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INTRODUCERE
Boxul profesionist este, alături de boxul amator, o componentă a ramurii de sport denumită
„BOX”, cu deosebirea că, faţă de boxul amator, este practicat de sportivi profesionişti, cu
particularitatile regulilor de practicare a boxului profesionist.
Conform prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din anul 2000, cu modificările şi
completările ulterioare, boxul profesionist se află sub jurisdicţia Federaţiei Române de Box, singura
structură sportivă specializată pe plan naţional în domeniul boxului.
Federaţia Română de Box, conform propriului statut, organizează, coordonează, conduce şi
controlează întreaga activitate pugilistică, atât din boxul amator, cât şi din boxul profesionist.
Cadrul legal specific în care boxul profesionist se desfăşoară este constituit, de Legea educaţiei
fizice şi sportului, deja menţionată, de următoarele dispoziţii legale:
Hotărârea Guvernului nr. 1423/2003 privind recunoaşterea boxului ca ramură de sport
profesionist şi stabilirea condiţiilor de practicare a boxului profesionist.
Hotărârea Guvernului nr. 884/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Ordonanţa Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport.
Una din principalele preocupări ale Federaţiei Române de Box în domeniul boxului
profesionist o reprezintă asigurarea respectării cu rigurozitate a cadrului legal de desfăşurare a
acestuia.
Totodată, Federaţia Română de Box militează permanent pentru ca în activitatea pugilistică
profesionistă să fie respectată egalitatea în drepturi, corectitudinea, cinstea şi justeţea în activitatea sa.
Federaţia Română de Box respinge orice manifestare de injusteţe bazată pe motive etnice,
politice şi religioase şi se va opune prin mijloacele de care dispune, tuturor persoanelor juridice sau
fizice care susţin sau practică asemenea discriminări.
Înainte de orice, Federaţia Română de Box va sluji interesele boxerilor, îngrijindu-se de
asigurarea protejării sănătaţii lor, precum şi de asigurarea unor câştiguri băneşti oneste.
Toţi boxerii, antrenorii, oficialii, organizatorii, cluburile (asociaţiile), managerii şi toţi ceilalţi
factori implicaţi, într-un fel sau altul, în boxul profesionist vor trebui să se conducă în activitatea lor
după următoarele principii etice de bază:
●
Considerarea devotamentului faţă de box, a cinstei şi a corectitudinii drept
principalele trăsături morale, situând interesele boxului deasupra oricăror interese individuale sau de
grup.
●
Protejarea cu orice preţ a sănătăţii şi bunăstării materiale a boxerilor.
●
Excluderea oricaror încercări sau tendinţe de obţinere a unor avantaje materiale
în detrimentul boxerilor.
●
Respectarea egalităţii absolute a tuturor persoanelor implicate în boxul
profesionist, indiferent de starea materială sau de poziţia socială a acestora.
●
Nepracticarea vreunei activităţi, inclusiv cu caracter comercial, care ar putea
conduce la situaţii conflictuale în boxul profesionist.
●
Respectarea, în orice situaţie, a statutului Federaţiei Române de Box, a
prezentului Regulament şi a hotărârilor adoptate de Biroul federal.
În cazul nerespectării acestor principii, Biroul federal are dreptul de a lua, in funcţie de
gravitatea abaterilor, măsuri corespunzatoare de sancţionare pe linie disciplinară sau administrativă,
împotriva oricărui factor implicat în boxul profesionist (club, boxer, oficial, antrenor).
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Federaţia Română de Box îşi asumă răspunderea sportivă, numai în limitele statutului şi
regulamentului de box profesionist, a ordinelor şi dispoziţiilor Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Federaţia Română de Box nu-şi asumă nicio răspundere civilă sau penală pentru incidentele sau
accidentele care s-ar putea produce participanţilor în activitatea de box profesionist.
Pana la infiintarea Ligii Profesioniste de Box, pentru promovarea, îndrumarea, supravegherea şi
organizarea activităţii pugilistice pe baze profesioniste, în cadrul Federaţiei Române de Box, potrivit
propriului statut, a fost constituită şi funcţionează Comisia de box profesionist, ale cărei principale
atribuţii sunt următoarele:
. elaborează regulamentul boxului profesionist şi statutul boxerului profesionist, pe baza
regulamentelor internaţionale şi raportat la condiţiile specifice ţării noastre;
. propune acordarea licenţelor de boxeri profesionişti pe baza criteriilor şi condiţiilor stabilite
prin prezentul regulament;
. asigură calificarea prin cursuri a arbitrilor şi a celorlalţi oficiali pentru boxul profesionist;
. desemnează arbitrii şi ceilalţi oficiali la reuniunile de box profesionist şi urmăreşte
perfecţionarea calificării acestora;
. ia măsuri pentru desfăşurarea regulamentară din toate punctele de vedere a reuniunilor de box
profesionist;
. operează procedura de eliberare a licenţelor de boxer profesionist, a vizelor anuale, a
autorizaţiilor de a boxa în străinătate şi ţine evidenţa boxerilor cu licenţă;
. propune eliberarea licenţelor pentru cluburi profesioniste de box, pentru organizatori de
reuniuni de box profesionist, manageri, promotori şi acordă vize anuale;
. eliberează, conform condiţiilor stabilite, autorizaţiile de organizare a reuniunilor de box
profesionist;
. omologhează rezultatele boxerilor şi întocmeşte clasamentele la zi;
. examinează abaterile de la regulamentele disciplinare, propunând măsurile ce se impun;
. elaborează proiecte de norme şi reglementări privind activitatea din domeniul boxului
profesionist.
Pana la infiintarea Ligii Profesioniste de Box, Regulamentele, normele şi reglementările
elaborate de Comisie, precum şi propunerile de acordare a tuturor tipurilor de licenţe - de boxer
profesionist, de club profesionist de box (manager, promotor), de antrenor de box, de oficial, de
organizator de reuniuni de box profesionist, sunt supuse, de asemenea, spre aprobare Biroului federal.
Prezentul regulament a fost întocmit pe baza regulamentului de box adoptat de Uniunea
Europeană de Box – EBU - , ediţia 2004, la care Federaţia Română de Box este afiliată şi ţinând
seama de tradiţia şi specificul activităţii pugilistice din România.
Regulamentul este structurat în două părţi.
În prima parte, regulamentul stabileşte regulile pe baza cărora se organizează boxul
profesionist, condiţiile de eliberare a licenţelor pentru toţi factorii implicaţi în boxul profesionist,
precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.
În cea de-a doua parte, sunt stabilite regulile şi normele de desfăşurare a întâlnirilor pugilistice,
de stabilire a învingătorilor din aceste competiţii, precum şi obligaţiile privind controalele şi asistenţa
medicală prin care este protejată sănătatea boxerilor profesionişti.

PARTEA I:
ORGANIZAREA BOXULUI PROFESIONIST
Cap. 1.- BOXERUL PROFESIONIST.
Art. 1. Boxerul profesionist reprezintă principalul factor al boxului profesionist. Pentru a
dobândi calitatea de profesionist, un boxer trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
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a) să obţină licenţa de boxer profesionist;
b) să încheie cu o structură sportivă (asociaţie sportivă sau club sportiv) un contract individual
de muncă sau o convenţie în condiţiile Codului civil.
Art. 2. Licenţa de boxer profesionist este eliberată de Federaţia Română de Box în condiţiile în
care boxerul solicitant îndeplineşte următoarele condiţii:
a) să-şi exprime în scris dorinţa de a deveni boxer profesionist;
b) să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să nu depăşească vârsta de 35 de ani;
c) să facă dovada că a avut o activitate competiţională ca boxer amator pe o perioadă de cel
puţin un an;
d) să obţină recomandarea Colegiului central al antrenorilor de a deveni boxer profesionist;
e) să nu fie selecţionat în lotul olimpic sau naţional de box;
f) să prezinte avizul medical eliberat de o unitate de medicină sportivă în sensul că este apt
pentru practicarea boxului profesionist, aviz care nu poate fi mai vechi de 30 de zile;
g) să aibă la data solicitării încheiat, cu un club sportiv sau cu o asociaţie sportivă, un
contract individual de muncă sau o convenţie în condiţiile Codului civil;
h) în cazul în care contractul de muncă sau convenţia se încheie cu o altă structură sportivă
decât cea la care este legitimat ca boxer amator, este obligatoriu acordul acesteia din urmă;
i) dacă licenţa este solicitată de un cetăţean străin, acesta trebuie să posede permisul de muncă
eliberat în condiţiile legii.
Boxerul român care doreşte să fie licenţiat de o federaţie din altă ţară trebuie să obţină în
prealabil acordul Federaţiei Române de Box.
Art. 3. Procedura de eliberare a licenţei de boxer profesionist de către Federaţia Română de
Box constă în următoarele:
a) Cererea tip completată, împreună cu 2 fotografii, se prezinta la secretariatul Comisiei de box
profesionist, de către boxerul amator solicitant, personal, însoţit de reprezentantul clubului sau al
asociaţiei sportive (cererea tip se obţine de la secretariatul federaţiei);
b) Boxerul respectiv solicită cu această ocazie Colegiului central al antrenorilor recomandarea
pentru practicarea boxului profesionist; in caz favorabil, recomandarea este înscrisă în cererea tip, sub
semnatură;
c) Împreună cu cererea se prezintă următoarele documente:
- legitimaţia de boxer amator;
- avizul medical care să confirme că este apt pentru a practica boxul profesionist;
- contractul individual de muncă sau convenţia încheiată în condiţiile legii, (în copie), cu
acordul clubului la care a activat ca sportiv amator, până la data solicitării licenţei.
d) Comisia de box profesionist, după examinarea documentelor depuse, în funcţie de rezultat,
va supune spre aprobare Biroului federal eliberarea licenţei solicitate. În cazul aprobării, licenţa va fi
înscrisă în Registrul de licenţe eliberate al federatiei, iar după achitarea taxei stabilite, va fi înmânată
boxerului solicitant.
Art. 4. Drepturile boxerului profesionist sunt următoarele:
a) să încheie un contract individual de muncă sau o convenţie, potrivit prevederilor legale, cu
un club sau o asociaţie sportivă, sportivul neputând însă fi angajat, pentru aceeaşi prestaţie (box),
concomitent la două sau mai multe cluburi sau asociaţii; transferul de la un club sau asociaţie la altul
poate fi efectuat numai în condiţiile stipulate în contractul de muncă sau în convenţia încheiată cu
clubul sau asociaţia de la care intenţionează să se transfere;
b) să i se asigure salariul sau onorariul convenit, precum şi adaosurile, indemnizaţiile şi alte
drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţie;
c) să i se asigure de catre clubul angajator cel puţin un antrenor calificat cu licenţă pentru
boxul profesionist, pentru antrenamente şi competiţii, precum şi condiţiile materiale (sală de
antrenament, instalaţii, accesorii, instrumente), tehnice, organizatorice, de asistenţă medicală (inclusiv
cele de prim ajutor), refacere si recuperare, adecvate cerinţelor sportului de înalta performanţă ;

BUCURESTI 2006 5 - 43

d) să beneficieze, în calitate de angajat, de drepturile de asigurare socială şi de sănătate, şi de
toate celelalte drepturi legale ce i se cuvin ;
e) alte drepturi pe care boxerul le are pe timpul meciului pe care-l susţine, aşa cum sunt ele
stipulate la articolul 40.
Art. 5. Obligaţiile boxerului profesionist sunt următoarele :
a) boxerul profesionist trebuie să fie, pentru toţi boxerii şi în special pentru boxerii amatori, un
excelent exemplu, atât în ring, cât şi în afara acestuia. Boxerul profesionist trebuie să respecte
întotdeauna, să susţină şi să aplice prezentul regulament, să reprezinte, atât în viaţa sportivă, cât şi în
cea publică, cu demnitate, mândrie şi devotament Federaţia Română de Box.
b) să respecte şi să realizeze integral clauzele contractului de muncă sau ale convenţiei
încheiate cu structura sportivă angajatoare;
c) să respecte şi să participe cu întreg potenţialul la realizarea programului de pregătire stabilit
de conducerea clubului sau asociaţiei şi de antrenori, astfel încât să-şi sporească necontenit măestria
sportivă;
d) să-şi apere cu demnitate şi onoare şansele în fiecare meci disputat şi să-şi valorifice întregul
potenţial tehnico-tactic de care dispune pentru obţinerea victoriei;
e) să cunoască, să respecte şi să aplice Statutul Federaţiei Române de Box, Regulamentul de
box profesionist şi toate celelalte reglementări privind boxul profesionist;
e) să participe la meciurile de box perfectate, la datele şi în condiţiile stabilite prin contractul
încheiat cu organizatorul reuniunii;
f) să aibă o comportare demnă şi civilizată în toate împrejurările şi să respecte normele vieţii
etice sportive şi cele specifice boxului ;
g) alte obligaţii pe care boxerul le are pe timpul meciului pe care-l susţine, după cum sunt
stipulate la art. 41 şi 42.
Cap. 2. CLUBUL PROFESIONIST DE BOX
Art. 6. Un club profesionist de box poate fi constituit numai pentru disciplina sportivă « box »,
fie ca asociaţie fără scop patrimonial, fie ca societate comercială pe acţiuni.
Art. 7. Licenţa de club de box profesionist este eliberată de Federaţia Română de Box, în
condiţiile în care clubul sau asociaţia sportivă îndeplineşte următoarele cerinţe :
a) să exprime în scris solicitarea de obţinere a licenţei de club profesionist de box;
b) să prezinte, în copie, Certificatul de identitate sportivă, primit ca urmare a înscrierii în
Registrul sportiv, Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică, secţiunea A2, pentru
cluburile sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, sau secţiunea A3, pentru cluburi
sportive constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni;
c) să facă dovada că deţine în proprietate sau cu orice alt titlu valabil, o bază sportivă dotată cu
instrumentarul strict necesar pentru pregătirea sportivă corespunzatoare boxului de performanţă;
d) să aibă angajaţi, în condiţiile legii, cel puţin un antrenor calificat, cu licenţa corespunzătoare
eliberată de Federatia Română de Box şi cel puţin un boxer profesionist;
e) să facă dovada, printr-o declaraţie pe proprie răspundere, că dispune de resurse financiare
pentru plata salariilor personalului angajat, precum şi pentru pregătirea sportivă şi derularea unui
minimum de competiţii pugilistice.
Art. 8. Procedura de obtinere a licenţei de club sportiv profesionist de box pevede următoarele :
Documentele cerute la art. 7, lit. a) – e), vor fi depuse la secretariatul Comisiei de box
profesionist.
Comisia de box profesionist va examina documentaţia depusă şi, în funcţie de rezultate, va
propune Biroului federal, recunoaşterea statutului de club sportiv profesionist de box, respectiv
eliberarea licenţei de Club sportiv profesionist de box.
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Licenţa acordată va fi înregistrată în Registrul cluburilor sportive profesioniste de box,
organizat de Comisia de box profesionist, iar după achitarea taxei de licenţă şi a cotizaţiei pe anul în
curs, licenţa va fi înmânată clubului solicitant.
Art. 9. Pe lângă drepturile ce revin unui club sportiv profesionist de box constituit ca asociaţie,
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
37/2003, respectiv drepturile ce revin unui club sportiv profesionist de box constituit ca societate
comercială sportivă pe acţiuni, prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, acesta mai are următoarele drepturi specifice activităţii pugilistice :
a) să aibă faţă de boxerul angajat rolul de manager şi/sau promotor 1) ;
b) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru boxerul profesionist, sub rezerva legalităţii
lor;
c) să exercite controlul asupra modului de efectuare a pregătirii sportive şi respectiv, asupra
rezultatelor obţinute de boxerul profesionist angajat;
d) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii şi regulamentului de ordine interioară;
e) să negocieze şi să perfecteze pentru boxerul angajat meciuri de box, atât în ţară, cât şi în
străinătate, cu respectarea reglementărilor Federaţiei Române de Box în acest domeniu;
f) să negocieze şi să semneze, alături de boxerul profesionist şi/sau de antrenorul acestuia, orice
contract de reclamă, publicitate şi sponsorizare, propus acestora de alte persoane juridice sau fizice.
g) să solicite Federaţiei Române de Box obţinerea licenţei de organizator de reuniuni de box
profesionist;
h) să beneficieze de sprijin şi asistentă din partea Comisiei de box profesionist in perfectarea de
meciuri interne şi internaţionale pentru boxeri profesionişti angajaţi ai clubului.
1)

NOTA :
Este posibil ca rolul de manager sau promotor pe care îl are un club profesionist de box să
revină unei persoane fizice.
În acest caz, persoana fizică respectivă va îndeplini aceleaşi cerinţe ca şi în cazul clubului
profesionist, cu excepţia cerinţei b) din art. 7.
Conform reglementărilor legale in vigoare, organizatorul respectiv (persoana fizică) va trebui
să obţină Autorizaţia de la Primăria de care aparţine.
Art. 10. Pe lângă obligaţiile ce revin unui club sportiv profesionist de box constituit ca
asociaţie, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, prevăzute în Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
37/2003, respectiv obligaţiile ce revin unui club sportiv profesionist de box constituit ca societate
comercială sportivă pe acţiuni, prevăzute in Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, acesta mai are următoarele obligaţii:
a) să-i acorde boxerului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă sau
convenţie şi din lege şi să-i asigure respectarea întocmai a tuturor obligaţiilor asumate faţă de boxerul
angajat;
b) să-i asigure boxerului angajat , in concordantă cu nivelul de pregătire sportivă, şi tinând
seama de necesitatea promovării lui, în funcţie de nivelul de performanţă, şi de opinia antrenorului său,
perfectarea contractelor de participare la gale de box profesionist, în ţară şi străinătate, astfel încât
câştigurile realizate prin meciurile susţinute să fie cât mai ridicate ;
c) să-i asigure permanent toate condiţiile tehnice, organizatorice, materiale şi de pregătire la
parametrii ceruţi de performanţa sportivă pe baze profesioniste;
d) să-i asigure permanent protecţia intereselor, respectiv a imaginii sale în presa scrisă şi audiovizuală;
e) să-i asigure contactul permanent cu mass-media;

BUCURESTI 2006 7 - 43

f) să-i asigure respectarea contractelor de meci, prin finanţarea deplasării sale şi a antrenorului
său la galele de box profesionist, respectiv să-i asigure toate condiţiile necesare pentru participarea, în
condiţiile stabilite, la competiţiile de box profesionist, interne şi internaţionale;
g) să cunoască, să respecte şi să aplice Regulamentul de box profesionist şi toate celelalte
reglementări privind boxul profesionist ;
h) să solicite, pentru fiecare boxer şi pentru fiecare meci în parte, autorizaţia de a boxa în
străinătate, fără de care boxerului respectiv îi este interzis să susţină vreun meci in străinătate ;
i) să achite, la termenele stabilite, cotizaţia anuală, taxele, etc..

