ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ de BOX
REGULAMENTUL TEHNIC şi COMPETIŢIONAL
în vigoare de la 30 ianuarie 2010

Regulament Tehnic şi Competiţional AIBA 1

CUPRINS
DEFINIŢII
REGULAMENT PRIVIND MANAGEMENTUL COMPETIŢIEI
Regula 1 Clasificarea boxerilor
Regula 2 Dreptul de participare al boxerilor
Regula 3 Înscrierea boxerilor la competiţii
Regula 4 Controlul medical
Regula 5 Cântarul oficial
Regula 6 Înlocuirea boxerilor la cântarul oficial
Regula 7 Tragerea oficială la sorţi
Regula 8 Durata şi numărul de reprize
Regula 9 Deciziile
Regula 10 Sistemul de punctaj al AIBA
Regula 11 Punctajul
Regula 12 Loviturile nepermise
Regula 13 „Down” („la podea”)
Regula 14 Aprobarea competiţiei de către AIBA
Regula 15 Locul competiţiei
Regula 16 Reglementările antidoping ale AIBA
REGULAMENTUL PENTRU OFICIALII COMPETIŢIEI
Regula 1 Delegatul tehnic
Regula 2 Delegatul tehnic adjunct
Regula 3 Managerul competiţiei
Regula 4 Oficialul tehnic internaţional
Regula 5 Juriul competiţiei
Regula 6 Reguli pentru arbitri şi judecători
Regula 7 Arbitrii
Regula 8 Judecătorii
Regula 9 Management al arbitrilor şi judecătorilor AIBA
Regula 10 Antrenorii
Regula 11 Secunzii
Regula 12 Juriul medical
Regula 13 Cronometrorul
Regula 14 Crainicul oficial
REGULAMENTUL PENTRU ECHIPAMENTUL DE COMPETIŢIE
Regula 1 Ringul si accesoriile
Regula 2 Mănuşile de box
Regula 3 Căştile
Regula 4 Bandajele
Regula 5 Apărătoarea de dinţi
Regula 6 Protectoarele
Regula 8 Uniforma de competiţie
Regula 9 Sistemul de punctaj AIBA
ANEXA A
Îndatoririle delegatului tehnic şi ale managerului de competiţie
ANEXA B
Codul de conduită al AIBA
ANEXA C
Îndrumarul competiţiei aprobate
Regulament Tehnic şi Competiţional AIBA 2

ANEXA D
Îndrumarul privind clasamentul mondial
ANEXA E
Procedura de stabilire a capilor de serie la ceremonia de tragere la sorti
ANEXA F
Îndrumar privind uniforma boxerului
ANEXA G
Sistemul de management al arbitrilor şi judecătorilor AIBA
ANEXA H
Specificaţii şi îndrumar privind ringul
ANEXA I
Locul de desfăşurare
ANEXA J
Specificaţii şi îndrumar privind mănuşile şi căştile
ANEXA K
Terminologia privind categoriile de greutate şi gama greutăţilor.

DEFINIŢII
“AIBA” înseamnă Asociaţia Internaţională de Box
„Competiţii controlate de AIBA” înseamnă competiţii aprobate de AIBA conduse numai de AIBA, aşa
cum se indică în Anexa C;
„Competiţii aprobate de AIBA” înseamnă competiţii de box care sunt aprobate şi/sau sprijinite de
AIBA. AIBA permite folosirea emblemei sale şi pune la dispoziţie oficiali AIBA pentru managementul
acestor competiţii, aşa cum se indică în Anexa C.
„Meci” înseamnă un meci de box.
„Confederaţie” înseamnă un grup de federaţii naţionale recunoscute de AIBA
ca aparţinând aceluiaşi continent.
„Cântarul zilnic” înseamnă că fiecare boxer înscris trebuie să se câtărească în
fiecare zi în care el trebuie să boxeze, pentru a se asigura că greutatea lui din
acea zi nu depăşeşte limita maximă a categoriei la care boxerul este înscris.
„Delegaţie” înseamnă membrii echipei participante cuprinzând boxerii, antrenorii, doctorii echipei şi
managerii echipei la competiţiile de box;
„Comisia de tragere la sorţi” înseamnă un grup de cel puţin două persoane care va trage la sorţi arbitrii
şi judecătorii pentru fiecare meci la oricare competiţie AIBA.
„Meci bilateral” înseamnă o competiţie cu participarea a unor boxeri din doar
două ţări.
„Locul de desfăşurare” (FOP) înseamnă zona de concurs care se întinde cel puţin 6 metri în afara
platformei ringului;
„Mănuşile” înseamnă o piesă de echipament purtată pe mâini pentru protejare pe timpul competiţiei;
„ITO” înseamnă Oficial tehnic internaţional, desemnat de AIBA, cu excepţia arbitrilor şi judecătorilor,
cum sunt membrii juriului de competiţie, ai comisiei de tragere la sorţi şi ai juriului medical,
coordonatorul arbitrilor şi judecătorilor şi managerul de echipament.
„Judecător” înseamnă o persoană care acordă puncte în timpul unui meci, pe baza performanţei fiecărui
boxer pe ring, cu respectarea regulamentului tehnic şi de competiţii al AIBA;
„Federaţie naţională” este orice federaţie sau asociaţie de box care a fost
admisă pentru calitatea de membru al AIBA de congres, moment în care devine
un membru al AIBA.
„Tragerea la sorţi oficială” înseamnă ceremonia de tragere la sorţi a boxerilor pentru a decide programul
meciurilor la fiecare categorie de greutate;
„Boxer participant” înseamnă orice boxer legitimat de o federaţie naţională
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care este membru al AIBA.
„Arbitru” înseamnă o persoană care asigură respectarea de către boxeri pe timpul meciului a
regulamentului tehnic şi de competiţii al AIBA.
„Oficialii echipei” înseamnă managerii echipei, antrenorii şi doctorii unei echipe înscrise de o federaţie
naţională la o competiţie de box, în afara boxerilor;
„Delegat tehnic” înseamnă o persoană care a fost desemnată de AIBA sau de confederaţie pentru a
răspunde de toate problemele tehnice privind competiţiile de box.
