. Academia AIBA va organiza cinci (5) până la
şase (6) cursuri pe an.

4.2.2.1.
4.2.3.

AIBA va aproba cursul, candidaţii şi va numi instructorii.

AIBA va organiza cursurile, aproba candidaţii şi numi instructorii.

De la 2 stele la 3 stele: cursurile se vor ţine în academii şi în diferite ţări, în fiecare an.
Se va organiza cel puţin un (1) curs pe fiecare continent. Academia AIBA va organiza cinci (5) până la
şase (6) cursuri pe an.

4.2.3.1.

AIBA va organiza cursul, aproba candidaţii şi numi instructorii.

4.3. Înainte de fiecare campionat mondial, se vor organiza instructaje continue pentru arbitrii şi judecătorii de 3 stele.
4.4. Toate participările la cursurile de certificare a arbitrilor şi judecătorilor de către AIBA vor fi plătite de federaţiile
naţionale.
4.5. Criterii de certificare
4.5.1.

5.

Iată criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a obţine certificarea AIBA:

4.5.1.1.

Nivelul 1 stea: După îndeplinirea condiţiilor necesare şi frecventarea cursului adecvat, fiecare
candidat la poziţia de arbitru şi judecător trebuie să treacă un examen scris, la care să obţină minim
75% din punctajul total.

4.5.1.2.

Nivelul 2 stele: După îndeplinirea condiţiilor necesare şi frecventarea cursului adecvat, fiecare
candidat la poziţia de arbitru şi judecător trebuie să arbitreze într-o sală de sport o (1) zi şi să
judece prin intermediul unui sistem video timp de o (1) zi, sub supravegherea instructorilor AIBA.
Fiecare
candidat
la
o
poziţie
de
arbitru
şi
judecător
trebuie să treacă un examen scris, la care să obţină minim 80% din punctajul total.

4.5.1.3.

Nivel de 3 stele: După îndeplinirea condiţiilor necesare şi frecventarea cursului adecvat, fiecare
candidat la poziţia de arbitru şi judecător trebuie să arbitreze într-o sală de sport o (1) zi şi să
judece prin intermediul unui sistem video timp de o (1) zi, sub supravegherea instructorilor AIBA.
Fiecare
candidat
la
o
poziţie
de
arbitru
şi
judecător
trebuie să treacă un examen scris, la care să obţină minim 85% din punctajul total.

VALABILITATEA CERTIFICĂRII
5.1. Certificarea calităţii de arbitru şi judecător AIBA este valabilă pentru o perioadă de patru ani, iar după această
perioadă, oficialul sau respectiva federaţie naţională trebuie să organizeze un test de control.
5.2. Dacă un arbitru şi judecător oficiază cu succes la un mare campionat AIBA, la Jocurile Olimpice etc. atunci
perioada de valabilitate a licenţei se va prelungi pentru patru ani de la data acelui turneu.

6.

ÎNDATORIRILE A&J DE 5 STELE
6.1. Îndatoriri – în competiţii:
6.1.1.

Să oficieze ca arbitru & judecător în competiţii AIBA;

6.1.2.

Să fie căpitan al grupurilor de A&J în cadrul competiţiilor AIBA;

6.1.3.

Să oficieze ca arbitru & judecător în TOATE campionatele continentale;

6.1.4. Să ofere îndrumare şi să explice toate deciziile luate în timpul campionatelor/competiţiilor, cu excepţia
cazului în care oficiază ca A&J.
6.2. Îndatoriri – în afara competiţiilor:
6.2.1. Să revadă meciuri WSB & APB nealocate în termen de 48 de ore şi să ofere feedback conducerii AIBA
prin intermediul bazei de date AIBA;

7.

6.2.2.

Să elaboreze manuale şi instrumente şi conţinuturi de e-learning;

6.2.3.

Să fie instructor la cursurile de A&J de toate nivelurile;

6.2.4.

Să participe la marile campionate naţionale pentru:
•

A identifica potenţiali A&J;

•

A oferi informaţii şi feedback în legătură cu A&J naţionali.