Cap. 3. ORGANIZATORUL DE REUNIUNI DE BOX PROFESIONIST ŞI AUTORIZAREA
ACESTUIA
Art. 11. Prin reuniune de box profesionist se înţelege o manifestare sportivă, în care se
desfaşoară minimum 4 meciuri de box profesionist, intre combatanţi de gen masculin sau feminin.
Reuniunea de box mai poate cuprinde în deschidere, 2-3 meciuri de box amator, care se vor desfăşura
însă în conformitate cu Regulamentul boxului amator.
Reuniunile de box profesionist se realizează, potrivit cadrului legislativ în vigoare privind
boxul profesionist, de către organizatori de meciuri licenţiaţi de către Federaţia Română de Box.
Pentru obţinerea licenţei respective, solicitanţii trebuie să îndeplinească urmatoarele cerinţe:
a) să exprime în scris solicitarea pentru obţinerea licenţei;
Licenţa va putea fi solicitată de către:
-cluburi profesioniste de box, în care caz se anexează Licenţa respectivă, cu viza „la zi”;
-cluburi sportive sau asociaţii sportive, în care caz se anexează Certificatul de identitate
sportivă;
-societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică de drept privat fără scop
patrimonial, în care caz se anexează Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul comerţului,
respectiv Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
-persoane fizice, în care caz se prezintă cartea de identitate, CV-ul şi cazierul judiciar.
b) să prezinte, în cazul persoanelor juridice, statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că
organizarea de asemenea manifestări sportive se încadreaza în obiectul de activitate;
c) să prezinte o recomandare bancară privind solvabilitatea.
Art. 12. Documentaţia depusă de solicitant, stabilită la art. 11, este supusă analizei Comisiei de
box profesionist, care, în funcţie de rezultatul acestei analize, va propune Biroului federal acordarea
licenţei, care are competenţa de a se pronunţa cu privire la respectiva solicitare.
Dupa aprobarea de către Biroul federal, licenţa va fi înregistrată în Registrul Federaţiei, aceasta
urmând a fi înmânată solicitantului după achitarea de către acesta a taxei de licenţă şi a cotizaţiei pe
anul în curs.
Art. 13. Drepturile organizatorului de reuniuni de box profesionist sunt următoarele :
a) să organizeze reuniuni de box pe întreg teritoriul ţării;
b) sa încheie contracte de publicitate, reclamă, transmisii TV şi/sau radio, potrivit
reglementărilor legale în vigoare;
c) să solicite şi să beneficieze de sprijin şi asistenţă tehnică din partea Comisiei de box
profesionist pentru organizarea de reuniuni de box profesionist;
d) să coopereze cu organizatori/promotori/manageri din alte ţări pentru organizarea de reuniuni
de box profesionist, atât în România, cât şi în alte ţări.
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Art. 14. Obligaţiile organizatorului de reuniuni de box profesionist sunt următoarele :
a) să obţină pentru fiecare reuniune de box profesionist pe care intenţionează să o organizeze
autorizaţia eliberată de Federaţia Română de Box (procedura de obţinere a autorizaţiei este prezentată
la art. 15 din prezentul Regulament);
b) să organizeze anual cel puţin două gale de box profesionist;
c) să achite Federaţiei Române de Box - Comisiei de box profesionist - , la termenele stabilite,
cotizaţia anuală;
d) să cunoască, să respecte şi să aplice Statutul Federaţiei Române de Box, Regulamentul de
box profesionist şi toate reglementările şi normele aprobate de Biroul federal.
Art. 15. Reuniunile de box pot fi organizate, conform prevederilor legale, numai pe baza
autorizaţiilor eliberate de Federaţia Română de Box, pentru fiecare gală în parte.
O asemenea autorizaţie poate fi eliberată numai organizatorilor licenţiaţi de reuniuni de box
profesionist.
Pentru obţinerea autorizaţiei se va proceda în felul următor:
Cu cel puţin 10 zile înainte de data galei, se va depune la secretariatul Comisiei de box
profesionist, o cerere-tip însoţită de:
a) programul reuniunii;
b) contractele pentru disputarea meciurilor, încheiate cu cluburile (managerii) incluşi în
program, prin care sunt stabilite bursele acordate boxerilor de către organizatori ;
c) contractul de închiriere a sălii unde va avea loc gala, dacă nu o deţine în proprietate; sala
respectivă, proprie sau închiriată, va trebui să îndeplinească următoarele condiţii tehnico-sanitare
minimale:
- să dispună de un sistem de iluminat al sălii şi ringului şi să aibă o buna ventilaţie;
luminozitatea instalaţiei de iluminare de deasupra ringului trebuie să fie de minimum
1.000 de lucşi, ringul fiind iluminat de deasupra, iluminatul lateral cu ajutorul
reflectoarelor sau al altor surse de lumină pe timpul desfăşurării luptei este interzis ;
- să permită o amplasare liberă a ringului care va fi montat pe o platformă cu latura de
cel puţin 8 metri şi o înălţime cuprinsă între 90 şi 120 cm ;
- să aibă cel puţin doua vestiare prevăzute cu toaletă şi duş, destinate exclusiv boxerilor,
o camera-vestiar pentru echipa de oficiali şi un cabinet medico-sanitar dotat cu tot ce
este necesar pentru acordarea primului ajutor;
d) o declaraţie dată pe propria raspundere, prin care asigură resursele financiare necesare
acoperirii tuturor cheltuielilor implicate de organizarea reuniunii.
Faţă de aceste condiţii, în cazul disputării meciurilor pentru titlul de campion naţional, sau al
unor gale internaţionale, Comisia de box profesionist va putea impune condiţii suplimentare.
Comisia de box profesionist va examina documentaţia depusă, inclusiv prin vizitarea sălii de
desfaşurare a reuniunii, dupa care, în termen de maximum 5 zile va elibera autorizaţia solicitată, dacă
se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor.
Art. 16. Bursa meciului înscrisă în contractul încheiat între organizator şi managerul boxerului
combatant se stabileşte prin negociere între părţile semnatare ţinând seama de cuantumurile minimale
fixate de Federaţia Română de Box ; cuantumul bursei variază în funcţie de valoarea boxerului (clasa
A sau B şi locul ocupat în listele-clasament) şi de numărul de reprize ; este posibil ca boxerii din clasa
B să dispute primele 1-3 meciuri din cariera de profesionist fără bursă.
În cazul în care pentru o gală de box profesionist există mai mulţi organizatori pretendenţi, în
special pentru meciurile în care este pus în joc titlul de campion naţional, Federaţia Română de Box
poate organiza licitaţie.
În cazul unui meci în care este pus în joc titlul de campion, campionul primeşte 75% din bursa
meciului, iar şalangerul, 25%, indiferent de rezultatul meciului.
Federaţia Română de Box, în unele cazuri, poate să prevadă şi alte modalităţi de împărţire a
bursei meciului între cei doi combatanţi, în funcţie de alte considerente.
BUCURESTI 2006 9 - 43