ÎNDEPLINIREA REGULAMENTULUI
Prezentul regulament tehnic şi de competiţii al AIBA trebuie urmat şi respectat de membrii şi familia de
box AIBA din întreaga lume, in oricare dintre activitatile sau competitiile lor, la orice nivel.
Regula 1. CLASIFICAREA BOXERILOR
1.1. Clasificarea în funcţie de varstă:
1.1.1. Boxeri şi boxeriţe având între 19 şi 34 de ani, în categoria „Elite” ( Seniori )
1.1.2. Boxeri şi boxeriţe având 17 şi 18 ani, în categoria „Tineret”
1.1.2.1 Boxerilor din categoria de tineret li se permite să participe la competiţiile de elită
conform regulamentelor aplicabile boxerilor de elită.
1.1.3. Boxeri şi boxeriţe având 15 şi 16 ani, în categoria „Juniori”.
1.1.4. Varsta unui boxer se stabileşte pe baza anului său de naştere.
1.1.5. Toate competiţiile destinate şcolarilor şi şcolăriţelor şi pentru toţi ceilalţi boxeri de vârste
mai mici sunt conduse numai de federaţiile naţionale şi la nivel de confederaţie. Vârsta boxerilor nu va fi
mai mică de 14 ani. Nivelele de vârstă ale boxerilor care participă la aceste competiţii nu vor fi mai mari
de 2 ani
1.2. Clasificarea în funcţie de greutate1:
1.2.1. Pentru bărbaţi la categoriile „Elită” şi „Tineret”
1.2.1.1. 11 categorii de greutate, după cum urmează:
48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+kg.
1.2.1.2 Începând cu 1 septembrie 2010; 10 categorii de greutate, după cum urmează:
46 kg – 49 kg, 52 kg, 56 kg. 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+kg
1.2.2. Pentru femei la categoriile „Elită” şi „Tineret”
1.2.2.1 11 categorii de greutate după cum urmează:
46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg
1.2.2.2 Începând cu 1 septembrie 2010: 10 categorii de greutate după cum urmează:
45 kg – 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+kg
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1.2.2.3 Pentru femei la categoria „Elită” se vor aplica 3 categorii de greutate pentru
jocurile Olimpice după cum urmează:
48 – 51 kg, 57 – 60 kg, 69 – 75 kg.
1.2.3 Pentru juniori şi junioare:
1.2.3.1 13 categorii de greutate după cum urmează:
46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75
kg, 80 kg şi 80+.
Terminologii pentru fiecare categorie de greutate se pot găsi în anexa „K”.
REGULA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE al BOXERILOR
2.1. Cetăţenia
2.1.1. Orice boxer care participă la competiţiile aprobate de AIBA trebuie să fie cetăţean al ţării a
cărei federaţie naţională membră la AIBA participă la acele competiţii.
2.1.2. Pentru toate litigiile care se produc pe timpul campionatelor mondiale, cupelor mondiale şi
al altor competiţii de nivel internaţional aprobate de AIBA, decizia finală privind stabilirea cetăţeniei
revine Comitetului Executiv al AIBA.
2.1.3 Pentru toate litigiile care se produc pe timpul campionatelor continentale şi al altor
competiţii de nivel continental aprobate de confederaţia AIBA, decizia finală privind stabilirea cetăţeniei
revine Comitetului Executiv al confederaţiei continentale pe baza regulamentului AIBA.
2.1.4. Dacă un boxer doreşte să-şi schimbe cetăţenia, el poate participa la orice competiţie
aprobată de AIBA ca participant din partea federaţiei naţionale pentru care şi-a schimbat cetăţenia, după 3
(trei) ani de la schimbarea cetăţeniei.
2.1.5. Dacă un boxer, după ce a reprezentat o federaţie naţională la oricare competiţie aprobată de
AIBA, are în acelaşi timp cetăţenia a două sau mai multe ţări, el va alege numai o federaţie naţională
pentru a se înscrie la competiţiile aprobate de AIBA. In acest caz, din momentul în care boxerul alege o
federaţie naţională, el nu se înscrie la nicio competiţie aprobată de AIBA pentru echipa federaţiei
naţionale schimbate timp de 3 (trei) ani.
2.1.6. Pentru stabilirea perioadei de 3 (trei) ani, AIBA va crea o bază de date cu toţi boxerii pentru
a înregistra participarea lor la competiţii. Orice federaţie gazdă şi orice comitet de organizare va fi capabil
să trimită înscrierile definitive la AIBA pentru a primi o confirmare a cetăţeniei şi a statutului privind
dreptul de participare al oricărui boxer înainte de competiţie. Totuşi, până la completarea bazei de date,
cetăţenia va fi verificată pe baza paşaportului, legitimaţiei şi a oricăror rezultate de la competiţiile
anterioare aprobate de AIBA.Totuşi, până la completarea bazei de date, cetăţenia va fi verificată pe baza
paşaportului, a carnetului cu rezultate şi/sau a legitimaţiei de membru şi a rezultatelor de la competiţiile
anterioare aprobate de AIBA.
2.1.7. Înaintea competiţiei, secretariatul AIBA va confirma cetăţenia şi dreptul de participare al
boxerului. Oricum, pe timpul competiţiei, orice litigiu va fi rezolvat de delegatul tehnic şi va fi apoi
ratificat de respectivul comitet executiv şi va fi apoi ratificat de Oficiul de la sediul AIBA
2.2. O singură înscriere la o categorie de greutate
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2.2.1 La toate competiţiile aprobate de AIBA, cum sunt campionatele mondiale, cupele mondiale,
campionatele continentale şi turneele de calificare pentru J.O., se va permite participarea unui singur
boxer la o categorie de greutate din partea unei ţări.
2.2.2 La toate celelalte competiţii, federaţia gazdă şi/sau comitetul de organizare
va putea permite mai mult de un boxer de ţară la o categorie de greutate.
2.3 Aspecte medicale privind calificarea boxerilor
2.3.1. Certificatul medical
2.3.1.1. Un concurent nu va putea concura la nicio competiţie internaţională decat dacă va
fi în posesia unei legitimaţii internaţionale, în care trebuie să se certifice, că acel boxer este apt să boxeze,
de către un doctor în medicină calificat, aprobat de membrul juriului medical al AIBA care prezidează.