MANAGEMENTUL DESEMNĂRII ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR PENTRU COMPETIŢII
7.1. Pentru toate competiţiile AIBA, Comisia AIBA de arbitri şi judecători va pregăti o listă cu oficiali calificaţi disponibili
şi va prezenta numele lor preşedintelui AIBA spre aprobare.
7.2. Pentru toate competiţiile de confederaţie, Comisia de arbitri şi judecători a confederaţiei va pregăti o listă cu
oficiali calificaţi disponibili şi va prezenta numele lor preşedintelui confederaţiei spre aprobare.
7.3. Pentru competiţiile majore, precum campionatele mondiale, Jocurile Olimpice şi campionatele continentale, va fi
numit un căpitan al arbitrilor şi judecătorilor.
7.3.1.

Dacă este posibil, această persoană va fi un A&J de 5 stele.

7.3.2.

Atribuţii:

7.3.2.1.

Va fi conducătorul grupului de arbitri şi judecători;

7.3.2.2.

Va reprezenta A&J la şedinţele cu delegatul tehnic;

7.3.2.3.

Va fi purtătorul de cuvânt al grupului A&J;

7.3.2.4.

Va comunica deciziile delegatului tehnic A&J vizaţi de aceste decizii, informându-i şi în legătură cu
situaţia şi greşelile care stau la baza respectivei decizii.

7.4. Atunci când AIBA răspunde de cheltuielile pentru arbitri şi judecători, ea va acoperi următoarele:
7.4.1.

Cheltuielile complete de călătorie;

7.4.2.

Cazarea/mesele;

7.4.3.

Taxa de viză;

7.4.4.

Diurna;

7.4.5.

Diploma de certificare şi evaluarea (dar nu în cazul unei suspendări sau retrogradări).

7.5. Competiţiile aprobate care urmează a fi acoperite de AIBA:
7.5.1.

Competiţiile de calificare pentru J.O.;

7.5.2.
7.5.3.

Campionatele mondiale;
Campionatele continentale.

7.6. Numărul A&J la fiecare competiţie:
7.6.1.

La toate competiţiile AIBA, aceasta va desemna un (1) singur A&J din fiecare ţară, cu excepţia campionatelor
mondiale, unde se permite un număr maxim de doi (2) A&J desemnaţi pentru ţara gazdă.

7.6.2.

A&J de 5 stele reprezintă AIBA şi nu o ţară. Astfel, aceştia nu trebuie luaţi în considerare în cazul prevăzut la
Regula 7.6.1.

7.7. Confirmarea acceptabilităţii fiecărei competiţii de confederaţie:
7.7.1.

8.

Pentru toate competiţiile de confederaţie, comitetul de organizare va trimite la sediul AIBA formularul cu
A&J înregistraţi la fiecare federaţie naţională, pentru a primi confirmarea finală a calificării A&J de
participare la competiţie, înainte de începerea competiţiei.

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR – EVALUAREA ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR
8.1. Date privind evaluarea computerizată vor fi puse la dispoziţia evaluatorului desemnat al judecătorilor şi delegatului
tehnic, aceştia folosind respectivele date în evaluările pe care le fac.
8.2. Toate evaluările performanţelor realizate de toate confederaţiile şi la competiţiile AIBA trebuie trimise zilnic la
AIBA.
8.3. În funcţie de aceste evaluări şi evidenţe, arbitrii şi judecătorii pot fi retrogradaţi la un nivel inferior.
8.4. Pentru toate competiţiile AOB:
8.4.1.

Se va desemna un evaluator al judecătorilor;

8.4.2.

Evaluatorul arbitrilor se va concentra numai pe evaluarea arbitrilor.

8.4.3.

Evaluatorul arbitrilor şi cel al judecătorilor îşi vor depune rezultatele evaluărilor la delegatul tehnic, care se
va ocupa de management performanţelor şi de selecţia arbitrilor şi judecătorilor pentru meciuri.

8.5. Pentru toate celelalte competiţii AIBA:
8.5.1.

Delegatul tehnic va evalua prestaţia arbitrilor & judecătorilor din timpul competiţiei şi va depune rezultatele
la sediul AIBA.