Art. 17. Odată cu primirea autorizaţiei, organizatorului îi vor reveni urmatoarele obligaţii:
a) să asigure, - în conformitate cu Ordonanţa nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în sport -, spectatorilor, sportivilor participanţi şi oficialilor reuniunii protecţie şi securitate şi
să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce s-ar produce pe traseele de
afluire/defluire şi în interiorul locului de desfăşurare a galei de box, înainte, în timpul şi după
terminarea acesteia.
b) să asigure ca ringul pe care se vor desfăşura întâlnirile pugilistice să îndeplinească
următoarele cerinţe tehnice:
- latura ringului va fi între 5,5 şi 7,3 metri;
- ringul va fi delimitat prin 4 corzi cu diametrul de 3 – 5 cm., bine întinse între cele 4
colţuri şi care vor fi legate, în câte două locuri pe fiecare latură, cu bentiţe de 3 – 4 cm lăţime;
- cele patru corzi vor fi fixate faţă de podea la 120 cm., 90 cm., 60 cm. şi respectiv 30
cm. înălţime;
- distanţa între stâlpii din colţuri şi corzi va fi de cel puţin 50 cm., iar suporţii metalici
care leagă corzile de stâlpi vor fi înveliţi cu un material textil moale, de culoare albă;
- în colţurile ringului vor fi fixate perne cu o lăţime de 20 cm. şi o grosime de 5 – 7 cm.,
pentru a preîntâmpina eventualele accidentări ale boxerilor;
- pernele şi corzile (până la 1 metru spre stânga şi spre dreapta) din două colţuri opuse
vor trebui să fie un colţ de culoare roşie şi unul de culoare albastră; celelalte colţuri vor fi de culoare
albă;
- colţul roşu se va afla în stânga mesei supervizorului;
- la cele două colţuri (roşu şi albastru) şi la unul din cele două colţuri neutre se va monta
câte o scară pentru cei doi boxeri combatanţi şi secunzi, respectiv pentru arbitru şi medic;
- podeaua ringului trebuie să fie uniformă, fără umflături sau denivelări şi trebuie să
depăşească suprafaţa ringului cu cel puţin 100 cm. pe fiecare latură; suprafaţa ringului se acoperă cu un
material (pâslă) care să corespundă cerinţelor de securitate, ce va avea o grosime de 1,5 – 2,5 cm. şi
peste care se întinde o prelată;
- în colţurile ringului destinate boxerilor (roşu şi albastru) va trebui să existe câte un
scaun (taburet), un vas cu apă dacă nu există conductă de apă la ring, pahare şi câte un lighean sau
găleată. De asemenea, trebuie să existe câte trei scaune pentru secunzii boxerilor şi câte o targă;
- pe trei laturi ale ringului vor fi fixate mese şi scaune pentru cei trei judecători, iar pe o
latură, o masă pentru supervizor şi ceilalţi oficiali (cronometror, prezentator/crainic, secretar şi alte
persoane oficiale), pe care vor exista două cronometre şi un gong.
c) să permită, cu cel puţin 24 ore înainte de gală, vizitarea sălii, pentru o ultimă verificare a
ringului şi a tuturor dotărilor necesare, în scopul luării de măsuri operative pentru remedierea unor
eventuale defecţiuni; ringul poate fi în caz de necesitate verificat, conform cerinţelor de la litera b), cu
cel puţin 3 (trei) ore înainte de începerea galei;
d) să asigure, cu sprijinul Comisiei medicale, un medic de specialitate pentru vizita medicală a
competitorilor (precede cântarul oficial), precum si pentru asistenţa medicală la gala respectivă,
inclusiv ambulanţă dotată;
e) să ia masurile ce se impun pentru asigurarea condiţiilor de bună desfaşurare a galei (ordine,
pază contra incendiilor, parcare pentru maşina ambulanţei).
f) să vireze, prin ordin de plată în contul Comisiei de box profesionist, in termen de maximum
10 de zile de la data disputării galei, contravaloarea cotei stabilite, din valoarea cumulată brută a
burselor acordate înscrise în contractele încheiate cu cluburile (managerii);
g) să achite, înainte de începerea galei, contravaloarea onorariilor oficialilor (arbitri-judecători,
supervizor, medici, crainic, cronometror, oficiali pe lângă participanţi), convenite cu Comisia de box
profesionist;
h) să respecte integral şi cu stricteţe obligaţiile financiare pe care şi le-a asumat prin
contractele încheiate cu cluburile (managerii, boxerii) participanţi la gala respectivă.
Cap. 4. CORPUL DE OFICIALI PENTRU REUNIUNILE DE BOX PROFESIONIST
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Art. 18. Echipa de oficiali pentru o reuniune de box profesionist este stabilită şi nominalizată
de către Comisia de box profesionist, odată cu eliberarea Autorizaţiei pentru organizarea reuniunii
respective.
Structura standard a unei echipe de oficiali pentru o reuniune de box profesionist este
următoarea:
- un supervizor al galei;
- patru – şase arbitri / judecători;
- un medic şi un asistent medical;
- un secretar tehnic;
- un crainic/prezentator;
- un cronometror;
- doi oficiali pe lângă combatanţi.
Pentru a obţine licenţa de oficial de box, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe :
a) să-şi exprime în scris solicitarea de obţinere a licenţei;
b) să prezinte C.V.-ul, din care să rezulte experienţa dobandită în boxul amator, pentru una sau
mai multe din calităţile de mai sus; arbitrii/ judecătorii trebuie să deţină cel puţin categoria I de
clasificare obţinută în boxul amator;
c) să aibă vârsta de cel mult 50 de ani;
d) după examinarea de către Comisia de box profesionist a documentelor de mai sus, în caz
favorabil, se va propune Biroului federal acordarea licenţei solicitate;
e) după înregistrarea licenţei în registrul organizat de Comisia de box profesionist şi a achitării
taxei de licenţă şi a cotizaţiei anuale, aceasta este înmânată solicitantului.
Art. 19. Drepturile şi obligaţiile oficialilor de box profesionist sunt următoarele:
a) să fie programaţi la reuniunile de box organizate în ţară;
b) să fie propuşi comisiei de oficiali din cadrul Uniunii Europene de Box (EBU), pentru
includerea în lista continentală, conform condiţiilor stabilite (acest drept se referă numai la
arbitri/judecatori);
c) să participe la cursurile de perfecţionare organizate de Comisia de box profesionist.
d) să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai prezentul regulament, în care sunt prevăzute şi
prezentate, in detaliu, regulile boxului profesionist, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile fiecărei
categorii de oficiali;
e) să achite cotizaţiile anuale conform termenelor stabilite.
Cap. 5. ANTRENORUL DE BOX PROFESIONIST
Art. 20. Pentru a obţine licenţa de antrenor de box profesionist, solicitantul trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să deţină cel puţin categoria a II-a de calificare, acordată de Federaţia Română de Box;
b) să obţină o recomandare din partea Colegiului central de antrenori.
c) solicitantul să-şi exprime dorinţa de a deveni antrenor licenţiat de box profesionist printr-o
cerere pe care o depune la secretariatul Comisiei de box profesionist, dupa ce in prealabil a urmat un
curs de specializare organizat de Colegiul central al antrenorilor, în colaborare cu Comisia de box
profesionist ;
d) cererea va fi însoţită de C.V. şi de o recomandare din partea Colegiului central de antrenori ;
e) după examinarea de catre Comisia de box profesionist, împreună cu Colegiul central al
antrenorilor, dacă rezultatul este favorabil, se va propune Biroului federal acordarea licenţei solicitate,
acesta având competenţa de a se pronunta în acest sens;
f) licenţa va fi înmânată solicitantului după înregistrarea ei în evidenţa Colegiului central de
antrenori şi achitarea taxei de licenţă.
Art. 21. Drepturile şi obligaţiile antrenorului de box profesionist sunt următoarele :
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a) să beneficieze de diferite materiale documentare şi cursuri de perfecţionare puse la dispoziţie
de Colegiul central de antrenori şi de Comisia de box profesionist;
b) să incheie, în condiţiile legii, contracte cu unul sau mai mulţi boxeri profesionişti pentru
pregătirea sportivă a acestora şi asistarea la meciurile pe care aceştia le susţin; aceasta nu exclude
posibilitatea prestării în continuare şi a activităţii de antrenor de box amator ;
c) obţinerea licenţei de antrenor de box profesionist nu exclude posesia licenţei de boxer
profesionist, fiind interzisă însă folosirea simultană a acestor două licenţe in cadrul aceleaşi reuniuni.
d) să cunoască, să respecte şi să aplice cu rigurozitate Regulamentul boxului profesionist,
reglementările şi normele aprobate de Biroul federal in domeniul boxului profesionist.
Cap. 6. Clasificarea boxerilor profesionişti
Art. 22. Boxerii profesionişti, în funcţie de rezultatele obţinute în întâlnirile susţinute, vor fi
clasificaţi in liste-clasament, întocmite pentru fiecare categorie în parte. Listele-clasament vor fi
actualizate trimestrial, de catre Comisia de box profesionist, iar după ratificarea lor de către Biroul
federal, vor fi date publicitaţii.
Trecerea la alte categorii de greutate trebuie să fie anunţată în scris Comisiei de box
profesionist cu cel puţin 15 zile înainte de începerea trimestrului.
La începutul fiecărui an vor fi intocmite clasamentele pe categorii, cu declararea celor mai buni
boxeri ai anului.
Art. 23. Listele-clasament pentru categoriile de greutate: 50,802 – 55,338 şi 76,205 – peste
90,719 vor cuprinde câte 6 locuri, iar pentru celelalte categorii (57,152 – 72,574), câte 10 locuri.
Boxerii incluşi în aceste liste vor fi cotaţi drept boxeri de clasa “A”, în timp ce boxerii
neincluşi încă, vor fi cotaţi drept boxeri de clasa “B”.
Art. 24. Promovarea boxerilor în clasa “A” şi retrogradarea în clasa “B” se realizează potrivit
următoarelor reguli:
a) toţi boxerii amatori, care obţin licenţa de boxer profesionist sunt incluşi, la început, în clasa
“B” la categoria de greutate pentru care au optat prin cerere, cu excepţia celor care sunt medaliaţi la
Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene sau au fost campioni naţionali
în ultimii patru ani - care vor putea fi incluşi direct in clasa “A”.
b) din clasa “B” în clasa “A” vor promova acei boxeri care susţin în timpul unui semestru cel
puţin 3 întâlniri, din care câştigă două sau obţin o victorie la un boxer de clasa “A” .
c) vor retrograda din clasa “A” in clasa “B” acei boxeri care în întâlnirile susţinute pe
parcursul unui semestru au suferit numai înfrângeri ; de asemenea, vor mai retrograda boxerii care întrun trimestru nu au susţinut nici un meci.
d) prin promovarea în clasa “A”, fiecare boxer va fi clasat pe ultimul loc vacant din lista
categoriei respective de greutate.
Art. 25. Durata unui meci de box profesionist se stabileşte prin următoarele reguli:
- boxerii de clasa “A” vor boxa 8 reprize a 3 minute, iar cei de clasa B – 6 reprize (după
meciul prim care va fi de 4 reprize); în cazul meciurilor pentru titlul de campion naţional, durata va fi
de 10 reprize.
Pentru boxerii care au fost incluşi direct in clasa “A”, primele doua meciuri vor fi pe durata a 6
reprize (dupa primul meci care va fi de 4 reprize).
Cap. 7. DECERNAREA TITLURILOR DE CAMPION NAŢIONAL ŞI ORGANIZAREA
MECIURILOR PENTRU TITLU
Art. 26. La fiecare categorie de greutate se va decerna titlul de campion naţional boxerului care
obţine victoria în urma unui meci disputat pentru acest titlu; stabilirea meciurilor pentru titlul de
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campion naţional, precum şi a organizatorului, inclusiv a locului de desfăşurare sunt în exclusivitate de
competenţa Federaţiei Române de Box.
Art. 27. Federaţia Română de Box înmânează centuri de campion naţional la toate categoriile
de greutate.
Centurile de campion vor fi confecţionate prin grija Federaţiei Române de Box şi cu
participarea financiară a organizatorilor meciurilor pentru titlu ; centurile vor fi proprietatea Federaţiei
Române de Box şi vor fi păstrate la sediul acesteia.
Din fondurile sale, Organizatorul va asigura confecţionarea unei copii a centurii de campion
naţional, care se înmânează campionului pentru totdeauna.
Art. 28. Un campion care îşi pune in joc titlul, este obligat să vină la ring cu centura de
campion pe care, prin intermediul arbitrului de ring, o transmite supervizorului.
Dupa terminarea meciului, centura oficiala de campion va fi înmânată învingătorului de către
preşedintele Federaţiei Române de Box sau de o persoană desemnată de acesta.
La fel se procedează în cazul în care în meciul respectiv se stabileşte pentru prima oară
campionul naţional al categoriei respective de greutate.
Art. 29. Apărarea titlului cucerit de campion naţional are loc în următoarele condiţii :
a) apărarea benevolă a titlului de campion naţional presupune că orice boxer, campion naţional
la categoria sa de greutate, îsi va pune de bunăvoie titlul în joc cel puţin o dată la patru luni, şalangerul
putând fi oricare boxer ce intră în “clasa A” din categoria sa de greutate sau campionul en-titre de la o
altă categorie de greutate. În acest din urma caz, şalangerul va trebui sa fie aprobat de Federaţia
Română de Box ; un ex-campion care a avut o pauză indelungată în ce priveşte susţinerea de meciuri,
va putea dobândi calitatea de şalanger numai cu aprobarea Federaţiei Române de Box.
b) apărarea obligatorie a titlului presupune ca independent de participarea in meciuri în care
benevol îşi apără titlul, un campion este obligat să-şi pună titlul în joc, în termen de şase luni de la
ultimul meci de apărare a titlului ; şalangerul oficial trebuie să fie desemnat de Federaţia Română de
Box, el trebuind să fie pretendentul nr.1 la categoria sa de greutate sau să ocupe locul imediat următor.
În cazul în care pretendentul nr.1 din anumite cauze nu poate disputa meciul respectiv sau să fie
învingător în mai multe meciuri oficiale, în urma cărora se stabileţte şalangerul oficial ; campionul care
fără motive întemeiate nu respectă prevederile de mai sus, nu se pregăteşte în mod corespunzător
pentru meciul cu şalangerul stabilit în timpul a şase luni după ultima apărare obligatorie a titlului,
poate fi lipsit de titlul de campion printr-o hotărâre a Federaţiei Române de Box.
Art. 30. Şalangerul care este câştigător într-un meci de apărare benevolă a titlului, preia in mod
automat obligaţiile campionului învins. In ceea ce priveşte limitele de timp pentru apărarea obligatorie
a titlului, el se întâlneţte cu pretendentul cu care ar fi boxat campionul învins de el. Într-un asemenea
caz, apărarea obligatorie a titlului trebuie să aibă loc nu mai devreme de trei luni dupa cucerirea
titlului ; dacă şalangerul învingător trece cu succes şi de meciul pentru apărarea obligatorie a noului
său titlu, în continuare va avea obligaţiile obişnuite ale deţinătorului titlului de campion.
Art. 31. Lipsirea de titlul de campion sau suspendarea temporară a acestuia poate fi hotărâtă de
Federaţia Română de Box în cazul în care boxerul în cauză nu şi-a respectat obligaţiile privind
apărarea titlului de campion sau nu şi-a îndeplinit oricare din obligaţiile ce-i revin din prezentul
Regulament, a săvârşit o infracţiune sau a fost suspendat pe o perioadă lungă de timp ; în cazul în care
un boxer este lipsit de titlul de campion, decizia, de regulă, se consideră ca definitivă şi Federaţia
Română de Box poate întreprinde măsurile necesare pentru ocuparea locului vacant ; boxerul
sancţionat are dreptul ca în decursul a 15 zile să se adreseze în scris Biroului federal în vederea
revenirii asupra deciziei respective. Biroul federal trebuie să examineze plângerea respectivă în
maximum 15 zile.
În cazul în care cererea de revenire asupra deciziei este rezolvată favorabil de către Biroul
federal, decizia respectivă va fi anulată.
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Art. 32. În cazul în care titlul de campion la o oarecare categorie de greutate este vacant din
diferite motive, Federaţia poate dispune următoarele:
- organizarea unui turneu între principalii pretendenţi, în urma căruia învingătorul este declarat
campion naţional;
- organizarea unui meci între doi boxeri ce ocupă poziţii de lideri la categoria respectivă;
- declararea titlului de campion pentru boxerul cu care fostul campion ar fi trebuit să se
întâlnească într-un meci de apărare obligatorie a titlului, obligând pe noul campion să-şi pună titlul în
joc într-un termen de 90 – 120 zile de la momentul primirii titlului.
Art. 33. Dacă un campion nu poate susţine meciuri din motive de sănătate (confirmate oficial
de medic) sau din motive independente de voinţa sa, ori este suspendat, conform prezentului
Regulament, pe o perioadă între 6 şi 12 luni, Federaţia Română de Box poate declara vacant titlul de
campion al categoriei respective şi poate stabili un campion temporar. Cand ex-campionul îşi reia
activitatea in ring, Federaţia va dispune organizarea unui meci pentru disputarea titlului între
campionul temporar şi ex-campionul.
Art. 34. Nici un contract pentru desfăşurarea unui meci pentru titlul de campion naţional nu va
fi aprobat dacă acesta conţine vreo prevedere despre repetarea meciului, întrucât un nou meci pentru
titlu poate avea loc numai după disputarea unei noi serii de meciuri de selecţie a şalangerului ; dacă
însă în primul meci pentru titlu victoria a fost obţinută de campionul en-titre, în mod excepţional între
el şi şalanger poate avea loc, cu aprobarea Federaţiei, un meci revanşă ; meciul revanşă este însă exclus
dacă ambii boxeri au deja meciuri contractate şi aprobate de Federaţia Română de Box sau dacă
învingătorul are deja contractat meci pentru apărarea obligatorie a titlului ; de asemenea, tot in mod
excepţional, dacă în primul meci campionul en-titre este învins, Federaţia poate aproba meciul revanşă.
O asemenea decizie poate fi luată în cazul în care decizia în meciul respectiv a fost discutabilă sau
dacă există dovezi că s-a încălcat Regulamentul.
PARTEA a II-a: REGULILE BOXULUI PROFESIONIST
Cap. 8. ECHIPAMENTUL BOXERILOR, CATEGORIILE DE GREUTATE ŞI NUMĂRUL
DE REPRIZE
Art. 35.
Echipamentul regulamentar al boxerilor se compune din şort, care să acopere cel
puţin o treime din partea superioară a piciorului şi care să aibă în centură cel puţin trei elastice, şosete
sau ciorapi şi încălţăminte sportivă uşoară fără tocuri înalte (ghete de box). În cazul boxului feminin
echipamentul mai cuprinde şi apărători pentru piept ; boxerul este obligat să se prezinte la ring în
echipament curat şi prezentabil, să aibă halat pe care poate avea emblema clubului sau sponsorului, să
poarte cochilie şi să aibă asupra sa proteza dentară.
Este interzisă includerea în echipamentul boxerului a vreunui obiect metalic.
La colţul ringului, secundul boxerului trebuie să aibă de rezervă şort, şireturi şi proteza dentară.
Dacă în cursul unei reprize se desface o mănuşă sau o gheată, arbitrul le va lega. În acest timp,
boxerul adversar se va retrage într-un colţ neutru.
Art. 36. Mănuşile şi bandajele vor fi in conformitate cu modelul recunoscut de Uniunea
Europeana de Box şi vor fi asigurate de către organizator, pe cheltuiala acestuia. Pentru fiecare meci,
patru (4) perechi de mănuşi trebuie să fie asigurate, din care două sunt de rezervă, şi se vor afla pe
masa supervizorului.
Greutatea mănuşilor de box este următoarea:
- 8 uncii pentru categoriile de greutate până la 69,853 kg inclusiv;
- 10 uncii pentru categoriile de greutate mai mare de 69,853 kg.
În cazul mănuşilor de box feminin, greutatea mănuşilor este de 10 uncii pentru toate
categoriile de greutate
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Bandajele sunt puse de boxer în cabina sa, în prezenţa secundului adversarului, a oficialului de
ring sau a arbitrului. Vor fi folosite două tipuri de bandaje: primul din tifon nu mai lung de 6 m. si nu
mai lat de 5 cm.; al doilea din banda adeziva nu mai lung de 6 m. si nu mai lat de 2,5 cm.
Al doilea tip de bandaj foloseşte pentru fixarea bandajului de bază şi nu trebuie să fie mai
aproape de 2,5 cm. de articulaţiile degetelor.
Este interzisă înmuierea bandajelor cu vreun lichid oarecare.
Nimic nu va fi sub mănuşi, cu excepţia bandajelor şi a benzilor permise.
Art. 37. Categoriile de greutate, în număr de 14, în cadrul cărora se desfăşoară meciurile de
box profesionist sunt următoarele :
• muscă
50,802
• cocoş
53,525
• super-cocoş
55,338
• pană
57,152
• super-pană
58,967
• uşoară
61,237
• super-uşoară
63,503
• semimijlocie
66,678
• super-semimijlocie
69,853
• mijlocie
72,574
• super-mijlocie
76,205
• semigrea
79,378
• grea
90,719
• super-grea
→ peste
90,719

În cazul meciurilor de box feminin, categoriile de greutate sunt următoarele:
• minimă
47,627
• mini muscă
48,988
• muscă
50,802
• super-muscă
52,163
• cocoş
53,525
• super-cocoş
55,338
• pană
57,152
• super-pană
58,967
• uşoară
61,237
• super-uşoară
63,503
• semi-mijlocie
66,678
• super-semimijlocie
69,853
• mijlocie
72,574
• super-mijlocie
76,205
• semigrea
79,378
• grea
90,719
• super-grea
→ peste
90,719
Art. 38. Cântărirea boxerilor participanţi se efectuează cu ajutorul cântarelor medicale,
electronice, automate sau cu greutăţi şi va avea loc cu 30 - 24 de ore sau nu mai târziu de 8 ore înainte
de începerea meciului ; ora de efectuare a cantarului se stabileşte de către organizator, după
consultarea reprezentanţilor boxerilor şi a supervizorului;
La cântar boxerul trebuie sa prezinte: licenţa, certificatul medical şi poliţa de asigurare, iar
înainte de efectuarea propriu-zisă a cântarului, boxerul se supune unui control medical şi obţine
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permisiunea de participare ce se înscrie în “fişa de cântar” ; controlul medical este efectuat de medicul
galei;
Boxerii efectuează cântarul în slip sau complet goi, iar greutatea exacta se înscrie în “fişa de
cântar” de către secretarul galei; pot apărea următoarele situaţii :
. daca greutatea boxerului nu corespunde categoriei anunţate pentru meci, i se acordă un timp
de 2 ore pentru încadrarea în categorie; în acest timp, boxerul respectiv va fi supravegheat de
supervizor sau de o persoană oficială desemnată şi nu va folosi sauna ;
. dacă în acest timp de două ore, boxerul nu reuşeşte să se încadreze în categorie, întâlnirea
poate avea loc, dar indiferent de rezultat ea nu va conta pentru boxerul respectiv la stabilirea locului în
clasament;
. dacă greutatea unui campion va depăşi categoria şi după acest timp suplimentar (ultimul
cântar), el pierde titlul de campion chiar pe cântar. Întâlnirea va putea însă avea loc, dar pentru fostul
campion ea nu va mai fi pentru titlu. În acest caz, dacă greutatea şalengerului se încadrează in
categorie şi acesta obţine victoria, el va fi declarat noul campion; dacă victoria este obţinută de excampion, în acest caz titlul rămâne vacant;
. daca însă greutatea şalengerului nu se încadrează în categorie nici după timpul suplimentar şi
ultimul cântar, întâlnirea are loc iar campionul îşi păstrează titlul indiferent de rezultatul meciului;
. daca ambii boxeri nu se încadrează în categorie, meciul poate avea loc dar in acest caz, titlul
nu este pus in joc.
Art. 39. Numărul de reprize în care se desfăşoară un meci de box se stabileşte prin contractul
încheiat între organizator şi managerul boxerului ; numărul maxim fiind, în cazul unui meci pentru
titlul de campion naţional, de 10 reprize a 3 minute, cu o pauză între reprize de 1 minut ; iar primul
meci al unui boxer pe ringul profesionist are o durată de 4 reprize a 3 minute cu pauze de 1 minut între
reprize; în cazul meciurilor de box feminin, durata unei reprize este de 2 minute.