Legitimaţia internaţională este valabil dacă este completat corespunzător, pus la zi, iar examenul medical
anual nu este mai vechi de un an. Regulament Tehnic si Competitional AIBA
2.3.1.2. În fiecare zi în care boxerul urmează să boxeze, concurentul va fi certificat ca apt
să concureze, de către un doctor în medicină calificat, care va fi aprobat de federaţia naţională sub a cărei
jurisdicţie competiţia are loc sau, pe timpul Jocurilor Olimpice, al campionatelor mondiale, cupelor
mondiale şi al meciurilor „challenge” AIBA, de către Comisia Medicală a AIBA.
2.3.2 Boxerul cu handicap admis
2.3.2.1.Se va vedea Manualul medical în vigoare pentru handicapul admis.
2.3.3 Condiţii interzise – Boxerilor care au următoarele condiţii interzise nu li se va permite
participarea la nicio competiţie aprobată de AIBA:
2.3.3.1. Dacă boxerul poartă un bandaj pe o tăietură, zgâietură, plagă sau sâgerare pe pielea
capului sau a feţii, incluzâd nasul şi urechile. În cazul unui boxer cu zgâietură sau plagă, dacă nu are decât
un plasture sterilizat sau cu soluţie de colodiu, i se va permite să participe. Decizia va fi luată de doctorul
care examinează boxerul în ziua în care acesta concurează.
2.3.3.2. Boxerul va fi bărbierit înainte de toate examenele medicale. Nu sunt permise
mustăţi şi barbă. Pe timpul unui meci nu este permisă purtarea de accesorii corporale sau a unor
„piercing”-uri.
2.3.3.3 La toate competiţiile aprobate de AIBA boxeriţelor însărcinate nu li se permite
participarea la nici un concurs şi ele trebuie să semneze o declaraţie că nu sunt însărcinate şi/sau să
prezinte un certificat medical înaintea controlului medical.
2.3.4 Certificatul medical după perioadele de probă.- Înainte de a relua boxul, după oricare din
perioadele de odihnă menţionate în cele trei reguli – 2.3.6.1, 2.3.6.2 şi 2.3.6.3 – un boxer va trebui să aibă
un certificat din partea medicului său că poate participa la competiţii de box.
2.3.5. Oprirea meciului de către medic – pentru lovituri la cap (RSCH) . Arbitrul va indica
membrilor juriului şi judecătorilor să noteze la scor „RSCH”, atunci câd arbitrul a oprit mediul ca urmare
a faptului că un boxer nu mai este capabil să continue ca urmare a loviturilor primite la cap. „RSCH” este
un termen care va fi folosit numai atunci când un boxer este salvat de la un knockout după ce a primit
puternice lovituri la cap, făcâdu-l incapabil să se apere şi să continue. (Termenul RSCH nu va fi folosit
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este doar surclasat şi primeşte prea multe lovituri îregistrate, fără ca el să puncteze).
2.3.6. Măsuri sanitare de protecţie
2.3.6.1. Un knockout sau RSCH – Unui boxer care a fost făcut knockout, fără să-şi piardă
cunoştinţa, ca urmare a unor lovituri la cap pe timpul unui meci sau atunci câd arbitrul a oprit meciul
pentru faptul că boxerul a primit lovituri puternice la cap, făcâdu-l incapabil să se apere şi să continue, nu
i se va permite să participe la competiţii de box sau ca sparring timp de cel puţin 30 de zile după ce
boxerul a fost făcut knockout sau a primit o decizie de RSCH.
2.3.6.2. Două knockouturi sau RSCH - Unui boxer care a fost făcut knockout ca urmare a
unor lovituri la cap pe timpul unui meci sau atunci când arbitrul a oprit meciul pentru faptul că boxerul a
primit lovituri puternice la cap, făcâdu-l incapabil să se apere şi să continue, de două ori într-o perioadă de
90 de zile, nu i se va permite să participe la competiţii de box sau ca sparring timp de 90 de zile de la cel
de-al doilea knockout sau RSCH.
2.3.6.3. Trei knockouturi sau RSC - Unui boxer care a fost făcut knockout ca urmare a unei
lovituri (a unor lovituri) la cap pe timpul unui meci sau atunci câd arbitrul a oprit meciul pentru faptul că
boxerul a primit lovituri puternice la cap, făcâdu-l incapabil să se apere şi să continue, de trei ori într-o
perioadă de 12 luni, nu i se va permite să participe la competiţii de box sau ca sparring timp de 360 de zile
de la cel de-al treilea knockout sau RSCH.
2.3.6.4. Fiecare knockout suferit ca urmare a unei lovituri (a unor lovituri) la cap şi fiecare
RSCH trebuie menţionat de juriul medical în carnetul internaţional cu participările boxerului la
competiţii.
2.3.6.5. Toate măsurile de protecţie se vor aplica de asemenea dacă un knockout sau o
contuzie se produce pe timpul antrenamentului sau în oricare altă parte. Antrenorul va fi răspunzător să
raporteze federaţiei naţionale.
2.3.6.6. Dacă un boxer este lovit la cap după comanda „break” sau „stop” şi este numărat
„aut”, victoria prin „descalificare” nu-i va permite totuşi acestui boxer să continue competiţia.
2.3.6.7. Boxerii accidentaţi pot fi opriţi să boxeze la discreţia Juriului medical
al AIBA.
2.3.6.8. Boxerii care îşi reiau activitatea după RSCH – accidentare din knockout trebuie să
obţină acordul în scris al medicului lor şi să informeze oficiul de la sediul AIBA înainte de a se întoarce la
box.
2.4. Boxerii WSB în competiţiile AIBA
2.4.1. Din momentul în care un boxer AIBA trece la boxul profesionist, nu i se va permite să
concureze în competiţiile AIBA de orice nivel
2.4.2 Tuturor boxerilor WSB li se va permite să participe la Jocurile Olimpice şi la competiţiile de
calificare olimpică la toate nivelele, precum şi la competiţii importante stabilite.