8.5.2.

În eventualitatea desemnării de arbitri şi judecători de 5 stele, aceştia trebuie să prezinte rezultatele
evaluărilor tuturor arbitrilor & judecătorilor.

9.

MANAGEMENTUL ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR ÎN TIMPUL COMPETIŢIEI
9.1. Întrunirea / evaluările A&J la competiţiile AOB:
9.1.1.

În fiecare zi, foaia cu meciurile din ziua anterioară va fi expusă de evaluatorul arbitrilor, cu cel puţin 10
minute înainte de începerea şedinţei arbitrilor şi judecătorilor, iar greşelile vor fi evidenţiate.

9.1.2.

Judecătorii şi arbitrii nu vor putea lua cu ei foile de meci.

9.1.3.

Şedinţa arbitrilor şi judecătorilor va fi condusă de evaluatorul arbitrilor.

9.1.4.

În nici un caz, delegatul tehnic nu va trece în carnetul cu rezultate al arbitrilor şi judecătorilor o părere despre
performanţa acestora la un turneu. Delegatul tehnic va specifica numărul de meciuri oficiate de fiecare arbitru şi
judecător.

9.2. Salonul arbitrilor şi judecătorilor:
9.2.1. Acest salon este rezervat numai arbitrilor şi judecătorilor în exerciţiul funcţiunii, delegatului tehnic,
delegaţilor tehnici adjuncţi din competiţiile AOB, evaluatorului arbitrilor, evaluatorului judecătorilor şi
coordonatorului arbitrilor şi judecătorilor.
9.2.2.

Salonul se va afla cât mai aproape posibil de şi la acelaşi etaj cu FOP.

9.2.3.

În salon vor exista servicii de catering, băuturi şi se vor respecta normele internaţionale de curăţenie şi întreţinere.

9.2.4.

În salon vor exista monitoare TV pe care se va putea urmări competiţia.

9.2.5.

Delegatul tehnic are autoritatea de a aproba condiţiile şi localizarea salonului pentru A&J pentru competiţie.

9.2.6.

Evaluatorii A&J vor efectua instructaje înainte de sesiuni în salonul A&J.

9.3. Cazarea la hotel:
9.3.1. Cazarea la hotel a arbitrilor şi judecătorilor va fi separată de cea a delegaţiilor, dar poate fi aceeaşi ca
pentru Familia AIBA şi ITO.
9.4. Acreditarea – definirea zonei de acces:
9.4.1.

Arbitrii şi judecătorii vor avea acces numai la locul competiţiei şi la salonul arbitrilor şi judecătorilor.

9.5. Codul îmbrăcămintei:
9.5.1.

Toţi arbitrii şi judecătorii la competiţiile aprobate de AIBA vor purta uniforme puse la dispoziţie de AIBA.

9.6. Codul de conduită:
9.6.1.

Codul de conduită al arbitrilor şi judecătorilor va fi semnat la toate competiţiile de arbitrii şi judecătorii

participanţi.
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10. BAZA DE DATE A ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR AIBA
10.1.

Obiectul bazei de date a arbitrilor şi judecătorilor AIBA:

10.1.1. Oficiul de la sediul AIBA păstrează toate înregistrările despre arbitrii şi judecători, cu privire la participarea,
evaluarea şi datele lor personale, în baza de date AIBA.
10.1.2. Cu excepţia evaluării performanţelor, toate informaţiile vor fi accesibile publicului:
10.1.2.1. Certificatele medicale
10.1.2.2. Desemnările de la nivel naţional la nivel internaţional, APB & WSB
10.1.2.3. Video-uri cu arbitrajele A&J.
10.1.3.
10.2.