Cap. 9 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BOXERULUI PE TIMPUL DESFĂŞURĂRII
MECIULUI.
Art. 40 . Boxerul are dreptul:
a) să beneficieze, în timpul pauzelor între reprize, de serviciile a maximum trei secunzi;
b) să se adreseze arbitrului, în timpul pauzelor, numai prin secundul principal;
c) să folosească vaselina într-o cantitate mică pentru ungerea feţei în jurul ochilor;
d) să aibă barbă, dar cu condiţia ca aceasta să nu fie un mijloc de apărare a feţei sau să
provoace răni adversarului.
Art. 41. Boxerul nu are dreptul:
a) să folosească din proprie iniţiativa sau la cererea cuiva, preparate, medicamente,
stimulatoare sau alte substanţe interzise prin prezentul Regulament;
b) să-şi înfăşoare degetele şi articulaţiile acestora cu bandaje lipicioase (umede): acestea vor fi
înfăşurate numai cu bandaje din tifon sau elastic;
c) să folosească vaselina sau alte substanţe grase pentru mâini, picioare şi corp.
Art. 42. Boxerul este obligat :
a) să prezinte înainte de cântar, supervizorului, personal sau prin secundul principal, licenţa de
boxer, fişa (certificatul) medicală şi poliţa de asigurare;
b) să fie în vestiar (cabină) cu cel puţin o oră înainte de meci;
c) să se supună controlului antidoping la cererea medicului principal sau a supervizorului;
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d) la semnalul gongului să înceapă lupta, la comanda “STOP” a arbitrului să întrerupă lupta, la
comanda “BOX” să o reia, iar la comanda “BREAK” să întrerupă lupta şi să facă un pas înapoi, după
care fără să aştepte alte comenzi ale arbitrului să continue lupta;
e) daca adversarul este K.D., la numărătoarea “unu” să se ducă imediat în colţul neutru
îndepărtat unde va sta cu faţa spre centrul ringului până la comanda arbitrului de continuare a luptei;
f) să dea mâna cu adversarul înainte de începerea luptei şi înaintea ultimei reprize;
g) să fie sobru, corect şi să arate respect faţă de adversar, oficiali şi public.
Art. 43. Fiecare boxer poate avea maximum trei secunzi, din care unul va fi principal şi va
purta întreaga răspundere pentru toate acţiunile boxerului şi ale celorlalţi secunzi în colţul ringului ; pe
platforma ringului înainte de meci, în timpul pauzelor şi după meci, pot urca numai doi secunzi: din
care numai cel principal poate sa fie efectiv în ring ; toţi vor părăsi ringul cu 10 secunde înainte de
începerea fiecărei reprize : rudele boxerului sau alt boxer nu au voie să se afle la colţul ringului în vreo
calitate, cu excepţia calităţii de secund.
Art. 44. Drepturile şi obligaţiile secunzilor sunt următoarele :
. secunzii pot folosi pe durata meciului apă, vaselină, gheaţă, soluţie de adrenalină in proporţie
1/1000 sau un analog admis de Federaţia Română de Box, şerveţele de tifon, tampoane de vată,
leucoplast, prosop, bandaje moi, pensetă. Secunzii care vor folosi medicamente şi substanţe interzise şi
care aduc prejudicii sănătăţii boxerului, vor fi îndepărtaţi şi vor fi aspru sancţionaţi.
. secunzii nu au dreptul să intervină în niciun fel in activitatea arbitrului, să dea sfaturi, să
încurajeze sau să ajute în vreun fel boxerul. Dacă secunzii încalcă aceasta regulă ei pot fi atenţionaţi
sau avertizaţi de către arbitru sau chiar îndepărtaţi de la colţul ringului ;
. secundul principal sau ajutorul acestuia poate asista în cabina adversarului la înfăşurarea
bandajelor acestuia ;
. secunzii nu au dreptul să ajute boxerul care este K.D. sau K.O. atâta timp cât arbitrul nu le-a
permis să facă aceasta ;
. secundul principal care doreşte să-şi retragă boxerul în timpul desfăşurării unei reprize poate
arunca prosopul în ring ; el nu poate face acest lucru dacă boxerul este la podea şi arbitrul îl numără;
. secundul principal are de asemenea dreptul, în timpul pauzei dintre reprize, să renunţe la
continuarea luptei de către boxerul său, dacă consideră că sănătatea acestuia este periclitată;
. secunzii care în timpul pauzelor dintre reprize provoacă intenţionat deteriorări ale mănuşilor
sau echipamentului boxerului în scopul de a prelungi pauza, vor fi sancţionaţi până la descalificare şi
cu amendă.
Cap. 10. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII BOXERILOR; CONTROALELE MEDICALE ŞI
ANTIDOPING
Art. 45. În scopul protecţiei sănătăţii boxerilor, aceştia vor fi supuşi în fiecare an la un control
medical care va include:
- determinarea grupei sanguine, a tensiunii arteriale, a pulsului, a
temperaturii şi a greutăţii corporale
- examinarea organelor auditive (otoscopie)
- examinarea cavităţii bucale (dantura)
- examinarea pulmonilor şi a cordului
- examinarea abdomenului, verificarea reflexelor cartilagiilor
- examinarea extremităţilor superioare şi inferioare
- examinarea dermei, analiza urinei
- analiza sângelui
- control EKG
- tomografie computerizată a creierului.
Copia certificatului medical obţinut se va depune la Comisia de box profesionist; în caz
contrar, boxerii vor fi excluşi din listele-clasament, pierzând în acest fel dreptul de a mai boxa.
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Art. 46. Federaţia Română de Box interzice participarea vreunui boxer profesionist în meciuri
dacă se constată că acesta suferă de una din următoarele boli sau deficienţe :
- diverse boli nervoase, inclusiv epilepsie, migrene sau dereglări constatate la examenul
tomografic computerizat;
- deficienţe ale organului vizual, incluzând miopia mai mare de 5 dioptrii, cataracta, dezlipirea
de retină, congestie oculară şi exudat;
- hipertensiune arteriala (HTA mai mare de 150/90 după repaus), precum şi deficienţe
cardiace;
- boli ale aparatului respirator, cum ar fi astm, enfizem pulmonar, tuberculoza activa, infecţie
pulmonară;
- forme acute sau cronice ale unor boli ale aparatului digestiv, hernii etc.
- boli ale organelor genitale, inclusiv boli venerice;
- accidentarea timpanului, boli cronice sau acute ale urechii de mijloc (medii), inclusiv
laringita, surzenia;
- anomalii şi deformări ale scheletului osos, care pot influenţa participarea boxerului într-o
întâlnire pugilistică;
- boli infecţioase ale dermei;
- diabet sau alte boli ale sistemului endocrin;
- anemie, alte boli cronice sau acute ale sângelui.
Art. 47. Boxerul care urmează să susţină un meci, cu cel mult 15 zile înaintea datei de
disputare, va efectua un control medical, prin care se va determina:
- acuitatea vizuala şi starea ochilor;
- starea dinţilor şi a maxilarelor;
- reflexele osteodioze;
- greutatea, tensiunea arterială, pulsul şi EKG.
În cazul când nu există contraindicaţii, boxerul primeşte un certificat care îi va permite
semnarea contractului pentru disputarea unui meci de box; certificatul respectiv va fi prezentat odată
cu efectuarea cântarului.
Art. 48. Odată cu efectuarea cântarului, boxerii participanţi vor fi supuşi unei examinări
medicale asigurate de medicul galei, care va cuprinde:
- măsurarea tensiunii arteriale şi a pulsului;
- ascultarea pulmonilor şi a cordului;
- examinarea atenta a ochilor şi ORL;
- verificarea reflexelor şi a coordonării mişcărilor;
- examinarea unor eventuale accidentări anterioare;
- verificarea dacă cumva boxerii au folosit, pentru slăbire, unele medicamente, substanţe sau
preparate;
- verificarea dacă cumva un boxer a avut în ultima perioadă dureri de cap, probleme cu
vederea, pierdere a concentrării atenţiei, oboseală generală.
Medicul reuniunii are dreptul să solicite analize ale sângelui sau urinei dacă se constată o
deshidratare puternică sau folosirea unor medicamente puternice pentru slăbire.
Art. 49. După terminarea meciului, medicul reuniunii verifică starea sănătăţii boxerilor şi, în
caz de necesitate, acestora le este asigurat ajutorul medical corespunzător.
Rezultatele sunt înscrise, după caz, în licenţa şi în certificatele boxerilor.
În cazul în care un boxer a suferit un K.O., medicul reuniunii este obligat să asigure o
examinare medicală la o unitate medicală din localitatea respectivă, care va cuprinde:
- tomografia computerizată a creierului,
- controlul neurologic,
- controlul oftalmologic,
- nistamografia,
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- orice alt control in conformitate cu recomandările neurologului, oculistului, chirurgului şi ale
altor medici, care au participat la examinarea boxerului care a suferit un K.O.
Art. 50. Boxerului care a pierdut prin K.O. îi va fi acordat un repaus de două luni pentru
refacere ; boxerul care pierde prin K.O. de două ori în trei luni, nu va avea dreptul să boxeze patru
luni ; după al treilea K.O. pe parcursul unui an, boxerul respectiv va avea un repaus de şase luni, iar
licenţa lui se ridică până la examenul medical amănunţit la care va fi supus.
Art. 51. Un boxer participant în întâlniri desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Box nu
trebuie să fie în timpul meciului sub acţiunea niciunui medicament sau preparat doping, care ar putea
influenţa comportarea lui în ring, creându-i avantaje din punct de vedere fizic sau psihologic faţă de
adversar şi care concomitent dăunează stării sănătăţii lui ; în contractul de desfăşurare a meciului va fi
inclusă o prevedere potrivit căreia boxerul-participant se obligă să nu folosească vreun preparat sau
medicament interzis prin prezentul Regulament : orice drog sau substanţă interzisă de către Federaţia
Română de Box, nu poate fi administrată boxerului sub nici o forma, aşa ceva fiind strict interzis.
Cu excepţia unei vaseline albe, orice altă substanţă utilizată sau administrată unui boxer
conduce la descalificarea acestuia.
Art. 52. Preparatele medicale interzise sunt următoarele:
a) stimulatoare (amfetamine, fenkafaman, cocaina ş.a.)
b) narcotice calmante de dureri (heroina, morfina ş.a.)
c) steroizi anabolici (testosteron, nandrolon ş.a.)
d) somnifere şi tranchilizante (barbiturice, fenobarbital, senobarbital ş.a.)
e) mijloace provocatoare de halucinaţii (marijuana, LSD, mescalin ş.a.)
Sunt interzise de asemenea, următoarele:
- introducerea de sânge suplimentar, globule roşii sau plasma;
- acţiuni asupra urinei în scopul îngreunării depistării folosirii de preparate interzise.
Art. 53. Controlul antidoping se efectuează la meciurile selectate de supervizor, în special cele
pentru titlul de campion naţional.
Dacă nu este posibil ca acest control să se efectueze pe loc, se vor folosi serviciile celui mai
apropiat laborator antidoping.
Dacă în apropiere nu există un asemenea laborator, supervizorul desemnează un medic neutru
care va răspunde pentru prelevarea probelor ţi efectuarea analizei antidoping.
Înaintea fiecărui meci selectat pentru controlul antidoping, boxerilor trebuie să li se aducă la
cunoştinţă că după meci vor efectua controlul antidoping, iar dacă vor refuza testarea respectivă vor fi
sancţionaţi disciplinar (descalificare, suspendare) şi material (amendă).
Cap. 11. LOVITURILE CORECTE, LOVITURILE NEPERMISE ŞI ACŢIUNILE
NEREGULAMENTARE
Art. 54. O lovitură este considerată ca fiind corectă, daca este aplicată cu partea frontală a
mănuşii închise, care corespunde articulaţiilor metacarpo-falangiene. Loviturile sunt permise dacă sunt
aplicate in partea din faţă şi părţile laterale ale capului ţi corpului mai sus de centură ; boxerul care în
mod intenţionat încalcă regulile în timpul unui meci, va fi sancţionat prin puncte de penalizare sau prin
descalificare, sancţiunea fiind stabilită de arbitrul de ring în funcţie de gravitatea abaterii ţi de gradul
prejudiciului adus prin aceasta sănătăţii adversarului.
Art. 55. Loviturile nepermise şi acţiunile neregulamentare sunt următoarele :
a) aplicarea loviturilor cu capul, umărul, antebraţul, cotul, partea interioara a mănuşii,
încheietura sau muchia acesteia, genunchiul sau altă parte a piciorului;
b) aplicarea de lovituri la ceafă, sub centură, în spate şi în zona rinichilor;
c) aplicarea de lovituri după comanda “STOP” sau “BREAK”;
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d) călcarea pe picior a adversarul, împingerea acestuia;
e) lovirea adversarului cu o mână iar cu cealaltă să se ţină de corzi;
f) aplicarea de lovituri adversarului în momentul în care acesta se află cu o parte a corpului în
afara corzilor ringului;
g) apucarea mănuşilor, a braţului sau a capului adversarului, frecarea feţei adversarului cu
mănuşa, muşcarea adversarului;
h) aplicarea de lovituri când adversarul se află “la podea” sau când se ridică de la podea;
i) ţinerea adversarului cu braţele, apucarea ca la lupte sau împingerea acestuia;
j) ţinerea adversarului cu o mână şi lovirea lui cu cealaltă mână;
k) întoarcerea cu spatele sau cu ceafa la adversar; fuga de adversar;
l) părăsirea colţului neutru şi atacarea adversarului fără comanda arbitrului;
m) practicarea unei lupte pasive sau mimate;
n) coborârea corpului sub centura adversarului pentru a se apăra sau a ataca;
o) aplicarea de lovituri adversarului după semnalul gongului la terminarea reprizei sau
meciului;
p) nerespectarea comenzilor arbitrului;
r) ofensarea sau jignirea adversarului sau arbitrului;
s) aruncarea intenţionata a protezei;
t) folosirea unor săruri aromate, amoniac sau alte substanţe;
u) folosirea corzilor ringului pentru lovirea adversarului prin catapultare;
v) folosirea vreunei tactici sau acţiuni, în afara celor permise de prezentul regulament.
Art.56. Loviturile interzise şi încălcarea regulilor pot avea un caracter premeditat sau
nepremeditat (intenţionate sau neintenţionate) ; încălcările intenţionate in urma cărora adversarul este
grav rănit si lupta este oprita, sunt sancţionate prin descalificarea boxerului care în mod grav a încălcat
regulamentul.
Daca prin încălcările respective boxerul vinovat se accidentează, arbitrul nu va lua nici o
măsură în favoarea acestuia, rănirea respectivă fiind tratată ca şi când ar fi survenit în urma unei
lovituri corecte a adversarului.
Art. 57. În funcţie de gravitatea încălcării regulilor, arbitrul de ring la latitudinea sa, va putea
lua următoarele măsuri :
- să facă boxerului vinovat observaţie (atenţionare) în decursul unei reprize, fără ca aceasta să
constituie o indicaţie pentru un avertisment public ;
- să dea boxerului vinovat un avertisment public ;
- să descalifice boxerul vinovat.
Boxerii trebuie să asculte şi să se conformeze ordinelor arbitrului.
Cap. 12. SITUAŢIILE DE KNOCK-DOWN (K.D.) ŞI CONSECINŢELE ACESTORA
Art. 58. Un boxer este considerat in situaţia de K.D. dacă în urma unei lovituri corecte a
adversarului el atinge podeaua cu alta parte a corpului decât tălpile picioarelor, sau atârnă pe corzile
ringului care-l împiedică să cadă sau este aruncat în afara ringului.
În cazul în care unul din boxeri este în situaţie de K.D., arbitrul comanda STOP, printr-un gest
al mâinii trimite pe adversarul său în colţul neutru cel mai îndepărtat şi va începe să numere răspicat
secundele în concordanţă cu ritmul dat de cronometror, arătând prin folosirea degetelor, secundele
respective.
În urma numărătorii pot apare următoarele situaţii;
dacă după numărătoarea “opt” boxerul nu se poate ridica de la podea fără să fie ajutat, arbitrul
continuă numărătoarea până la “zece” şi declară pe boxerul respectiv ca învins prin K.O., pronunţând
cuvintele « zece, aut », fără nici o pauză între ele ;
. dacă în urma unei lovituri a adversarului boxerul este în situaţia de « la podea », dar în afara
corzilor ringului, arbitrul începe să numere până la 20, timp în care boxerul respectiv trebuie să revină
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singur în ring pentru continuarea luptei. În cazul în care el nu este în stare să revină în ring în timpul
celor 20 de secunde, va fi declarat învins prin K.O.
. dacă boxerul care şi-a trimis adversarul la podea părăseşte colţul neutru înainte de a se
termina numărătoarea, arbitrul va întrerupe numărătoarea până când boxerul respectiv se întoarce în
colţul neutru, după care va continua numărătoarea de la secunda de la care a întrerupt-o.
. dacă un boxer este în situaţia de K.D. la sfârşitul unei reprize, arbitrul continuă numărătoarea
până la 8 secunde. Cronometrorul va bate gongul de sfârşit de repriză numai în momentul când boxerul
este în picioare. În cazul în care după 8 secunde boxerul numărat nu este în stare ca fără ajutor să se
scoale de la podea, arbitrul continuă numărătoarea până la 10, după care declară pe boxerul respectiv
învins prin K.O.;
. pentru un K.D., boxerului respectiv i se scad, pe buletinele de punctaj, 2 puncte, iar pentru al
doilea K.D. în aceeaşi repriză, 3 puncte;
. în cazul în care unul din boxeri, într-o repriză, este de trei ori în situaţia de K.D., lupta va fi
oprită de către arbitru prin decizia de „K.O.T.” (knock-aut tehnic).
Cap. 13 – DECIZIILE ACORDATE ÎNTR-UN MECI DE BOX PROFESIONIST ŞI
STABILIREA ÎNVINGĂTORULUI
Art. 59. Victoria la puncte (VP) se acordă boxerului care a acumulat, la sfârşitul meciului, mai
multe puncte pe buletinele de punctaj ale cel puţin doi judecători din cei trei, care vor puncta fiecare
repriză în parte.
Pentru fiecare repriză, boxerul care a câştigat repriza primeşte 10 puncte, iar cel care a pierduto primeşte un număr mai mic de puncte, în funcţie de gradul de superioritate al primului. Dacă repriza
este apreciată de judecător ca egală, ambii boxeri primesc cate 10 puncte. Punctele acordate fiecărui
boxer, în fiecare repriză, sunt înscrise in buletinele de punctaj. În buletine, în rubrici separate, vor fi
înscrise, de asemenea, punctele de penalizare, pe care judecătorul nu le va lua în calcul la fixarea
scorului reprizei. Punctele respective vor fi luate în calcul de supervizor, la fixarea scorului final al
meciului. Buletinele de punctaj, la sfârşitul fiecărei reprize, sunt adunate de către arbitrul de ring care
le înmânează apoi supervizorului care înregistrează şi totalizează punctele în protocolul meciului
stabilind în acest fel învingătorul.
Art. 60. Victoria la puncte prin decizie tehnică (VTP) se acordă în următoarele situaţii:
- dacă arbitrul opreşte lupta după primele patru reprize, datorită rănirii unui boxer cauzată
printr-o lovitură neregulamentară, dar neintenţionată, boxerul care a acumulat mai multe
puncte pe buletinele de punctaj, ţinând seama şi de toate eventualele penalizări, inclusiv
repriza în care meciul a fost oprit, va fi declarat învingător la puncte prin decizie tehnică;
- dacă o rănire provocată printr-o acţiune neregulamentară neintenţionată se agravează printro altă sau alte acţiuni, tot neintenţionate, în reprizele următoare, iar boxerul rănit nu mai
poate continua lupta, meciul va fi oprit, declarându-se decizia de învingător la puncte prin
decizie tehnică;
- dacă după repriza a 4-a se rupe una sau mai multe din corzile ringului şi unul din boxeri
cade de pe platforma ringului, rănindu-se astfel încât nu poate continua lupta sau dacă pe
ring s-au aruncat obiecte ce au putut provoca rănirea unui boxer, dacă a căzut cablul electric
de sus provocând arsuri unui boxer sau în cazul altor incidente similare, boxerul care a
acumulat mai multe puncte pe buletinele de punctaj până în acel moment este declarat
învingător la puncte prin decizie tehnică.
Art. 61. Meci nul (MN) se acordă prin decizia de „meci nul” a cel puţin 2 judecători din cei 3
care oficiază la acel meci sau când există 3 decizii diferite.
Art. 62. Meci nul tehnic (MNT) se acordă dacă meciul este oprit de către arbitru pe parcursul
uneia din primele patru reprize, datorită următoarelor cauze:
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-

rănirea unui boxer printr-o lovitură neregulamentară dar neintenţionată şi care nu mai poate
continua lupta;
dacă se rupe una sau mai multe din corzile ringului şi unul din boxeri cade de pe platforma
ringului, rănindu-se încât nu poate continua lupta; dacă pe ring s-au aruncat obiecte care au
provocat rănirea unui boxer; dacă a căzut un cablu electric de sus provocând arsuri unui
boxer sau dacă au loc alte incidente similare.