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REGULA 3. ÎNREGISTRAREA BOXERILOR LA COMPETIŢII
3.1. Valabilitatea documentelor.
Următoarele documente şi materiale trebuie să fie în mod obligatoriu în posesia tuturor boxerilor care se
înscriu la orice competiţie aprobată de AIBA:
3.1.1. Paşaportul – Cetăţenia şi data naşterii boxerilor se vor verifica.
3.1.2. Legitimaţia – Se va verifica situaţia medicală la zi şi statutul de membru al
boxerilor.
3.1.3. Cardul de acreditare – Boxerii vor prezenta statutul lor de înscris la o competiţie prin
prezentarea unui card valabil de acreditare
REGULA 4. EXAMENUL MEDICAL
4.1. La ora fixată pentru cântarul oficial, concurentul trebuie considerat apt pentru a concura şi să fie
examinat de un medic desemnat de un membru al Juriului Medical, înainte de cântarul oficial. Pentru a
asigura desfăşurarea fluentă a cântarului oficial, delegatul tehnic poate decide ca examenul medical să
înceapă mai devreme. Preşedintele Juriului medical poate selecta doctori ai echipei locale care să acorde
asistenţă în îndeplinirea îndatoririlor Juriului medical, dar nu pentru îndatoriri legate de ring.
4.2. La examenul medical şi la cântarul oficial, boxerul va prezenta legitimaţia cuprinzând
informaţii corecte. Legitimaţia trebuie să fie semnată şi/sau ştampilată de secretarul general sau de
directorul executiv al federaţiei naţionale a boxerului, unde vor face adnotările necesare oficialii având
această calitate. Dacă legitimaţia nu este prezentată de boxer la examenul medical şi la cântarul oficial,
acel boxer nu va putea concura.
4.3. În plus, o boxeriţă va răspunde, cat va avea cunoştinţă, la orice întrebare pusă de juriul
medical şi va prezenta o declaraţie semnată prin care se certifică în legitimaţie că nu este gravidă.
4.4. Testul privind sexul – La competiţiile aprobate de AIBA va putea fi efectuat testul referitor la
test.
REGULA 5. CÂNTARUL OFICIAL
5.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA
5.1.1. Toţi boxerii înscrişi trebuie să participe la cântarul general în dimineaţa primei zile a
competiţiei, cu excepţia prevederilor din articolul 5.1.2
5.1.2 La toate competiţiile AIBA , când numărul boxerilor înscrişi este mai mare de 300 după
încheierea termenului final de înscriere şi pentru Jocurile Olimpice , cântarul general poate fi organizat
cu cel mult 24 de ore înainte de controlul medical al primei zile de competiţie, pe baza hotărârii
delegatului tehnic
5.1.3. În orice caz, timpul dintre încheierea cântarului general şi începutul primului meci nu va fi
mai mic de şase ore. Timpul dintre încheierea cântarului zilnic şi începutul primului meci din restul zilelor
de competiţie nu va fi mai mic de 3 ore.
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Delegatul tehnic al competiţiei îşi rezervă dreptul de a uşura această condiţie, dacă se produc
circumstanţe inevitabile şi după consultarea preşedintelui Juriului medical.
5.1.4. Cântarul oficial va fi realizat de oficiali autorizaţi de delegatul tehnic. Un oficial din echipa
federaţiei naţionale a boxerului va putea fi prezent la cântarul oficial, dar, în nici un caz nu i se va permite
delegatului să intervină în procesul de cântărire.
5.1.5.La cântarul oficial general, greutatea înregistrată a boxerului nu va depăşi greutatea maximă
de la categoria de greutate a boxerului şi nici nu va fi sub greutatea minimă de la categoria de greutate a
boxerului. Greutatea înregistrată la cântarul oficial general din prima zi determină categoria de greutate a
boxerului pentru întreaga competiţie, dar boxerul respectiv va trebui să se cântărească în fiecare zi în care
el trebuie să boxeze, pentru a asigura că greutatea din ziua respectivă nu depăşeşte limita maximă a
categoriei de greutate la care este în scris boxerul. Un concurent poate boxa numai la greutatea pentru
care boxerul s-a calificat pe timpul cântarului oficial.
5.1.6. Cântarul – Greutatea este cea indicată de cântar, corpul fiind dezbrăcat, exceptând un slip
sau un chilot. Dacă este nevoie, boxerul îşi poate scoate chilotul, dar numai pe cântar. Boxerul poate cere
să fie cântărit de un oficial de acelaşi sex. Pot fi folosite cântare electronice. Cântarele folosite la turnee
şi la cântarul oficial trebuie să fie produse de acelaşi producător şi să aibă aceeaşi calibrare.
5.1.7 Cântarul oficial va fi efectuat de oficiali din acelaşi sex.
REGULA 6. ÎNLOCUIREA BOXERILOR la CÂNTARUL GENERAL
6.1. Unui concurent i se va permite să se prezinte la cântarul oficial doar o singură dată, la
examenul medical impreună cu cântarul oficial. Greutatea înregistrată cu acest prilej este definitivă.
6.2. Se permite totuşi ca delegatul oricărei ţări a cărui concurent nu a întrunit categoria de
greutatea la cântarul oficial să-l înscrie pe acel boxer la o categorie superioară sau inferioară de greutate la
care respectivul boxer ar avea dreptul, dacă ţara respectivă are un loc liber la acea categorie de greutate şi
dacă cântarul oficial nu s-a încheiat.
6.3. Se permite de asemenea unei ţări să înlocuiască un boxer cu altul, în orice moment, până la
închiderea cântarului general şi a examenului medical, cu condiţia ca la orice competiţie la care sunt
permise rezerve, boxerul înlocuitor să fi fost înscris ca rezervă la acea greutate sau la oricare altă greutate.
6.4. Această regulă este aplicabilă numai pentru campionatele open, unde se permit boxeri ca
rezervă.
6.5. Toate celelalte cazuri de înlocuire vor fi finalizate cu o zi înainte de cântarul general
REGULA 7, TRAGEREA OFICIALĂ LA SORŢI
7.1. Tragerea la sorţi va avea loc cat mai repede posibil după examenul medical oficial şi cântarul
general. Ea se va încheia cu cel puţin 3 (trei) ore înainte de primul meci din prima zi de competiţie.