Noua bază de date AIBA va cuprinde şi activităţi de e-learning pentru A&J:

Membrii comisiilor AIBA:

10.2.1. Calitatea de membru al comisiilor de arbitri şi judecători ai AIBA şi ai confederaţiilor este limitată la persoanele care
au fost active pe listele de arbitri şi judecători ai AIBA, cu statut de 3 stele.
10.2.2. Calitatea de membru al Comisiei AIBA de arbitri şi judecători se restrânge la candidaţii care au activat cel
puţin doi ani în comisia de arbitri şi judecători a confederaţiei.
10.2.3. Preşedinţii comisiilor de arbitri şi judecători din confederaţii fac parte din Comisia AIBA de arbitri şi judecători.
10.2.4. Toţi solicitanţii trebuie să aibă sprijinul federaţiei lor naţionale.
10.2.5. Toate cererile privind calitatea de membru în comisiile de arbitri şi judecători AIBA sau din confederaţii vor
fi înaintate la Oficiul de la sediul AIBA sau al confederaţiei cu cel puţin trei luni înainte de congresul
respectiv.
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ANEXA C – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL ANTRENORILOR AIBA
Există un sistem cuprinzător de management al antrenorilor AIBA, bine controlat şi centralizat. Aşadar, calitatea şi
performanţele antrenorilor la toate nivelurile se vor îmbunătăţi constant. Noul sistem de management al antrenorilor AIBA
este, de asemenea, conceput pentru a împiedica vreun antrenor necalificat să influenţeze imaginea şi calitatea sportului
numit box.
1.

CALIFICAREA ANTRENORILOR
1.1. Toţi antrenorii AIBA trebuie să fie membri ai federaţiilor naţionale.
1.2. AIBA nu recunoaşte decât antrenorii afiliaţi la federaţiile naţionale.
1.3. Doar antrenorii certificaţi de AIBA vor avea dreptul la beneficii din partea fondurilor de solidaritate olimpică şi vor
putea oficia la competiţiile AIBA şi ale confederaţiilor.
1.4. Există trei (3) categorii de antrenori AIBA:
1.4.1.

Antrenor AIBA de 1 stea

1.4.2.

Antrenor AIBA de 2 stele

1.4.3.

Antrenor AIBA de 3 stele.

1.5. Toţi antrenorii AIBA se vor certifica în urma frecventării unui curs de certificare a antrenorilor AIBA.
1.6. Antrenorii a căror certificare datează de dinainte de 2013 trebuie să se înscrie la cursuri de actualizare a nivelului
pentru a-şi confirma certificarea.
1.7. Toţi antrenorii activi pot oficia ca secunzi în competiţiile AIBA.
1.8. Antrenori AIBA pot ocupa diverse funcţii în cadrul federaţiilor naţionale în calitate de membri aleşi.
2.

CURSURI DE CERTIFICARE A ANTRENORILOR AIBA
2.1. Toate cursurile de certificare a antrenorilor AIBA vor fi aprobate de AIBA.
2.2. Vor exista trei (3) niveluri de cursuri:
2.2.1.

Nivel de 1 stea: federaţiile naţionale vor depune un formular de cerere la sediul AIBA pentru a organiza
astfel
de
cursuri.
AIBA
va
aproba
cursul
şi
candidaţii
şi
va
desemna
instructorul(ii).

2.2.2.

Nivel de 2 stele: federaţiile naţionale sau confederaţiile vor depune un formular de cerere la sediul AIBA pentru a
organiza
astfel
de
cursuri.
AIBA
va
aproba
cursul
şi
candidaţii
şi
va
desemna
instructorul(ii).

2.2.3.

Nivel de 3 stele: cursurile se vor ţine în academii şi în ţări diferite în fiecare an. AIBA va organiza aceste cursuri, va
aproba candidaţii şi va desemna instructorii.

2.2.3.1.

Pentru a le permite tuturor antrenorilor de 3 stele să-şi confirme certificările, AIBA va organiza
diverse cursuri pe toate continentele în 2013.

2.3. Toate participările la cursurile de certificare a antrenorilor AIBA vor fi plătite de federaţiile naţionale.

3.