Art. 63. Victorie prin knock-out (K.O.) se acordă în următoarele situaţii:
- dacă un boxer, după recepţionarea unei lovituri regulamentare, este numărat şi nu mai poate
relua lupta fără ajutor străin, până la „zece”, adversarul său este declarat învingător prin
„K.O.”;
- dacă un boxer, după o lovitură regulamentară, va fi trimis în afara corzilor şi nu poate
reveni în timp, fără ajutor, până la „20”, adversarul va fi declarat „învingător prin K.O”.
- dacă arbitrul consideră că boxerul trimis la podea este în pericol, el va opri lupta fără să
numere până la „8”, printr-o decizie de K.O.
Art. 64. Victorie prin K.O. tehnic (K.O.T.) – este decisă de către arbitru în următoarele situaţii:
- dacă un boxer este superior, atât prin forţa loviturilor, cât şi prin măiestria sportivă, încât
lupta devine periculoasă pentru sănătatea adversarului, el va fi declarat învingător prin
K.O.T.;
-

dacă accidentarea unui boxer survine în urma unei acţiuni regulamentare, boxerul
accidentat este declarat învins prin K.O. tehnic;
în cazul în care un boxer este surclasat, acesta este declarat învins prin „K.O. tehnic”;
dacă un boxer acuză o lovitură neregulamentară aplicată intenţionat, dar arbitrul, după
consultarea medicului, stabileşte că poate continua lupta, dar el nu face acest lucru, el va
pierde prin K.O. tehnic;
dacă un boxer nu părăseşte colţul său la sunetul gongului, el va fi declarat învins prin
„K.O. tehnic”, fără să fie numărat.

Art. 65. Victoria prin abandon (AB) se acordă de către arbitru în următoarele situaţii:
- dacă un boxer se retrage din luptă în timpul pauzei dintre două reprize el va fi declarat
învins prin abandon în repriza care urmează;
- dacă un boxer este rănit în urma unei acţiuni din vina sa sau a secundului său de la colţ şi în
urma consultării medicului arbitrul constată că boxerul respectiv poate continua lupta, dar
boxerul respectiv nu doreşte să facă acest lucru, el va pierde prin abandon.
Art. 66.- Victoria prin oprirea pentru rănire este o decizie care se aplică în următoarele cazuri:
- dacă o rănire este cauzată de lovituri corecte şi boxerul rănit nu mai poate continua lupta, el
va fi declarat învins, arbitrul oprind lupta datorită rănirii;
- dacă un boxer este rănit în urma unei acţiuni din vina sa sau a secundului său de la colţ şi în
urma consultării medicului arbitrul constată că boxerul respectiv nu mai poate continua,
acesta va pierde meciul, arbitrul oprind lupta pentru rănire;
- dacă apare un pericol pentru capacitatea vizuală a boxerului sau dacă se declanşează o
puternică hemoragie care incomodează vederea sau se formează hematoame în apropierea
ochilor, arbitrul va opri lupta pentru rănire.
Art. 67.- Victoria prin descalificare se acordă în următoarele cazuri:
- boxerul care în mod intenţionat încalcă regulile în timpul unui meci va fi sancţionat prin
puncte de penalizare sau prin descalificare, sancţiunea fiind stabilită de arbitrul de ring în
funcţie de gravitatea abaterii şi de gradul prejudiciului adus sănătăţii adversarului;
- dacă un boxer este accidentat printr-o acţiune sau lovitură neregulamentară şi intenţionată şi
nu mai poate continua lupta va fi declarat învingător prin descalificare;
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-

dacă un boxer nu ia în seamă avertizările arbitrului şi sancţiunile primite prin punctele
penalizatoare şi continuă să aplice adversarului intenţionat lovituri interzise sau care prin
alte mijloace încalcă regulile, el va fi declarat învins prin descalificare;
dacă un boxer foloseşte în timpul meciului narcotice, stimulatoare şi alte substanţe
medicamentoase interzise, el va fi descalificat împreună cu secundul său;
boxerul care refuză controlul antidoping cerut de supervizor va fi descalificat;
dacă un boxer continuă să profereze injurii adversarului după ce a fost avertizat de către
arbitru, va fi sancţionat cu puncte de penalizare sau va fi descalificat.

Art. 68.- Situaţia de „fără decizie” (FD) se fixează în următoarele situaţii:
- în cazul unui K.O. dublu (simultan), decizia va fi: „fără decizie”;
- cu sau fără o atenţionare prealabilă a spectatorilor, arbitrul poate opri un meci „fără decizie”
dacă consideră că spectatorii acţionează într-o manieră care evident împiedică desfăşurarea
normală a meciului.
Cap. 14. ATRIBUŢIILE OFICIALILOR DESEMNAŢI PENTRU O REUNIUNE DE BOX
PROFESIONIST
Art. 69.- Echipa de oficiali pentru o reuniune de box profesionist este desemnată de către
Comisia de box profesionist şi este formată din:
● supervizor
● arbitri
● judecători
● secretar tehnic
● medic, care poate fi ajutat de un asistent medical
● cronometror
● crainic - prezentator
● oficiali pe lângă participanţi.
La fiecare meci, de regulă, vor funcţiona trei judecători şi un arbitru de ring. Mai sunt permise,
în ordine, următoarele formule: 2 judecători plus 1 arbitru-judecător, 1 judecător plus 1 arbitru de ring,
1 arbitru-judecător unic.
Art. 70.- Desemnarea unui oficial pentru o reuniune de box profesionist este o mare cinste.
Oficialii desemnaţi trebuie să fie conştienţi că prin acţiunile şi comportarea lor vor influenţa atât
opinia publică, cu referire la box, cât şi reputaţia şi prestigiul Federaţiei Române de Box. Codul de
mai jos este obligatoriu pentru întreg corpul de oficiali de box profesionist:
- arbitrarea şi judecarea tuturor meciurilor desfăşurate sub egida F.R.B. trebuie să fie corecte şi
cinstite, indiferent de locul de desfăşurare sau de locul de origine al boxerilor;
- oficialii nu trebuie să intre în contact cu boxerii, antrenorii şi managerii care participă la
meciul în care au fost desemnaţi să oficieze;
- un oficial nu are dreptul să comunice cuiva părerea despre posibilul rezultat cu care s-ar putea
încheia meciul în care el va oficia;
- un oficial de box nu are dreptul ca în mod public să critice prestaţia vreunui coleg din corpul
de oficiali;
- un arbitru-judecător nu trebuie să solicite direct sau indirect, de la manageri, antrenori sau
boxeri pentru ca aceştia să influenţeze în vreun fel desemnarea lui în vreun meci;
- un arbitru-judecător este obligat ca în orice împrejurare să-şi păstreze calmul, să dovedească
stăpânire de sine şi fermitate;
- un arbitru-judecător trebuie să ştie să-şi concentreze întreaga atenţie asupra desfăşurării
meciului şi să nu permită spectatorilor sau altor persoane să-i distragă atenţia.
Art. 71.- Atribuţiile supervizorului, care este desemnat dintre membrii Comisiei de box
profesionist sunt următoarele:
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la cântar
. va fi prezent la operaţia de cântărire, unde va efectua personal verificarea corectă a
cântarului ;
. dintr-un motiv întemeiat va putea fi înlocuit în operaţia cântarului oficial de secretar sau
de către unul dintre arbitri, dar răspunde de desfăşurarea acesteia ;
. va întocmi procesul verbal, pe care-l va trimite la Federaţia Română de Box ;
. va controla personal întreaga documentaţie, (licenţele boxerilor, antrenorilor, certificatele
medicale, poliţele de asigurare).
înainte de reuniune
. va verifica dacă s-a ţinut seama, la organizarea reuniunii, de toate dispoziţiile
regulamentare;
. se va asigura că toţi oficialii care au o misiune de îndeplinit pe timpul reuniunii au
capacitatea corespunzătoare şi documentele necesare ;
. se va asigura ca toţi boxerii şi-au îndeplinit obligaţia privind examenul medical ;
. va verifica amănunţit ringul şi dacă mesele medicului şi judecătorilor îndeplinesc
cerinţele şi condiţiile indicate de regulament ;
. va conduce îndeplinirea întocmai a programului stabilit ;
. va verifica mănuşile şi se va asigura că există două perechi de rezervă la dispoziţie, pentru
a fi folosite pe timpul reuniunii ;
. va participa la conferinţele de presă şi la alte întâlniri oficiale organizate înainte de
reuniune şi va conduce şedinţa cu echipa de oficiali
in timpul reuniunii
. stabileşte învingătorul prin însumarea punctelor acumulate de cei doi boxeri în fiecare
repriză, de pe buletinele de punctaj ale judecătorilor ;
. va desemna arbitrii şi judecătorii pentru fiecare meci ;
. va acorda asistenţă oficialilor, la toate meciurile şi va întocmi procesul verbal al reuniunii,
pe care-l va semna împreună cu arbitrii ;
. va veghea la buna desfăşurare a reuniunii ;
. va verifica anunţurile crainicului către public ;
. va face cunoscute, prin crainic, avertismentele date de către arbitru ;
. va omologa deciziile arbitrului;
. nu va părăsi nici un moment postul de la masa juriului, fără înlocuitor ;
. în minutul de odihnă dintre reprize, va putea transmite observaţii fără caracter tehnic
arbitrului care conduce meciul ;
. în caz de descalificare a unui boxer, supervizorul va trebui să cunoască motivele acestei
decizii şi să le transmită crainicului spre a fi aduse la cunoştinţa publicului ;
. va răspunde de redactarea corectă şi completă a proceselor verbale de cântărire şi a
proceselor verbale cu rezultatele întâlnirii.
după reuniune
. va definitiva procesul verbal al reuniunii;
. va completa datele necesare în licenţele boxerilor, pe care le va restitui acestora;
. va înainta preşedintelui Comisiei de box profesionist procesul verbal despre reuniunea
desfăşurată, intr-un termen de 48 ore de la momentul terminării acesteia şi aprecierile asupra
prestaţiilor oficialilor.
Art. 72.- Arbitrul de ring este obligat:
a) să cunoască la perfecţie şi să aplice cu stricteţe regulile prevăzute în prezentul Regulament;
să nu împiedice, prin observaţii inutile şi frecvente fragmentări, lupta în ring; să fie imparţial şi integral
concentrat asupra desfăşurării luptei;
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b) să supravegheze respectarea necondiţionată de către boxeri a regulilor prevăzute şi a
spiritului corect de luptă; să exercite un control sever asupra desfăşurării luptei în toate stadiile sale, să
ştie să stăpânească orice situaţie în cazul apariţiei unor conflicte;
c) să viziteze împreună cu supervizorul boxerii şi secunzii lor la vestiare dându-le acestora
ultimele instrucţiuni şi sfaturi pe care ei le consideră ca necesare pentru corecta desfăşurare a
întâlnirii ;
d) să verifice înainte de începerea luptei starea ringului, a corzilor, a prelatei, a colţurilor în
scopul confirmării faptului ca ringul corespunde integral pentru desfăşurarea meciului;
e) să se convingă că telecamerele şi alte obiecte care ar putea incomoda desfăşurarea meciului,
sunt îndepărtate de la corzi la cel puţin 70 cm.;
f) să verifice existenţa protezelor dentare şi a cochiliilor, calitatea mănuşilor şi legării acestora,
ridicarea corectă a chilotului până la buric, folosirea vaselinei care este permisă numai pe faţă în jurul
ochilor, dar nu pe braţe, picioare sau alte părţi ale corpului;
g) să verifice prezenţa judecătorilor, a medicului, a supervizorului, a cronometrorului şi a
crainicului; înainte de începerea meciului arbitrul va chema ambii boxeri la centrul ringului pentru
ultimele instrucţiuni, le va cere să-şi dea mâna şi, după consultarea secunzilor şi a judecătorilor dacă
sunt gata pentru începerea meciului, va semnala cronometrorului începerea meciului ;
h) să folosească pentru conducerea luptei următoarele comenzi de bază:
“BOX” – pentru începerea şi continuarea luptei
“STOP" – pentru întreruperea imediată a luptei
“BREAK” - comandă boxerilor efectuarea unui pas înapoi în situaţia de clinci, după
care lupta va continua
“TIME” - comandă cronometrorului întreruperea cronometrării timpului ;
i) cu 10 secunde înainte de începerea următoarei reprize, la semnalul cronometrorului, se
convinge că secunzii au părăsit ringul şi că boxerii au rămas singuri, fiecare în colţul lui;
j) cu 10 secunde înainte de terminarea reprizei, semnalate de cronometror, se apropie de boxeri
gata să dea comanda “STOP” sau la nevoie, să despartă cu forţa pe boxeri;
k) să strângă, dupa terminarea fiecarei reprize, de la judecători buletinele de punctaj, pe care le
înmânează supervizorului;
l) să avertizeze boxerii, în pauza ce precede ultima repriză, că repriza ce urmează va fi ultima
în meciul respectiv;
m) să trimită, în caz de K.D., boxerul care a lovit, în colţul neutru îndepărtat şi să înceapă
numărătoarea; va întrerupe numărătoarea dacă boxerul rămas în picioare nu pleacă în mod voit în
colţul neutru sau îl părăseste înainte de comanda pentru reluarea luptei; va fixa victoria prin K.O.,
dacă boxerul numărat nu poate relua, fără ajutor străin, lupta până la “zece”, prin 9, out;
n) în cazul numărării unui boxer care este în situaţie de K.D. se va întoarce cu faţa la el, în
picioare sau stând într-un genunchi şi înclinându-se spre el, în aşa fel încât numărătoarea să fie auzită
de către boxerul căzut la podea ;
o) dacă un boxer, după o lovitură regulamentară va fi trimis in afara corzilor, va continua
numărătoarea până la “20”, va opri lupta şi va fixa înfrângerea prin K.O. dacă boxerul nu poate reveni
în timp, fără ajutor, până la “20”;
p) în cazul încălcării regulilor de mai sus de către un boxer sau de către ambii, în funcţie de
gravitatea şi caracterul abaterii va avertiza pe boxerul vinovat pe care-l va sancţiona cu puncte
penalizatoare sau cu descalificare;
r) în cazul sancţionării cu puncte penalizatoare, va comunica în timpul pauzei dintre reprize,
boxerului vinovat, secundului sau judecătorilor şi supervizorului despre măsura luată;
s) în cazul piederii protezei, va aştepta terminarea fazei respective de luptă, dupa care va
întrerupe lupta, va duce secundului proteza pentru a fi înlocuită sau spălată şi va urmări fixarea
acesteia boxerului respectiv ; dacă pierderea protezei a fost intenţionată, va sancţiona boxerul respectiv
cu un punct penalizator;
t) cu sau fără o atenţionare prealabilă a spectatorilor, arbitrul poate opri un meci prin « fără
decizie », dacă consideră că spectatorii acţionează într-o manieră evidentă care împiedică desfăşurarea
normală a meciului ;
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u) să se supună unui control medical înainte de meci, care să includă măsurarea tensiunii
arteriale, a pulsului şi verificarea reflexelor.
Art. 73.- Arbitrul are dreptul:
a) să oprească lupta în orice moment şi să declare un boxer ca învingător prin K.O. tehnic, dacă
adversarul acestuia îi este inferior şi prin forţa loviturilor şi prin măiestria sportivă, încât lupta devine
periculoasă pentru sănătatea sa;
b) în cazul unui « KD », va număra începând cu « 1 » până la « 10 », fiecare secundă, într-o
asemenea manieră încât boxerul căzut la podea sau sprijinit de corzi să audă numărătoarea.
Numărătoarea va fi preluată de la cronometror la « 1 » ; înseamnă că deja a trecut o secundă de când
boxerul a căzut la « podea » ;
c) când un boxer este numărat (KD), lupta nu va fi întreruptă prin gong; dacă la « 8 » boxerul
poate relua lupta, el va fi trimis la colţul său pentru pauza dintre reprize; daca nu, el va fi declarat
învins prin K.O. ;
d) să oprească lupta în orice moment, dacă unul din boxeri se accidentează în aşa măsură încât,
după părerea arbitrului, nu mai poate continua lupta. În această situaţie, dacă accidentarea a survenit in
urma unei acţiuni sau lovituri neregulamentare intenţionate, boxerul accidentat va fi declarat
învingător prin descalificare. Dacă însă, accidentarea survine în urma unei lovituri sau acţiuni
neregulamentare dar neintenţionate, va fi declarat învingător la puncte boxerul care până în acel
moment a acumulat mai multe puncte (boxerul care a lovit neregulamentar este sancţionat in prealabil
cu un punct penalizator),dacă accidentarea are loc după repriza a 4-a; dacă accidentarea are locul în
timpul primelor patru reprize, decizia va fi de meci nul. Daca accidentarea survine in urma unei acţiuni
regulamentare, boxerul accidentat este declarat învins prin K.O. tehnic;
e) să întrerupă lupta, dacă unul din boxeri este accidentat în urma unei acţiuni sau lovituri
neregulamentare a adversarului; dacă după părerea sa, boxerul accidentat poate continua lupta; va
stabili daca lovitura sau acţiunea neregulamentară a fost sau nu intenţionată şi va sancţiona boxerul
vinovat cu două puncte sau cu un punct penalizator;
f) să întrerupă lupta dacă un boxer este lovit sub centură, acordând boxerului în cauză un
repaus suficient, dar nu mai mult de 5 minute, pentru refacerea stării fizice a acestuia şi stabileşte dacă
lovitura respectivă a fost intenţionată sau întâmplătoare (fără intenţie). În primul caz va sancţiona
boxerul vinovat cu două puncte penalizatoare sau cu un punct penalizator, în cel de-al doilea caz.
Dacă, după consultarea medicului, boxerul lovit sub centură nu mai poate să continue lupta, boxerul
care a lovit va fi “descalificat”;
g) să lase lupta să continue în cazul în care unul din boxeri a fost pe parcursul meciului de mai
multe ori in K.D. dacă, după părerea arbitrului, acesta nu a fost puternic zdruncinat, starea sănătăţii nu
s-a înrăutăţit vizibil, iar şansele pentru obţinerea victoriei nu s-au diminuat într-o măsură însemnată.
Altfel, boxerul respectiv va fi declarat învins prin K.O. tehnic;
h) să oprească lupta şi să descalifice boxerul care, neluând în seamă avertizările arbitrului şi
sancţiunile primite prin punctele penalizatoare, continuă să aplice adversarului intenţionat lovituri
interzise sau care prin alte mijloace încalcă regulile;
i) să oprească lupta şi să invite medicul reuniunii în ring când un boxer s-a accidentat serios,
dacă consideră că are nevoie de consultarea medicului;
j) să descalifice boxerul şi secundul acestuia pentru folosirea în timpul meciului de narcotice,
stimulatoare şi a altor substanţe medicamentoase interzise;
k) să îndepărteze şi/sau să descalifice secundul care în timpul pauzelor dintre reprize a adus
mănuşile boxerului într-o stare impracticabilă cu scopul prelungirii timpului de odihnă.