7.2. Tragerea oficială la sorţi nu va avea loc la mai mult de 3 ore de la încheierea cântarului, cu
excepţia regulii 7.3. şi dacă cântarul general este organizat în dimineaţa de dinaintea primei zile de
competiţie. Cel puţin un oficial de echipă din partea fiecărei delegaţii participante va trebui să participe la
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tragerea la sorţi.
7.3. Tragerea la sorţi pentru Jocurile Olimpice, pentru Campionatele Mondiale AIBA şi pentru
toate competiţiile aprobate ale AIBA, după ce s-a încheiat termenul final de înscriere, va avea loc cu o zi
înainte de competiţie
7.4. Sistemul de tragerea la sorţi computerizat va fi folosit la toate competiţiile aprobate de AIBA.
în cazul în care sistemul de tragere la sorţi computerizat nu funcţionează, va putea fi folosit sistemul
manual. Cantarul general şi tragerea oficială la sorţi vor avea loc în aceeaşi zi.
7.5. Fără adversar.- În competiţiile cu mai mult de patru concurenţi, se vor trage la sorţi un număr
suficient de „byes” (fără adversar, liber) pentru a reduce numărul concurenţilor în cea de-a doua serie la 4,
8, 16 sau 32. Concurenţii care au fost traşi la sorţi fără adversar în prima serie vor fi primii care vor boxa
în cea de-a doua serie. Dacă există un număr impar de trageri la sorţi fără adversar, boxerul care a rămas
ultimul fără adversar va concura în seria a doua cu învingătorul din primul meci din prima serie. Atunci
când numărul de trageri la sorţi fără adversar este par, boxerii care au fost traşi la sorţi fără adversar vor
boxa primele lor meciuri în cea de-a doua serie în ordinea în care au fost traşi la sorţi. Nu se va acorda
medalie unui boxer care nu a boxat cel puţin o dată.
7.6. Programul meciurilor – La Jocurile Olimpice, campionate mondiale şi campionate
continentale, programul meciurilor va fi aranjat în ordinea greutăţilor, astfel încât în fiecare serie
categoriile de greutate mici vor boxa primele şi după ele în ordinea greutăţilor, până la categoriile cele
mai grele din acea serie, urmate de categoriile cele mai uşoare din seria următoare şi aşa mai departe. La
aranjarea programului finalelor şi semifinalelor campionatelor, dorinţele comitetului local de organizare
pot fi satisfăcute de delegatul tehnic, în măsura în care rezultatele tragerii la sorţi nu ridică probleme.
7.7. Eventuale repetări ale tragerii la sorţi – În orice caz, până ce se încheie tragerea la sorţi pentru
ultima categorie de greutate, dacă apare oricare greşeală sau circumstanţă neprevăzută, delegatul tehnic
are dreptul de a dispune ca o anumită (anumite) trageri la sorţi să fie repetate.
7.8. Procedura de stabilire a capilor de serie – va respecta procedura de stabilire a capilor de serie
la ceremonia de tragere la sorti (a se vedea Anexa E) şi va fi în conformitate cu Ghidul mondial de
clasificare (a se vedea Anexa D).
7.9. Delegatul tehnic trebuie să se asigure, unde e posibil, ca niciun concurent să nu boxeze de
două ori în competiţie mai înainte ca toţi ceilalţi boxeri de la aceeaşi categorie de greutate să fi boxat cel
puţin o dată. În situaţii speciale, delegatul tehnic are dreptul de a uşura această regulă.
REGULA 8. DURATA şi NUMĂRUL de REPRIZE
8.1 La toate competiţiile AIBA de elită bărbaţi şi de tineret, meciurile vor fi de 3 (trei) reprize de câte 3
(trei) minute,
8,2 La toate competiţiile AIBA de elită femei şi de tineret femei, meciurile vor fi de 4 (patru) reprize de
câte 2 (două) minute.
8.3. La toate competiţiile AIBA de juniori, băieţi şi fete, meciurile vor fi de 3 (trei) reprize de câte 2
(două) minute.
8.4. La toate meciurile menţionate mai sus, pauza dintre reprize este de l (un) minut.
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REGULA 9. DECIZIILE
9.1. Învingător la puncte
9.1.1. La sfâşitul unui meci, învingătorul va fi stabilit pe baza numărului total de lovituri corecte
înregistrate pe timpul meciului. Boxerul care are înregistrate cel mai mare număr de lovituri corecte va fi
declarat învingător. Dacă amândoi boxerii sunt accidentaţi şi nu pot să continue meciul. În aceste cazuri,
boxerul care a înregistrat cele mai multe puncte până în momentul în care meciul a fost oprit va fi declarat
învingător.
9.2. Învingător prin retragerea adversarului
9.2.1. Dacă un boxer se retrage voluntar ca urmare a unei accidentări sau după ce secundul său a
aruncat prosopul pe podea sau dacă boxerul nu reia boxul imediat după pauza dintre reprize, adversarul
său va fi declarat îvingător.
9.3. Învingător prin oprirea meciului de către arbitru (RSC)
9.3.1. RSC prin inferioritate – este un termen folosit pentru oprirea unui meci, atunci câd un boxer
este în inferioritate sau nu mai este apt să continue. Dacă un boxer, în opinia arbitrului, este în
inferioritate sau primeşte un număr excesiv de lovituri, meciul va fi oprit şi adversarul va fi declarat
învingător.
9.3.2 RSC prin accidentare
9.3.2.1. Dacă un boxer, în opinia doctorului/arbitrului nu este apt să continue ca urmare a
unei accidentări de pe urma unor lovituri corecte sau a altei acţiuni sau şi-a pierdut capacitatea din oricare
altă cauză fizică, meciul va fi oprit şi adversarul declarat învingător prin „RSCI”. În cazul în care amândoi
boxerii sunt accidentaţi în acelaşi timp, boxerul care are un scor mai mare în momentul deciziei va fi
declarat învingător.
9.3.2.2. Dreptul de a lua această decizie revine arbitrului, care poate consulta juriul medical
sau juriul medical are dreptul de a-i indica arbitrului să oprească meciul folosind orice formă de
comunicare.