CALIFICAREA & CALEA URMATĂ DE ANTRENORI

Înainte de a solicita înscrierea la un curs de certificare a antrenorilor AIBA, un formular cu date trebuie depus la sediul AIBA
de către federaţiile naţionale. Numai datele furnizate de federaţiile naţionale vor fi luate în considerare. Antrenorii trebuie să
demonstreze că îndeplinesc următoarele criterii:
3.1. Curs de 1 stea:
3.1.1. Experienţă: Experienţă în antrenoriat de minim 4 ani sau diplomă de licenţă în antrenoriat şi doi (2) ani de
experienţă.
3.1.2. Rezultate & realizări: Să aibă cel puţin un (1) boxer care a ajuns în semifinalele campionatelor regionale
(bărbaţi şi femei, juniori, tineret, elită).
3.2. Curs de 2 stele:
3.2.1. Experienţă: Minim doi (2) ani de la certificarea de antrenor de 1 stea.
3.2.2. Rezultate & realizări: Să aibă cel puţin un (1) boxer care a ajuns în semifinalele campionatelor naţionale
(bărbaţi şi femei, juniori, tineret, elită).
3.3. Curs de 3 stele:
3.3.1. Experienţă: Minim doi (2) ani de la certificarea de antrenor de 2 stele.
Rezultate & realizări: Să aibă cel puţin un (1) boxer care a ajuns în semifinalele unei competiţii de confederaţie
(bărbaţi şi femei, juniori, tineret, elită).
4.

MANAGEMENTUL ANTRENORILOR ÎN TIMPUL COMPETIŢIEI
4.1. Pentru competiţiile AOB, fiecare delegaţie va avea cel puţin un (1) antrenor certificat de 3 stele. Este obligatoriu ca
fiecare delegaţie să aibă un (1) antrenor certificat de 3 stele, precum şi alţi antrenori certificaţi la alte niveluri care
să stea în colţ, pe post de secunzi.
4.2. O copie a certificării antrenorului de 3 stele trebuie depusă împreună cu cererea de înregistrare a delegaţiei.
4.3. Antrenorii certificaţi pot fi secunzi după cum urmează:
4.3.1. Antrenorul de 1 stea - Secund în competiţiile AOB de 1 stea;
4.3.2. Antrenorul de 2 stele – Secund în competiţiile AOB de 1 şi 2 stele;
4.3.3. Antrenor de 3 stele - Secund în toate competiţiile AIBA.
4.4. Articolul 4.1 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
4.4.1. Se acordă o perioadă de graţie până pe data de 31 decembrie 2013.

5.

TESTELE DE CONTROL AL ANTRENORILOR
5.1. Pentru a se asigura că antrenorii rămân activi şi sunt la curent cu cerinţele de antrenoriat ale AIBA, federaţiile
naţionale trebuie să confirme statutul antrenorilor lor prin actualizarea anuală a informaţiilor privind activităţile
antrenorilor în baza de date a AIBA.

5.2. Antrenorii trebuie să fie activi în competiţiile AIBA în funcţie de câte stele au. Este nevoie de următoarea
participare:
5.2.1. Antrenorul cu 1 stea va participa la competiţiile AIBA de 1 stea cel puţin o dată la 4 ani.
5.2.2. Antrenorul cu 2 stele va participa la competiţiile AIBA de 2 stele cel puţin o dată la 3 ani.
5.2.3. Antrenorul cu 3 stele va participa fie la competiţiile AIBA de 3 stele, fie la competiţiile APB sau WSB cel puţin o dată
la 2 ani.
5.3. Dacă schema de participare de mai sus nu este respectată, antrenorii vor fi retrogradaţi de la nivelul certificat şi
vor trebui să facă un nou curs de certificare corespunzător pentru a-şi recâştiga stelele.
5.4. Perioada de valabilitate a certificării se extinde cu doi (2) ani de la ultimele competiţii în care antrenorii au fost
activi.
6.

BAZA DE DATE CU ANTRENORI
6.1. Toate formularele cu date privind antrenorii depuse de federaţiile naţionale se înregistrează în baza de date cu
antrenori AIBA. Federaţiile naţionale au responsabilitatea de a trimite formularele completate cu date privind
antrenorii AIBA la sediul AIBA. Toţi antrenorii certificaţi vor primi un certificat AIBA la sfârşitul fiecărui curs de
certificare AIBA.
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