Art. 74.- Echipamentul şi aspectul exterior al arbitrului constă din;
. cămaşă bleu cu mânecă lungă sau scurtă;
. pantaloni negri sau bleumarin închis;
. curea neagra (fără cataramă);
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. papion negru;
. ghete de box sau încălţăminte sport de culoare neagră, fără tocuri.
Arbitrul trebuie să aibă un aspect plăcut, îngrijit; unghiile de la mâini trebuie să fie tăiate scurt.
Se interzice categoric purtarea de către arbitru a unor obiecte metalice: inele, ace de siguranţă,
brăţări, ceas.
Pe timpul luptei arbitrul trebuie să folosească gesturile convenţionale şi să se conducă după
instrucţiunile din anexa 1.
DECIZIA ARBITRULUI ÎN TOATE STADIILE DE LUPTĂ ESTE DEFINITIVĂ.
Art. 75.- Judecătorul are următoarele atribuţiuni:
- apreciază independent acţiunile ambilor boxeri şi stabileşte, conform regulilor, învingătorul în
fiecare repriză.
- la sfârşitul fiecărei reprize, înscrie în buletinul de punctaj punctele atribuite fiecărui boxer;
pentru calculul punctelor şi stabilirea învingătorului, pentru fiecare repriză, judecătorul trebuie să se
conducă după instrucţiunile din anexa 2.
Punctele penalizatoare vor fi înscrise separat, în rubricile indicate în buletin.
- dacă un boxer nu mai poate continua lupta datorita unei răni provocate de o lovitură
neregulamentară dar lipsită de elementul intenţional, judecătorul, la semnul arbitrului de ring, va
înscrie în buletinul de punctaj punctele acumulate până în acel moment de ambii boxeri, considerând
repriza încheiată şi stabileşte învingătorul în repriza respectivă. Daca însă, aşa ceva se întâmplă înainte
de sfârşitul reprizei a 4-a, decizia va fi « meci nul tehnic ».
- judecătorul nu are dreptul să intre în discuţii cu boxerii, secunzii şi spectatorii nici înainte de
luptă, nici în timpul luptei, nici după terminarea acesteia; poate insă informa arbitrul de ring, în pauza
dintre reprize, despre eventualele încălcări ale regulilor, ce nu au fost observate de arbitru.
- judecătorul nu are dreptul să-şi părăsească locul de la masa de judecată înainte de anunţarea
deciziei din meciul respectiv.
Vestimentaţia judecătorului constă din: costum negru, cămaşă bleu deschis, papion negru,
pantofi negri. În caz de căldură, poate da jos haina; ţinuta trebuie să fie îngrijită şi curată.
Art. 76.- Cronometrorul are drept principală obligaţie să urmărească numărul şi durata
reprizelor şi a pauzelor dintre acestea. În timpul meciului cronometrorul se subordonează arbitrului,
acţionând la semnalele şi indicaţiile acestuia.
Atribuţiile cronometrorului sunt următoarele :
. să se afle în imediata apropiere a ringului în zona de vizibilitate a arbitrului (la masa
supervizorului);
. prin gong comandă începutul şi sfârşitul fiecărei reprize;
. semnul pentru începerea primei reprize prin lovirea gongului, se dă numai de către arbitru;
înainte de începerea fiecărei reprize, cu excepţia primei reprize, printr-un semnal dat înainte cu 10
secunde de baterea gongului, să asigure eliberarea ringului de către secunzi;
. la comanda “TIME” opreşte cronometrul care va fi repornit la reluarea luptei. În cazul în care
arbitrul acordă unui boxer timp de odihnă, ca urmare a recepţionării unei lovituri sub centură, va socoti
timpul până la 5 minute, la scurgerea căruia va comunica arbitrului şi la comanda acestuia va continua
să cronometreze timpul reprizei respective;
. să nu bată gongul de sfârşit de repriză daca unul sau ambii boxeri se găsesc în acel moment în
situaţie de K.D. şi arbitrul numără; gongul se va bate după terminarea numărătoarei şi după comanda
“BOX” dată de arbitru pentru continuarea luptei. Durata unei reprize este de trei minute iar pauza între
reprize – un minut.
În cazul in care un boxer este la podea, va indica numărul secundelor astfel încât să fie vizibile
şi auzibile arbitrului; în acest caz, de la momentul în care boxerul este considerat « la podea » şi
momentul în care cronometrorul spune « unu », trebuie sa treacă o secundă.

BUCURESTI 2006 27 - 43

Art. 77.- Crainicul-prezentator are următoarele atribuţiuni :
. să pregătească datele informative înainte de începerea meciului;
. după scurta instruire a boxerilor de către arbitru, să prezinte pe boxeri spectatorilor, iar în
pauzele dintre reprize să informeze pe spectatori despre palmaresul acestora;
. înainte de începerea reuniunii, la indicaţia supervizorului, va anunţa componenţa echipei de
oficiali desemnaţi pentru gala respectivă;
. după terminarea meciului, la indicaţia supervizorului, va anunţa învingătorul şi felul deciziei;
. cu permisiunea supervizorului, comunică şi alte informaţii spectatorilor, reprezentanţilor
presei şi RTV despre boxerii participanţi, locul ocupat in clasament, mărimea bursei etc.
Art. 78.- Secretarului tehnic îi revin următoarele atribuţiuni:
. va ajuta supervizorul in conducerea, organizarea şi desfăşurarea galei respective;
. poartă răspunderea pentru starea şi disponibilitatea locului de desfăşurare a galei, a ringului şi
accesoriilor, a vestiarelor pentru boxeri, oficiali şi presă;
. este obligat ca împreună cu supervizorul şi medicul reuniunii să efectueze cântarul oficial al
boxerilor şi poartă răspunderea pentru asigurarea cântarului în perfectă stare de funcţionare;
. poate să asiste în vestiarul fiecărui boxer, împreună cu secundul boxerului advers, la
înfăşurarea bandajelor pe mâini;
. asigură venirea la ring a boxerilor pentru începerea meciului;
. în timpul meciului trebuie să se afle alături de supervizor la masa oficială;
. asigură controlul diferitelor activităţi legate de pregătirea şi desfăşurarea galei, răspunde de
asigurarea programului reuniunii şi a altor informaţii despre boxeri şi secunzi pentru reprezentanţii
presei.
Art. 79.- La o reuniune de box profesionist vor funcţiona doi oficiali pe lângă participanţi: unul
pentru colţul roşu şi un altul pentru colţul albastru care vor asigura următoarele :
- asistă, la vestiar, la înfăşurarea bandajelor, după ce în prealabil le-a verificat ;
- verifică mănuşile pe care le înmânează secunzilor celor doi boxeri ce urmează să boxeze ;
- verifică legarea şireturilor de la mănuşi şi aplică banda adezivă pe acestea ;
- conduc la ring, la semnalul secretarului reuniunii, boxerii respectivi ;
- supraveghează colţul boxerului pe toată durata meciului, pentru ca regulamentul să fie
respectat întocmai.
Art. 80.- Medicul reuniunii poartă întreaga răspundere pentru serviciul medical al meciurilor
din reuniunea respectivă. În acest scop are la dispoziţie aparatura şi materialele necesare. Poate fi ajutat
în munca sa de 1-2 asistenţi.
Medicul are următoarele atribuţiuni:
. înaintea efectuării cântarului, împreună cu supervizorul, să verifice licenţele, certificatele
medicale şi poliţele de asigurare ale boxerilor şi să asigure examinarea medicală a acestora;
. înainte de începerea meciului îi avertizează pe boxeri şi pe secunzii acestora despre interdicţia
de a folosi diferite stimulatoare, narcotice, săruri aromate, amoniac sau alte substanţe interzise de
prezentul Regulament.
De asemenea, trebuie să se convingă că are la dispoziţie următoarele:
- cabinet medical cu aparatura necesară;
- aparatură portabilă de reanimare;
- targă (sub ring);
- maşină de salvare, care trebuie sa fie cu o oră mai devreme şi care va părăsi locul la ora
indicată de supervizor;
- telefon pentru legătura operativă cu unităţile spitaliceşti de profil (neurochirurgie şi
traumatologie) mai apropiate şi cu care există înţelegere pentru o eventuală spitalizare a unor boxeri.
În timpul luptei, la solicitarea arbitrului de ring trebuie să examineze în cazul accidentării unui
boxer şi să se pronunţe dacă acesta mai poate continua lupta sau nu.
În caz de oprire, va acorda boxerului accidentat ajutorul medical necesar.
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In cazul unui K.O., se va urca pe ring şi prin procedurile necesare va asigura revenirea
boxerului în stare conştientă.
În caz de necesitate va asigura spitalizarea boxerului respectiv.
Despre asemenea caz, va întocmi un raport pentru Comisia medicală şi va consemna în licenţa
boxerului K.O.-ul respectiv.
. asigură examinarea medicală a arbitrilor şi judecătorilor, înainte de începerea galei:
. permite boxerilor şi arbitrilor, pe baza indicatorilor medicali, participarea în reuniunea
respectivă;
. în timpul pauzelor între reprize se poate urca pe ring, din proprie iniţiativă, pentru a verifica
starea sănătăţii boxerilor şi să informeze pe arbitrul de ring despre rezultatul acestei examinări;
. verifică, la colţul ringului, substanţele şi medicamentele folosite de secunzi şi în cazul
constatării unor substanţe sau medicamente interzise, să le confişte şi să informeze despre aceasta pe
arbitru şi supervizor.
Cap. 15 SANCŢIUNILE SPECIFICE ÎN CAZUL BOXULUI PROFESIONIST
Abaterile de la prevederile prezentului Regulament vor fi sancţionate în temeiul şi potrivit
Regulamentului disciplinar al Federaţiei Române de Box.
În afara sancţiunilor prevăzute de Regulamentul disciplinar al Federaţiei Române de Box,
aplicabile şi în cazul boxului profesionist, pentru nerespectarea prevederilor din prezentul Regulament
se vor aplica şi o serie de sancţiuni specifice boxului profesionist. Acestea sunt următoarele:
Art. 81.- În cazul în care se constată că un boxer profesionist are încheiate concomitent două
sau mai multe contracte de muncă sau convenţii civile cu mai multe cluburi sau asociaţii sportive,
boxerul respectiv va fi suspendat pe o perioadă de un an şi nu va putea susţine vreun meci de box nici
în ţară, nici în străinătate.
Art. 82.- Susţinerea unui meci de box în străinătate, fără a deţine „Autorizaţia de a boxa în
străinătate”, eliberată de Federaţia Română de Box, se sancţionează astfel:
- boxerul vinovat se sancţionează cu interzicerea de a mai boxa în străinătate pe timp de
minimum un an şi o amendă de minimum 100 de euro;
- antrenorul care l-a însoţit pe boxerul respectiv se sancţionează cu interdicţia de a mai însoţi
vreun boxer în străinătate timp de doi ani şi cu o amendă de 200 de euro.
Neplata amenzilor în termen de 30 de zile atrage după sine automat suspendarea licenţelor.
Art. 83.- În cazul în care se constată că un boxer profesionist nu îşi apără cu demnitate şi
onoare şansele, Comisia de box profesionist poate propune spre aprobare Biroului federal suspendarea
boxerului pe o perioadă de 1 an şi nu va putea susţine vreun meci de box nici în ţară, nici în străinătate;
în situaţia în care, după împlinirea termenului de suspendare, boxerul recidivează prin săvârşirea altei
fapte de natură să atragă sancţiunea prevăzută în aliniatul precedent, Comisia de box profesionist poate
propune anularea licenţei boxerului profesionist, respectiv radierea acesteia din Registrul de licenţe
organizat de Federaţia Română de Box.
Art. 84.- Neplata cotizaţiilor, taxelor, etc. anuale, până la jumătatea anului următor, se
sancţionează cu suspendarea pe timp determinat a licenţelor persoanelor vinovate.
Art. 85.- Organizarea unei reuniuni de box profesionist fără a deţine „Autorizaţia de
organizare” eliberată de Federaţia Română de Box se sancţionează cu anularea valabilităţii licenţei de
organizator de reuniuni de box profesionist.
Art. 86.- Nerespectarea obligaţiilor care revin unui organizator de reuniuni de box profesionist,
după primirea „Autorizaţiei de organizare”, eliberată de Federaţia Română de Box, atrage după sine
anularea autorizaţiei respective şi, în consecinţă, interzicerea desfăşurării reuniunii.
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AVIZAT
PREŞEDINTELE
FEDERAŢIEI ROMÂNE de BOX
Rudel OBREJA

ÎNTOCMIT
PREŞEDINTELE
COMISIEI de BOX PROFESIONIST
Vasile BIŢĂ
Notă:
Prezentul Regulament, care înlocuieşte Regulamentul boxului profesionist din anul 2003 şi
Regulamentul privind organizarea boxului profesionist din anul 2005, a fost aprobat de Biroul federal
al FR Box.
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Anexa 1
GHIDUL ARBITRULUI DE RING
Principalele funcţii ale arbitrului constau în următoarele:
- asigurarea securităţii sănătăţii boxerilor şi nepermiterea ca acestora să le fie provocate leziuni
şi traumatisme constituie grija primordială a arbitrului ;
- asigurarea respectării cu stricteţe a regulamentului şi a fair-play-ului;
- exercitarea unui control absolut asupra desfăşurării luptei;
- concentrarea totală, fără prejudecaăţi şi fără să acorde atenţie la comportamentul spectatorilor,
la diferitele comentarii ale secunzilor din colţurile ringului şi la alţi factori externi ; concentrarea este
cheia pentru un arbitraj bun ; atenţia arbitrului nu trebuie sa fie distrasă nici de spectatori, nici de
secunzi, nici de mediul din sală (căldură, frig, fotografi etc.).
Pentru indeplinirea ireproşabilă a funcţiilor de mai sus, o importanţă determinantă o are
condiţia fizică a arbitrului, care-i va permite să aibă in ring o minte clară şi ageră, precum şi o
mobilitate şi agilitate în circulaţia şi intervenţiile sale în ring. Pentru aceasta se recomandă :
 o masă uşoară care poate fi servită cu cel puţin 5 ore înaintea galei de box ;
 în ziua galei de box se impune odihna şi evitarea oricăror plimbări turistice ;
 abţinerea totală de la alcool în seara precedentă şi în ziua galei de box.
Colaborarea cu medicul
Arbitrul trebuie întotdeauna să se coordoneze cu medicul înainte de meci. El trebuie să-şi
reamintească că protecţia sănătăţii boxerilor nu admite compromisuri.
Când are îndoieli privind diferitele posibile răniri, arbitrul trebuie să oprească lupta şi să cheme
medicul.
Dar, numai arbitrul poate decide oprirea definitivă a meciului, respectând in acest fel opinia
medicului. Dupa oprirea luptei, arbitrul nu va permite nimănui să atingă boxerul, până ce medicul nu
permite aceasta. Într-o asemenea situaţie arbitrul trebuie insă să scoata proteza din gura boxerului.
Obligaţiile arbitrului nu încetează decât atunci când medicul a luat in primire pe boxer.
Colaborarea cu cronometrorul
Este necesar ca arbitrul să se coordoneze cu cronometrorul in timpul luptei şi înaintea acesteia.
Când cheamă medicul sau opreşte lupta pentru un anumit motiv, arbitrul dă comanda de
« TIME-OUT ».
1.