9.3.2.3. Când un arbitru cheamă un doctor pe ring ca să examineze un boxer, numai aceşti
doi oficiali vor fi prezenţi. Nicio altă persoană nu va fi permisă pe ring sau pe acostamentul acestuia.
9.4. Învingător prin descalificare
9.4.1. Dacă un boxer este descalificat, adversarul boxerului va fi declarat învingător. Dacă
amândoi boxerii sunt descalificaţi, decizia va fi anuntata corespunzător.
9.4.2. Un boxer descalificat pentru oricare comportament imoral sau din motive de disciplină nu
va avea dreptul la nici un premiu, medalie, trofeu, distincţie sau înaintare în grad, indiferent de faza
competiţiei în care boxerul a fost descalificat, iar greşeala de comportament va fi raportată comisiei de
disciplină.
9.5. Învingător prin knockout
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9.5.1. Dacă un boxer este „la podea” şi nu reia boxul după ce a fost numărat până la zece,
adversarul va fi declarat învingător prin knockout.
9.6. Învingător prin RSCH
9.6.1. Regulament Tehnic si Competitional AIBA 15
Dacă un boxer nu este apt să continue şi nu reia boxul după ce a primit
lovituri puternice la cap, adversarul va fi declarat învingător prin RSCH.
9.7. „No contest”
9.7.1. Un meci poate fi oprit de arbitru, în cadrul timpului programat, ca urmare a unei cauze care
nu cade în răspundere boxerilor sau nu este sub controlul arbitrului, cum ar fi stricarea ringului, pană de
curent, condiţii atmosferice excepţionale etc. În asemenea împrejurări, meciul va fi declarat „nedisputat”,
iar în cazul unui campionat, juriul va decide asupra acţiunii viitoare necesare.
9.8. Învingător prin neprezentarea adversarului
9.8.1. Când un boxer este prezent pe ring, complet echipat pentru a boxa, iar adversarul acestui
boxer nu apare după ce a fost chemat prin sistemul public de înştiinţare, gongul a sunat şi o perioadă de
maximum un minut s-a scurs, arbitrul va declara pe primul boxer învingător prin neprezentarea
adversarului. Arbitrul va informa mai întâi Juriul competitiei, după care îl va invita pe boxer la centrul
ringului şi după care decizia este anunţată, va ridica mâna boxerului ca învingător.
9.9. Decizia în caz de egalitate
9.9.1. La capătul unui meci, dacă boxerii au un număr egal de puncte, decizia va fi luată ţinând
seama de rezultatele acceptate după ce au fost eliminate rezultatul cel mai mare şi rezultatul cel mai mic
la ambii boxeri. Dacă scorul se menţine egal, decizia se va lua cu majoritatea celor 5 (cinci) judecători
care vor apăsa pe tasta cu rezultate ţinând seama de următoarele performanţe ale boxerilor:
9.9.1.1 cel care a condus cel mai mult sau care a dovedit un stil mai bun: sau dacă sunt
egali în acest sens:
9.9.1.2 cel care a avut o mai bună apărare (blocaj, parare, eschive, pas lateral etc.) făcând
să eşueze atacurile adversarului.
9.9.2. Învingătorul final de la fiecare categorie de greutate va fi desemnat la toate competiţiile
aprobate de AIBA.
9.9.3. Numai la meciurile între două ţări se poate da o decizie de egalitate. La fel, o accidentare în
prima repriză poate duce la o egalitate în cadrul unui meci între două ţări.
9.10. Incidente pe ring în afara controlului arbitrului
9.10.1. Dacă se întâmplă ceva care nu permite continuarea meciului în termen de un minut după ce
a bătut gongul pentru începerea reprizei a îtâia, a doua sau a treia (în cazul meciurilor cu 4 reprize), de
exemplu o pană de curent, meciul va fi oprit şi boxerii vor boxa din nou în ultimul meci al aceleaşi gale.
9.10.2. Dacă incidentul are loc în ultima repriză a unui meci, meciul va fi încheiat, iar
judecătorilor li se va cere să dea decizia cu privire la învingător.
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9.10.3. Dacă meciul nu poate fi reluat la sfâşitul aceleaşi gale, el va fi mutat la începutul galei
următoare înaintea programului iniţial. Dacă gala următoare este a doua zi, boxerii vor fi câtăriţi şi
examinaţi medical din nou pentru meci.
9.10.4. Dacă meciurile trebuie oprite şi pot fi reluate, scorul va fi înregistrat şi preluat în momentul
reluării meciului.
9.11. Contestaţiile
9.11.1. O contestaţie va fi înaintată de conducătorul echipei sau de o persoană având poziţia cea
mai înaltă în delegaţie în cel mult 30 de minute de la terminarea meciului. Orice contestaţie va fi
împotriva deciziei (deciziilor) arbitrului şi/sau a judecătorilor de la meci.
9.11.2. Contestaţia se va face în scris şi va fi înmânată preşedintelui juriului competiţiei,
specificând motivele definitive şi clare ale contestaţiei.
9.11.3. Taxa de contestaţie este de 500 USD. O taxă administrativă de 100 USD va fi reţinută din
această sumă, iar restul va fi returnat dacă contestaţia este acceptată. Dacă contestaţia este respinsă,
întreaga taxă nu va fi returnată celui care a contestat.
9.11.4.Preşedintele Juriului de competiţie are dreptul de a refuza contestaţia (contestaţiile). În
cazul în care contestaţia este acceptată de preşedintele juriului de competiţie, toţi membrii juriului de
competiţie vor evalua rezultatul meciului contestat, vor lua o decizie şi vor raporta decizia delegatului
tehnic.
9.11.5. Se va folosi o înregistrare video de la meciul contestat pentru a analiza meciul la toate
competiţiile aprobate de AIBA.
9.11.6. O contestaţie privind finalele unui turneu va fi făcută în termen de 5 minute de la
încheierea meciului.
9.11.7. În cazul unei contestaţii la finalele unui turneu, ceremonia de premiere va fi amânată până
se va anunţa rezultatul evaluării.
9.11.8. Evaluarea va fi făcută numai de membrii juriului de competiţie având legătură cu meciul şi
imediat după terminarea galei, Decizia finală privind evaluarea va fi raportată delegatului tehnic, iar
delegatul tehnic îi va informa imediat verbal pe conducătorii celor două echipe şi ulterior în scris, dar nu
mai târziu de cântarul şi de controlul medical din ziua următoare.