Principalele acţiuni ale arbitrului

1.1.

Înainte de inceperea luptei arbitrul trebuie:

a) Să verifice starea ringului, corzile care trebuie să fie bine întinse, prelata, colţurile; dacă la
masa supervizorului există mănuşi de rezervă;
b) Să verifice prezenţa la locurile lor a următoarelor persoane oficiale:
- supervizorul
- secretarul
- medicul
- cronometrorul
- crainicul
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- judecătorii
c) Să verifice boxerii în colţurile lor :
j) existenţa protezei în gură şi a uneia de rezervă la secund ;
k) cochilia şi şortul nu trebuie să fie mai jos de buric ;
l) înfăşurarea corectă a bandajelor şi legarea mănuşilor;
m) fără exces de vaselină;
n) prezenţa secundului principal.
d) Să cheme boxerii în centrul ringului pentru a le face un scurt instructaj cu privire la
respectarea regulamentului. Arbitrul trebuie să se prezinte boxerilor, să facă cunoştinţă cu secunzii
principali pe care îi va atenţiona că poartă întreaga răspundere pentru comportarea boxerilor şi a
celorlalţi secunzi, pe toată durata meciului. Arbitrul trebuie să dea de înţeles clar şi ferm boxerilor şi
secunzilor, că ei răspund în totalitate de desfăşurarea meciului, că aşteaptă o luptă fără compromisuri,
la un înalt nivel tehnic spectacular, că în cazul încălcării regulilor urmează măsuri disciplinare
corespunzătoare prin puncte de penalizare sau chiar descalificare.
În finalul instructajului, va ura boxerilor succes şi îi va încredinta că nu va împiedica lupta
cinstită şi corectă, dar dacă va fi nevoie va interveni cu siguranţă.
Instructajul trebuie să fie scurt. Un instructaj lung este lipsit de sens şi poate provoca o reacţie
negativă din partea boxerilor şi a spectatorilor.
e) Primeşte de la boxer centura de campion, pe care o transmite supervizorului (dacă este un
meci pentru titlul de campion naţional).
1.2.

Inainte de începerea fiecărei reprize arbitrul trebuie:

a) Să-i oblige pe secunzi să respecte regula celor 10 secunde până la începerea reprizei (mai
puţin prima). La auzul unui semnal acustic al cronometrorului, ei trebuie să părăsească ringul înainte
de gong.
b) Să se convingă că prelata din colţurile boxerilor este absolut uscată şi că pe ring nu au
rămas: găleata, scaunul, sticle şi alte obiecte, că telecamerele şi microfoanele au fost îndepartate de
corzi la distanţa cerută (minim 70 cm.).
c) Să se convingă că boxerii nu părăsesc colţul fără proteze, bandaje şi celelalte componente
ale echipamentului (că nu şi-au ridicat chiloţii mai sus de buric, că nu au fost unşi cu vaselină, că nu
sunt uzi etc.).
d) Cu câteva secunde înainte de gong, merge la centrul ringului şi la semnalul gongului invită
boxerii pentru reluarea luptei.
1.3.
La sfârşitul fiecărei reprize, înainte cu zece secunde de terminarea reprizei, la semnalul
acustic al cronometrorului, arbitrul se apropie de boxeri, gata pentru a pronunţa STOP, ridicând
ambele brate şi dacă este necesar îi desparte pe boxeri cu forţa.
1.4.

În pauzele dintre reprize arbitrul trebuie:

a) Să comunice fiecărui judecător penalizarea cu 1 sau 2 puncte a unuia sau a celor doi boxeri,
dacă este cazul.
b) Să adune buletinele de punctaj de la cei trei judecători, pe care le înmânează supervizorului.
c) Dacă un boxer a primit la sfârşitul reprizei o lovitură puternică, va merge în colţul acestuia
şi-l va verifica, după care se retrage în colţul neutru de unde va continua să supravegheze ambele
colţuri.
d) Să controleze acţiunile secunzilor şi să confişte imediat substanţele sau obiectele nepermise
a fi utilizate.
e) Să fie atent ca să nu se producă nicio manipulare cu mănuşile boxerilor.
f) Să se asigure ca înainte cu 10 secunde de terminarea pauzei, secunzii să părăsească ringul, iar
boxerii să rămână fiecare în colţul său, până la gong.
g) În pauza dinaintea ultimei reprize, va merge în fiecare colţ unde se odihnesc boxerii şi îi va
avertiza că următoarea repriză va fi ultima.
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1.5.

In timpul luptei arbitrul trebuie:

a) Să conducă acţiunile boxerilor din ring folosind comenzile adoptate, prin voce şi/sau gesturi,
să evite contactul apropiat cu boxerii şi să încerce să aibă o astfel de poziţie încât să nu incomodeze
acţiunile boxerilor, dar în acelaşi timp să aiba imaginea completă a luptei.
b) În cazul în care unul sau ambii boxeri încalcă regulile, imediat să ia măsurile necesare pentru
a înceta încălcările şi pentru a nu se repeta în continuare; să delimiteze cu mult discernământ abaterile
din punct de vedere al gravităţii lor, pornind de la faptul că nu orice încălcare necesită oprirea imediată
a meciului. Unele dintre acestea pot fi greşeli tehnice şi vor putea fi efectiv înlăturate la terminarea
reprizei, când boxerii vor beneficia de pauză. Numai în cazul în care abaterile se repetă neîncetat sau
periclitează sănătatea adversarului, se va da comanda STOP; în acest din urmî caz, printr-un gest
expresiv se va arăta natura abaterii celui care a comis-o şi se va sancţiona boxerul vinovat prin unul
sau două puncte de penalizare, în funcţie de gravitatea abaterii. Cu ajutorul degetelor unei mâini, în
pauza următoare se va arăta fiecărui judecator câte puncte trebuie să fie scăzute, iar cu cealaltă mână –
boxerul sancţionat.
c) Să nu intre în discuţii cu spectatorii şi secunzii, să ia sau să schimbe deciziile sale sub
presiunea spectatorilor iritaţi; toată atenţia trebuie să fie concentrată asupra luptei şi boxerilor şi în
mod deosebit asupra sănătăţii lor.
d) În cazul în care un boxer îşi trimite adversarul în K.D., îl trimite pe acesta în colţul neutru
îndepărtat de adversarul său şi ocupă o asemenea poziţie din care va număra, încât să-l poată observa
pe boxerul din colţul neutru. Daca boxerul părăseşte colţul neutru, va întrerupe numărătoarea până
când acesta se va reîntoarce în colţul neutru, după care va relua numărătoarea de la cifra de la care a
întrerupt-o. Dacă boxerul din K.D. se ridică de la podea, îi va şterge mănuşile de cămaşa sa, privind cu
maximă atenţie în ochii boxerului, uneori cerându-i chiar să execute anumite mişcări, pentru a putea
verifica starea sa. Dacă este satisfăcătoare, printr-un gest cheamă boxerul din colţul neutru şi comandă
BOX. Daca starea este nesatisfăcătoare, cu ajutorul mâinilor va arăta de cîteva ori oprirea întâlnirii.
Dacă boxerul nu se ridică de la podea până la 10, prin acelaşi gest va indica oprirea luptei, va scoate
proteza boxerului căzut şi va chema medicul.
Dacă ambii boxeri, după un schimb de lovituri “curate” cad la podea, îi numără cu voce tare pe
amândoi; numărătoarea se întrerupe dacă un boxer se ridică, trimiţându-l pe acesta în colţul neutru,
dupa care se reia numărătoarea pentru cel rămas la podea.
În caz de K.D., la eventualul semnal al gongului, nu se întrerupe numărătoarea; se întrerupe
numărătoarea dacă boxerul se ridică în poziţie verticală. Daca boxerul se ridică de la podea până la 10
dar cade din nou, se continuă numărătoarea de la secunda când a fost întreruptă ca urmare a ridicării în
poziţie verticală.
Dacă boxerul nu părăseste colţul sau la sunetul gongului, se declară învins prin K.O. tehnic,
fără să fie numărat.
e) Să opreasca imediat lupta dacă consideră că sănătatea boxerului este în pericol.
Mai bine să oprească lupta cu o lovitură mai devreme decât mai târziu, fără să acorde atenţie la
eventualele proteste la o asemenea măsură.
f) Să dea dovadă de fermitate în surprinderea boxului “murdar” dar în acelaşi timp să dea
dovadă de tact şi bună intenţie, să facă recomandări, atenţionări, ferindu-i pe boxeri de acţiuni
neregulamentare. Să evite scene inutile în cazul avertizării şi sancţionării boxerilor prin puncte de
penalizare, în cazul în care aceştia încalcă regulile.
g) În cazul aplicării unei lovituri sub centura, să dea comanda STOP şi să stabilească dacă
boxerul care a suferit lovitura poate continua lupta sau are nevoie de repaus pentru a-şi reveni. Să
stabilească durata repausului pentru refacerea boxerului care a suferit lovitura (nu mai mult de 5
minute) şi să comunice judecătorilor numărul de puncte de penalizare cu care este sancţionat boxerul
vinovat. Să descalifice boxerul care, cu toate atenţionările şi sancţiunile date prin puncte de penalizare,
continuă sa aplice lovituri sub centură.
h) Să acorde multă atenţie traumatismelor din zona ochilor (spargerea arcadelor, formarea
hematoamelor). Să opreasca lupta dacă prin rănire apare un pericol pentru capacitatea vizuală a
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boxerului sau dacă se declanşează o puternică hemoragie din locul spart, care incomodează vederea
sau se formează hematoame în apropierea ochilor.
Orice spargere a pielii de jur imprejurul ochilor reprezintă un potenţial pericol pentru sănătatea
boxerului, care poate avea urmări grave. În asemenea cazuri, se opreşte imediat lupta şi se consultă
medicul, indiferent de lungimea şi adâncimea plăgii, pentru a se stabili cât de mare este riscul pentru
boxerul respectiv să sufere un grav traumatism şi dacă rana respectivă nu influenţează capacitatea
boxerului de a se apăra, în cazul în care se continuă lupta.
i) Să acorde numărul necesar de time-out-uri pentru examinarea rănilor şi a altor traumatisme
de către medicul principal al reuniunii.
Pentru asigurarea securităţii boxerilor nu trebuie să existe restricţii.
2.

Circulaţia arbitrilor in ring

2.1.

Probleme generale

Arbitrul trebuie să circule în ring fără să sară şi fără să facă impresia că şi el boxează. Când
arbitrul se mişcă în ring sărind sau ţopăind, el atrage inutil atenţia asupra sa şi nu va fi în stare să
controleze integral lupta şi acţiunile celor doi boxeri.
2.2.

Alegerea poziţiei corecte

Arbitrul trebuie să circule în ring paralel cu mişcarea boxerilor, rămânând la o oarecare distanţă
de ei şi alegându-şi o poziţie care să nu incomodeze acţiunile boxerilor, dar, în acelaşi timp să aibă în
câmpul vizual întregul tablou al luptei.
Circulând în ring, arbitrul trebuie să-şi concentreze atenţia în întregime asupra acţiunilor din
ring.
2.3.

Alegerea poziţiei în cazul mişcării boxerilor spre corzi sau spre colţuri

Într-un asemenea caz, când de obicei se schimbă lovituri dure, arbitrul trebuie să se apropie de
boxeri şi să aibă o poziţie care să-i permită o cât mai buna vizibilitate şi la nevoie, să poata lua
măsurile ce se impun.
2.4.

Folosirea colţurilor ringului

Un arbitru trebuie să ştie să foloseasca corect colţurile ringului. Pentru aceasta, el poate să facă
unul-doi paşi în spate, spre colţul ringului şi după aceasta, în funcţie de situaţie, să se deplaseze în fată
sau în spate de-a lungul corzilor.
In orice situaţie, timpul în care un arbitru se găseşte într-unul din colţurile ringului trebuie să
fie foarte scurt, pentru a nu fi blocat acolo de către boxeri.
3.

Simptomele ce pot indica posibilitatea rănirii unui boxer

Un arbitru trebuie să cunoască foarte bine simptomele ce preced o posibilă rănire sau
traumatizare a unui boxer şi să fie atent la momentul în care acestea apar. Unele din simptomele care
indică o stare a boxerului în care poate suferi un traumatism sau o rănire periculoasă pentru sănătatea
sa, sunt următoarele:
- oboseala;
- slabirea puternică a muşchilor de la ceafă;
- schimbarea culorii pielii sau paloarea feţei;
- respiraţia greoaie sau cu gura deschisă;
- modificări vizibile în funcţionarea picioarelor boxerului, pierderea usurinţei de deplasare în
ring, garda boxerului căpătând o poziţie nenaturală;
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- contracţia cu spasme a muşchilor, ca urmare a acumulării excesive de acid lactic şi/sau a
lipsei de calciu din sânge;
- pierderea orientării în ring, ca de exemplu îndreptarea spre colţul adversarului la terminarea
reprizei;
- pierderea controlului, starea apropiată de şoc, care de obicei se reflectă în rătăcirea privirii şi
pierderea coordonării în mişcarea ochilor;
- înrăutăţirea bruscă a acţiunilor tehnico-tactice;
- orice situaţie în care devine evident că boxerul primeşte lovituri dure care-i provoacă dureri
puternice, ca de exemplu – înclină brusc corpul în jos sau ridică piciorul.

4.

Gesturi convenţionale

Arbitrul în exercitarea obligaţiilor ce-i revin trebuie să folosească următoarele gesturi
convenţionale:
4.1.
Începutul luptei
Arbitrul se duce la centrul ringului, cu o mână arată în direcţia cronometrorului, iar cu cealaltă
arată ţn jos, după care întinde mîinile în direcţia boxerilor cărora le face semn să înceapă lupta de la
centrul ringului.
4.2.
Time – out
O mână ţinutî orizontal sub care cealalta este verticală formând în felul acesta ceva similar cu
litera “T” şi pronunţă comanda TIME.
4.3.
Sfârşitul reprizei
Arbitrul ridică în sus ambele mâini îndreptate spre boxeri, cu partea interioară (palmele)
pronunţând comanda TIME.
4.4.
Lovitura cu mănuşa deschisă sau cu o altă parte nepermisă
Arbitrul strângând degetele unei mâini în pumn, atinge podul palmei celeilalte măini sau acea
parte a pumnului cu care a fost aplicată lovitura nepermisă.
4.5.
Un boxer alunecă sau cade la podea în urma unei împingeri, piedici, deci nu în urma
unei lovituri
Arbitrul lasă degetele de la mâini în jos şi face în faţa corpului câteva mişcări încrucişând
braţele de câteva ori.
4.6.
Clinch
Arbitrul strânge pumnii şi apasă cu mâinile strânse din coate spre corp.
4.7.
Împingere
Arbitrul întinde braţele în fată cu podul palmelor şi indică vinovatul.
4.8.
Lovitura cu capul
Arbitrul îşi atinge fruntea cu palma şi face o mişcare cu capul înainte.
4.9.
Lovitura sub centura
Arbitrul face o mişcare cu mâinile de jos în sus, chemând boxerul să aplice lovituri în partea
corpului de deasupra centurii.
4.10. Luarea în braţe, ţineri
Arbitrul trece cu o mână pe la subţioara celeilalte imitând caracterul de ţinere.
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4.11. Lovitura în spate sau dupa ceafă
Arbitrul atinge acel loc în care a fost aplicată lovitura.
4.12. K.D.
Arbitrul pronunţă comanda STOP şi aflându-se cu faţa spre boxerul care a căzut, cu o mână
arată podeaua, iar cu cealalta indică boxerului în picioare colţul neutru spre care trebuie să se îndrepte.
4.13. Terminarea sau oprirea luptei
Ridică ambele braţe deasupra capului şi face câteva mişcări de încrucişare a acestora.
4.14. Oprirea replicilor secundului
Arbitrul strânge împreună vârfurile degetelor unei mâini şi printr-un gest arată cu ea spre
secund.
5.

Acţiunile arbitrului în situaţii extreme sau care ies din standard

În timpul luptei, pot apare situaţii care nu sunt înscrise în regulament. Arbitrul trebuie să ştie şi
să prevadă orice variantă de desfăşurare a evenimentelor în ring şi să fie gata să ia decizia corectă.
Iată câteva exemple:
5.1.
Judecătorii n-au venit la meci, iar boxerii şi/sau reprezentanţii acestora sunt împotriva
ca meciul să fie judecat de alţi judecători. Arbitrul trebuie să fie gata să îndeplinească atribuţiile
judecătorilor.
5.2.
În timpul luptei un judecător se simte brusc rău şi devine indisponibil. Arbitrul va
prelua sarcina de punctaj a judecătorului.
5.3.
Se rupe coarda şi boxerul cade de pe platforma ringului, rănindu-se astfel încât nu poate
continua lupta; pe ring s-au aruncat cu obiecte ce au provocat rănirea unui boxer; a căzut un cablu
electric de sus, provocând arsuri unui boxer ş.a.m.d.
În toate aceste cazuri sau similare acestora, arbitrul dă “decizie tehnică” (victorie la puncte sau
meci nul).
Astfel, dacă se întâmplă până la sfârşitul reprizei a patra, se dă decizia tehnică de meci nul, iar
dacă se întâmplă dupa repriza a patra, se dă decizia “victorie tehnică la puncte” boxerului care a
acumulat mai multe puncte până în acel moment.
5.4.
Boxerului i s-au rupt chiloţii, mănuşa devine impracticabilă, s-au desfăcut şireturile,
bandajele. Arbitrul anunţă TIME-OUT şi se remediază incidentul produs.
5.5.
S-a spart un bec electric de deasupra ringului provocând cioburi pe ring sau spectatorii
au aruncat cu obiecte pe ring. Arbitrul anuntă TIME-OUT.
5.6.
Un boxer proferă injurii adversarului. Arbitrul îl avertizează, iar daca acesta continuă,
arbitrul îl sancţionează cu puncte de penalizare sau îl descalifică.
5.7.
Un boxer este rănit prin spargerea pielii, dar arbitrul are îndoieli asupra faptului că
lovitura adversarului a fost permisă sau interzisă. In acest caz, arbitrul trebuie să-i intrebe pe judecători
şi pe baza părerii acestora va lua decizia finala. Dacă dupa consultarea judecatorilor indoiala se
menţine, se consideră că ranirea a survenit în urma unei lovituri corecte.
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Anexa 2
GHIDUL JUDECĂTORULUI
1. Obligaţiile şi calitătile unui judecător
Obligaţia de bază a judecătorului este imparţialitatea absolută, învingătorul din ring trebuie să
fie învingător pe buletinul de punctaj, indiferent de palmares, de apartenenţa la un club sau altul, sau
de locul de desfăşurare a galei.
Principalele şi cele mai importante calităţi ale judecătorului trebuie să fie capacitatea de
concentrare, logica şi succesiunea gândirii, calităţi care se bazează pe cunoaşterea exactă a regulilor, pe
neutralitate totală, nepărtinire şi lipsa emoţiilor.
Judecătorul trebuie să se concentreze integral asupra desfăşurării meciului. Zgomotele şi
strigătele spectatorilor, precum şi diferitele comentarii ale secunzilor din colţurile ringului nu trebuie
sub nicio formă să distragă atenâia acestuia şi cu atât mai puţin să influenţeze decizia lui şi calitatea
prestaţiei.
Judecătorul trebuie să fie concentrat şi atent nu numai în timpul reprizelor, dar şi în timpul
pauzelor dintre acestea.
Concentrarea atenţiei trebuie să fie totală, de la începutul până la sfârşitul meciului.
Rezultatul final într-un meci de box, de cele mai multe ori este fixat prin decizia judecătorilor.
Acest fapt subliniază necesitatea cunoaşterii de către judecatori a criteriilor şi priorităţilor ce determină
modul de acordare a punctelor.
2. Elementele fundamentale pe baza cărora se efectuează punctarea
A. 70 % : Agresivitatea efectivă este cel mai important factor pentru a câstiga o repriză.
Loviturile sunt punctate în funcţie de următoarele criterii :
c) putere (forţă);
d) numărul lor;
e) precizie;
f) acurateţe – calitate, indiferent dacă lovitura este aplicată cu braţul din faţă, din
spate, sau din lateral.
B. 20 % : Conducerea luptei in ring.
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Daca pe baza pct. A nu a fost constatat un avantaj, avantajul va fi de partea celui care a dominat
repriza cu calităţile şi abilităţile de boxer; care a controlat lupta; care nu a permis adversarului să
realizeze ceva.
C. 10 % : Agresivitatea pură.
Daca există îndoială (dilemă) la sfârşitul reprizei, atât din punct de vedere A, cât ţi B, punctajul
va fi favorabil boxerului agresiv, cel care şi-a urmărit mai mult adversarul, care a forţat pentru a
câştiga repriza împotriva boxerului care numai a fugit şi a refuzat lupta.
3. Calcularea punctelor
Calcularea punctelor în toate întâlnirile desfăşurate sub jurisdicţia prezentului regulament, se
efectuează în sistemul zecimal de notare. Sistemul zecimal prevede ca învingătorul într-o repriză să
primească 10 puncte iar învinsul – un număr inferior de puncte dar nu mai mic de 6.
Pentru calcularea punctelor, judecătorul trebuie să se conducă după criteriile prezentate la
punctul 2.
Bazându-ne pe conţinutul intim al boxului, se poate afirma că nici o metodă matematică de
calculare a punctelor nu poate fi pe deplin aplicată în cazul întâlnirilor pugilistice. Cu toate acestea,
metoda de calculare a punctajelor prezentată mai jos, ce foloseşte elemente de matematică, apare ca
cea mai raţionalş.
Factorul cel mai important în elaborarea metodei de punctaj îl constituie balanţarea rezultatelor
evaluării diferitelor tipuri de lovituri şi a acţiunilor acestora asupra adversarului.
În condiţiile în care se iau ca unitate de măsură loviturile puternice ce îşi ating ţinta, calculul
trebuie să se bazeze pe următoarea relaţie: câte lovituri uşoare pot egala o lovitură puternică.
Exemplu : – o lovitură puternică aplicată instantaneu este echivalentă cu trei lovituri uşoare; o lovitură
foarte puternică şi precisă care zdruncină adversarul, este egală cu cinci lovituri uşoare ş.a.m.d.
În felul acesta, boxerul care mizează pe forţa, acurateţea, precizia şi eficacitatea loviturii poate
obţine acelaşi rezultat sau chiar superior comparativ cu adversarul care a lovit de două ori mai mult.
Un K.D. “curat” este rezultatul celei mai perfecte si precise lovituri, mai presus de care nu poate fi
decât K.O. Prin urmare, K.D.-ul va fi apreciat prin două puncte.
Dacă într-o repriză un boxer este trimis la podea de două ori, cele doua K.D. vor fi evaluate cu
trei puncte. Atenţie însă, punctajul într-o repriză nu poate fi mai mic de 10:6.
Învingătorul într-o repriză va primi întotdeauna 10 puncte. Dacă învingătorul este la un punct
(10:9), dar este sancţionat cu un punct de penalizare, punctajul în acea repriză va fi de 10:10 şi nu de
9:9.
Judecătorul trebuie să evalueze o repriză dupa următoarea schemă:
a)

10:10
- nu s-a putut stabili un învingător sau, când
învingătorul primeşte un punct de penalizare

b)

10: 9
- boxerul din colţul roşu a avut o uşoară şi clară
superioritate

c)

10: 8

d)

e)

- repriză egală, dar boxerul din colţul albastru a
fost K.D.

10: 7

- superioritatea boxerului din colţul roşu şi un
K.D. al boxerului din colţul albastru sau
boxerul din colţul albastru a fost de două ori
K.D.
10: 6
- superioritate a boxerului din colţul roşu şi două
K.D.-uri ale boxerului din colţul albastru
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f)

9:10
- superioritate uşoară a boxerului din colţul roşu,
dar a fost K.D.

g)

8:10

h)

10:10
- superioritate a boxerului din coltul roşu,
dar a fost sancţionat de arbitru cu un punct

-

repriză egală dar boxerul din colţul roşu
a fost K.D.

penalizator
i)

8:10
- repriză egală, dar boxerul din colţul roşu a fost
sancţionat de arbitru cu doua puncte

penalizatoare.
4. Completarea buletinului de punctaj
Buletinul de punctaj trebuie să fie completat de către judecător, clar şi citeţ.
Numai dupa ce s-a convins că buletinul de punctaj este completat clar şi corect, judecătorul îl
va înmâna arbitrului. În cazul în care judecătorul înscrie punctajul greşit (inversarea colţurilor), el este
obligat să taie printr-o linie cifra greşită, să înscrie alături cifra corectă şi să semneze.
Dacă arbitrul sancţionează un boxer pentru încălcarea regulilor, cu unul sau mai multe puncte
de penalizare, acestea trebuie să fie doar înscrise în buletinul de punctaj (rubrici separate), fără ca
judecătorul să le ia în calcul la stabilirea punctajului reprizei.
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Anexa 3
GHIDUL MEDICULUI REUNIUNII (GALEI)
DE BOX PROFESIONIST
Medicul reuniunii, în exercitarea atribuţiilor sale privind asistarea meciurilor boxerilor
profesionişti, se va conduce după următoarele reguli:
1.

Înainte de meci

1.1.

Lista intrebărilor puse boxerului şi a problemelor ce trebuie clarificate:

- câte meciuri a susţinut boxerul respectiv şi rezultatele obţinute: câte victorii, câte înfrângeri,
caracterul lor şi data ultimului meci susţinut?
- dacă a pierdut prin K.O. sau K.O. tehnic, de câte ori şi când?
- daca a întrerupt pregătirea (antrenamentele), pe ce perioadă de timp, de ce, unde şi când?
- date despre substanţe narcotice şi folosirea abuzivă a preparatelor medicamentoase. Datele pot
fi obţinute pe baza analizei urinei, prelevată înainte sau după meci.
- dacă i s-a făcut tomografia computerizată a creierului, când şi care sunt rezultatele?
- verifică dacă există posibilitatea acordării unui boxer, la nevoie, a primului ajutor prin
mijloace neurochirurgicale la locul de desfăşurare a meciului şi unde se găsesc instituţiile medicale
necesare pentru asemenea cazuri.
- verifică existenţa maşinii de salvare cu aparatura necesară pentru reanimare şi menţinerea
vieţii.
Medicul reuniunii trebuie să aibă la dispoziţie un tub cu oxigen, masca cu oxigen şi o trusă
pentru primul ajutor.
1.2.

Controlul medical

- nu sunt admiţi să boxeze boxerii:
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a) la care se constată o patologie pulmonară activă, ca de exemplu inflamarea căilor
superioare respiratorii, pneumonie ş.a.m.d.
b) care au o tensiune arterială ridicată; TA nu trebuie să
depăşească
150/90 cu excepţia cazurilor când medicul consideră că
ridicarea TA se datorează excesului de emoţie; pentru aceasta TA se
măsoară de mai
multe ori;
c) care au leziuni cardiace sau care au fost operaţi pe cord.
Pentru a constata aceasta, medicul poate observa cicatricele pe cavitatea toracică,
în
regiunea inimii;
d) care suferă de hernie;
e) care suferă de retinopatie, lăcrimare excesivă necontrolată;
f) care suferă de epilepsie, convulsii etc.
g) care au deteriorări ale dermei, furunculoză şi răni infecţioase;
h) care au suportat operaţii cu urme de cusături pe faţă sau pe urechi, cu o durată mai
mică de 6 săptămâni;
i) cărora le lipsesc dinţii din faţă şi poartă proteze dentare amovibile;
j) care au suferit fracturi ale oaselor de la mâini, cu o durată mai mică
de
6
săptămâni;
k) care sunt suferinzi de boli renale, de patologie renală sau le lipseşte un rinichi;
l) care au suportat operaţii în regiunea creierului;
m) care au deformaţii ale sistemului osos;
n) care au o temperatură a corpului mai mare de 37°C.
Boxerul controlat medical inainte de meci nu trebuie să prezinte modificări ale mersului, ale
stării psihice sau în maniera de comportare, în sensibilitatea şi la nivelul intelectului.
În urma determinării caracterului şi gradului acestor modificări, medicul va decide asupra
admiterii boxerului pentru întâlnirea respectivă.
2.
2.1.
medical.

In timpul meciului
Medicul reuniunii se va găsi în imediata apropiere a ringului şi va fi ajutat de un asistent

2.2.
Medicul va putea fi terapeut, chirurg, neurochirurg, reanimator, oftalmolog sau de altă
specialitate dar obligatoriu va trebui să aibă experientă în tratarea unor răni sau accidentări ce au loc în
box.
2.3.
Medicul trebuie să fie imparţial şi dezinteresat în ce priveşte soarta meciului respectiv,
să nu-l intereseze succesul unuia sau celuilalt boxer.
2.4.
În timpul meciului, medicul galei are dreptul să oprească lupta, prin intermediul
arbitrului de ring dacă, după părerea sa, un boxer este în pericol de a suferi o gravă rănire (accidentare)
sau care primeşte un număr nepermis de mare de lovituri. Acest drept excepţional al medicului nu
poate fi contestat nici de arbitru, nici de supervizor. Medicul reuniunii lucrează într-un strans contact
cu arbitrul, cu care se consultă fie la iniţiativa sa, fie la cea a arbitrului.
2.5.
In cazul unui K.O. medicul galei este prima şi unica persoană care poate examina şi
acorda primul ajutor boxerului respectiv, chiar pe ring, înainte ca acesta să fie dat în grija secunzilor
săi.
Boxerul care a suferit K.O.-ul nu poate fi mişcat şi ajutat să se deplaseze decât dupa ce medicul
a permis aceasta.
2.6.
Daca un boxer primeşte un număr mare de lovituri grele la cap, medicul este obligat să-l
examineze pe acesta în timpul pauzei dintre reprize verificând:
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a) nivelul cunoştinţei – dacă boxerul realizează cine este, unde se află, îşi aminteşte numele
antrenorului său ş.a.m.d.
b) prelungirea pierderii de memorie – boxerul a răspuns la întrebările puse în pauza anterioară,
dar nu mai poate răspunde în pauza respectivă.
c) dublarea imaginii – deosebeşte dacă boxerul vede un deget, două sau trei sau le vede dublate.
d) pupilele oculare – dacă acestea sunt egale din punct de vedere al mărimii lor.
e) reacţia la lumină a pupilelor – medicul trebuie să aibă cu sine o minisursă de lumină cu care
va verifica daca reacţia pupilelor de la ambii ochi este adecvată. Dacă unul din ochi nu reacţionează la
lumină, înseamnă că s-a declanşat o dereglare a reacţiei.
f) compararea forţei în mâna dreaptă şi în cea stângă , o diferenţă mare însemnând o anomalie.
g) echilibrul, sensibilitatea, mersul, nivelul de inteligenţă.
O atenţie deosebită trebuie acordată slăbirii vederii.
2.7.
Dacă un boxer a suferit un K.O. şi după ce a stat întins pe ring timp de 30-40 sec. îşi
revine în această perioadă de timp putând să se scoale, ajutat fiind, înseamnă că totul se va termina cu
bine. Dacă însă boxerul respectiv nu îşi revine timp de un minut şi mai mult, neputându-se scula de pe
ring, el va trebui să fie spitalizat obligatoriu într-o secţie de neurochirurgie, cel puţin pentru 24 ore,
unde să fie riguros examinat.
Despre orice K.O. medicul reuniunii va prezenta un raport comisiei medicale a F.R.B. şi îl va
consemna în licenţa boxerului respectiv.
2.8.

In timpul luptei este interzisă folosirea oricăror narcotice sau stimulatoare.

2.9.
Vaselina va putea fi aplicată numai in jurul ochilor, pe celelalte părţi ale corpului
aplicarea ei fiind interzisă.
2.10. Folosirea prafurilor şi a soluţiilor ce conţin fier pentru oprirea hemoragiilor este
interzisă. Este permisă folosirea adrenalinei într-o concentraţie de 1:1000 sau a avetinei.
2.11. Coaserea sau aplicarea de copci se poate face numai la spital sau în cabinetul medical
de prim-ajutor într-un mediu sterilizat. În acest caz se va intocmi un raport pentru Comisia medicală în
care se va consemna gravitatea rănii şi în ce a constat intervenţia medicului.
3.
3.1.
acestora.

Dupa încetarea luptei
Medicul este obligat să examineze pe ambii boxeri, după terminarea luptei, în vestiarele

3.2.
În funcţie de necesităţi, se ia proba de urina pentru testul antidoping. Boxerii şi secunzii
vor fi însă avertizaţi în prealabil dacă proba se ia înainte de întâlnire, după întâlnire sau în ambele
cazuri.
3.3.
Boxerul care a suferit un K.O.T. trebuie să aibă un repaus de minimum 30 de zile, iar
cel care a suferit un K.O. va avea un repaus de 60 de zile. El se va putea însă pregăti, dar fără să
lucreze la mănuşi cu sparing-parteneri.
În cazul a doua K.O.-uri în timp de 3 luni, boxerul respectiv este obligat la un repaus de
minimum 4 luni, iar boxerul care a suferit 3 K.O.-uri în timpul a 12 luni nu are dreptul să susţină
meciuri timp de 6 luni. Într-un asemenea caz, i se va ridica licenţa, care îi va fi inapoiată numai după
efectuarea unui control medical special, care va include şi scanarea creierului şi respectiv avizul unui
medic neurolog şi al unui neurochirurg.
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3.4.
Oricărui boxer care suferă 6 infrangeri consecutive, îi va fi interzisă practicarea boxului.
El va putea obţine permisiunea de a susţine meciuri numai după 3 luni şi cu condiţia obţinerii avizului
medical după o riguroasă şi temeinică examinare medicală, inclusiv scanarea creierului.
3.5.
Orice boxer, care în urma unui număr de meciuri susţinute prezintă modificări
semnificative in mers, sensibilitate, echilibru, inteligenţă ş.a.m.d. va fi îndepărtat de la practicarea
boxului.
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