REGULA 10. SISTEMUL DE PUNCTAJ AIBA
10.1. Sistemul de punctaj AIBA Scoring System va fi folosit la toate competiţiile aprobate de AIBA.
10.2. În cazul folosirii sistemului AIBA SS, nu se vor folosi buletine de punctaj ale judecătorilor. Toate
informaţiile necesare pentru luarea deciziei se vor înregistrat pe computer, iar la sfârşitul meciului, vor fi
tipărite automat.
10.3. Dacă se defectează sistemul de punctajAIBA, procedura va fi următoarea: Preşedintele va opri
meciul timp de l (un) minut. Dacă în această perioadă sistemul nu poate fi reparat, scorul în momentul
întreruperii va fi salvat şi cei 5 (cinci) judecători vor folosi aparatele de punctaj manual şi vor nota meciul
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pentru restul timpului rămas pe buletine de punctaj. La capătul meciului, preşedintele juriului va strâge
buletinele de punctaj de la cei 5 (cinci) judecători, va adăuga rezultatele din sistemul de punctaj al AIBA
până la întrerupere şi după ce juriul va examina, va fi anunţat respectivul îvingător. Dacă sistemul de
punctaj al AIBA nu poate fi reparat, juriul poate decide continuarea galei/ turneului permiţând
judecătorilor să puncteze cu aparate manuale şi cu buletine de punctaj.
10.4. La toate competiţiile aprobate de AIBA şi la Jocurile Olimpice, sistemul de punctaj
AIBA va fi operat de persoane selectate de AIBA, iar folosirea maşinilor electronice de punctaj este
obligatorie.
10.5. La toate competiţiile aprobate de AIBA, camera de supraveghere constituie o parte integrantă a
sistemului de punctaj AIBA, fiind obligatorie la toate competiţiile majore ale AIBA (campionate
mondiale, cupe mondiale şi ale Preşedintelui, Jocuri Olimpice şi turnee de calificare olimpică).
10.6. Dacă sistemul de punctaj AIBA se defectează pe timpul competiţiei, judecătorii vor folosi
calculatoare manuale de punctaj sau dispozitive „clicker”. La terminarea meciului, fiecare membru al
juriului sau judecător îşi va înregistra rezultatul său şi va semna pe formularul respectiv.
10.7. Afişajul rezultatelor
Spectatorii şi colturile ( antrenorii de la colt ) vor putea vedea punctajul pe ecran, dar arbitrul, cei cinci
judecători şi juriul medical nu vor putea vedea punctajul pe timpul meciului.
10.7.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA şi la Jocurile Olimpice, folosirea sistemului de
afişaj public este obligatorie.
REGULA 11 PUNCTAJUL
11.1. Punctele valabile
11.1.1. În fiecare repriză, un judecător va acorda puncte fiecărui boxer, în funcţie de numărul de
lovituri obţinute de fiecare. Pentru ca o lovitură să aibă valoare de punctaj, ea trebuie să ajungă, fără a fi
blocată sau apărată, direct cu partea articulaţiilor degetelor din mănuşa închisă, de la oricare mână, pe
oricare parte frontală sau laterală a capului sau trupului deasupra centurii. Swing-urile executate astfel
sunt lovituri punctate.
11.1.2. Acordarea punctelor se va face pe baza următorului principiu: un punct pentru fiecare
lovitură corectă.
11.1.3. Punctele sunt înregistrate când cel puţin 3 (trei) din cei 5 (cinci) judecători înregistrează
simultan o lovitură care după părerea lor a ajuns corect pe „suprafaţa ţintă”.
11.2. Punct neluat în calcul
11.2.1 Nu se vor acorda puncte în plus pentru un knockdown.

REGULA 12. LOVITURILE NEPERMISE
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12.1. Tipul de lovituri nepermise
12.1.1. Lovirea sub centură, ţinerea, împiedicarea, lovire cu piciorul sau genunchiul
12.1.2. lovituri cu capul, umărul, antebraţul, cotul, strangularea adversarului şi apăsarea cu braţul
sau cotul a feţei adversarului, apăsarea capului adversarului înapoi peste corzi.
12.1.3. lovirea cu mănuşa deschisă, cu partea interioară a mănuşii, cu încheietura sau latul mâinii.
12.1.4. loviturile pe spatele adversarului şi în special orice lovitură pe ceafă sau pe spatele capului
sau în zona rinichilor.
12.1.5. loviturile cu piruetă.
12.1.6. atacuri ţinându-se de corzi sau folosind neregulamentar corzile
12.1.7. sprijinirea, îmbrăţişarea şi împingerea într-un clinci
12.1.8. atacarea adversarului aflat la podea sau în timp ce se ridică
12.1.9. ţinerea
12.1.10. ţinerea şi lovirea sau împingerea şi lovire.
12.1.11. ţinerea sau blocarea braţului sau capului adversarului sau împingerea braţului pe sub
braţul adversarului.
12.1.12. fentă sub nivelul centurii adversarului într-un mod periculos pentru adversar.
12.1.13. apărarea complet pasivă printr-o dublă acoperire şi căzând, alergând sau întorcând
intenţionat spatele pentru a evita o lovitură
12.1.14. comportament nepotrivit, agresiv sau jignitor pe timpul reprizei
12.1.15. neexecutarea pasului înapoi când se comandă „break”
12.1.16. încercarea de a lovi adversarul imediat după ce arbitrul a dat comanda de „break” şi
înainte de a face un pas înapoi.
12.1.17. asaltarea sau comportamentul agresiv în orice moment faţă de arbitru.
12.1.18. scuiparea protezei
12.1.19. ţinerea braţului drept înainte pentru a obstrucţiona vederea adversarului.
12.2. Atenţionări, avertismente, descalificări
12.2.1. Concurentul care nu dă ascultare instrucţiunilor arbitrului, care acţionează împotriva
regulamentului de box, boxează într-o manieră nesportivă sau comite faulturi poate fi, la discreţia
arbitrului, atenţionat, avertizat sau descalificat, Dacă un arbitru intenţionează să avertizeze un boxer, va
opri meciul şi va explica încălcarea. Arbitrul va arăta apoi spre boxer şi spre fiecare din cei cinci
Regulament Tehnic şi Competiţional AIBA 15

judecători. Un arbitru care a acordat un avertisment pentru un anumit fault, de exemplu pentru ţinere, nu
mai poate da o atenţionare pentru acelaşi tip de greşeală. O a treia atenţionare pentru acelaşi tip de fault
va duce în mod obligatoriu la acordarea unui avertisment. Numai trei avertismente pot fi date aceluiaşi
boxer într-un meci. Cel de-al treilea avertisment aduce automat descalificarea.
12.3. Atunci când un boxer primeşte un avertisment de la arbitru, cu care majoritatea judecătorilor este de
acord, adversarul boxerului avertizat va primi 2 (două) puncte care se adaugă la rezultat de către
judecători prin apăsarea butonului corespunzător din tastatura sistemului de punctaj AIBA.
12.4. Dacă arbitrul are oricare motiv să creadă că a fost comis un fault pe care arbitrul nu l-a văzut,
arbitrul se poate consulta cu judecătorii. Regulament Tehnic si Competitional AIBA 20
12.5. Boxerii îşi vor da mâna înainte şi la sfârşitul meciului. Orice altă strâgere a mâinilor pe timpul
meciului este interzisă.
12.6. Dacă proteza cade prima dată, o atenţionare va fi dată de arbitru. După aceea, pentru fiecare dată
când proteza cade, se va da un avertisment
12.7. Dacă boxerul scuipă intenţionat proteza, se va acorda imediat un avertisment.
REGULA 13. BOXERUL LA PODEA
13.1. Definiţia „la podea”
13.1.1. Dacă boxerul atinge podeaua cu oricare parte a corpului, alta decât picioarele sale ca
urmare a unei lovituri sau a unei serii de lovituri.
13.1.2. Dacă un boxer nu se mai poate ţine pe picioare şi se agaţă de corzi ca urmare a unei
lovituri sau a unei serii de lovituri.
13.1.1. Dacă un boxer este complet sau parţial în afara corzilor ca urmare a unei lovituri sau a unei
serii de lovituri.
13.1.4. Dacă în urma unei lovituri puternice boxerul nu a căzut şi nu zace pe corzi, dar este într-o
stare de semicunoştinţă şi nu poate, în opinia arbitrului, să continue meciul.
13.2. Numărătoarea pe timpul situaţiei la podea.
13.2.1. În caz de knockdown, arbitrul va începe imediat să numere secundele. Când boxerul este la
podea, arbitrul va număra de la unu la opt, dacă boxerul este gata şi va număra de la unu la zece dacă
boxerul se află în continuare la podea, cu pauze de o secundă ître numere şi va indica fiecare secundă cu
mâna astfel încât boxerul care a fost trimis la podea să cunoască numărătoarea.
Înainte de a se număra „unu”, trebuie să treacă o secundă între momentul în care boxerul a fost
trimis la podea şi momentul anunţării „unu”.
Dacă adversarul nu se duce în colţul neutru la comanda arbitrului, arbitrul va opri numărătoarea
până ce adversarul se va duce. Numărătoarea va continua apoi din momentul în care a fost întreruptă.
13.3. Obligaţiile adversarului
13.3.1. Dacă un boxer este la podea, adversarul acestuia trebuie să se ducă imediat în colţul neutru
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aşa cum i-a indicat arbitrul.
13.4. Numărătoarea obligatorie până la opt.
13.4.1. Când un boxer este la podea ca urmare a unei lovituri, meciul nu va continua până ce
arbitrul nu va ajunge cu numărătoarea la opt, chiar dacă boxerul e între timp gata să continue.
13.5. Knockoutul
13.5.1. După ce arbitrul a numărat „zece” şi a rostit cuvâtul „aut”, meciul se încheie şi decizia va
fi de knockout.
13.6. Boxerul la podea la sfâşitul reprizei
13.6.1. În cazul în care un boxer se află la podea la sfâşitul oricărei reprize la o competiţie
aprobată de AIBA, arbitrul va continua să numere. Dacă arbitrul numără până la zece, boxerul va fi
considerat învins prin knockout.
13.7. Un boxer la podea pentru a doua oară, fără o lovitură proaspătă
13.7.1. Dacă un boxer este la podea ca urmare a unei lovituri şi meciul a continuat după
numărătoarea până la opt, dar boxerul cade din nou fără să fi primit o lovitură nouă, arbitrul va continua
să numere de la opt, unde se oprise.
13.8. Amândoi boxerii sunt la podea
13.8.1. Dacă amândoi boxerii sunt la podea, în acelaşi timp, numărătoarea continua până ce unul
din ei se mai află la podea. Dacă amândoi boxerii rămân la podea până la zece, meciul va fi oprit şi
amândoi boxerii vor pierde prin knockout.
13.8.2. Dacă acest lucru se petrece în semifinale sau finale, boxerul cu cel mai mare punctaj în
momentul căderii la podea va fi declarat învingător.
13.9. Numărul limitat de numărători obligatorii
13.9.1. La nivelul de elită, când un boxer are trei numărători obligatorii în aceeaşi repriză sau
patru în tot meciul, arbitrul va opri meciul (RSC sau RSCH).
13.9.2. La toate celelalte nivele, un meci va fi oprit după 2 numărători obligatorii în aceeaşi
repriză sau de 3 ori într-un meci.
13.9.3. O cădere sau o numărătoare provocată de orice fault nu va fi inclusă în numărul limitat de
numărători obligatorii.
REGULA 14 APROBAREA COMPETIŢIEI de către AIBA

14.1. Condiţiile pentru aprobarea AIBA pot fi găsite în ghidul competiţiilor aprobate de AIBA (anexa C).
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REGULA 15. LOCUL COMPETIŢIEI
15.1. Locul de desfăşurare
15.1.1. Dispunerea oficială stabilită de AIBA pentru locul de desfăşurare, în cazul unui ring sau a
2 (două) ringuri poate fi găsită în anexa I.
15.2. Instalaţii necesare
Pe lângă asigurarea ringului (ringurilor), organizatorul va pregăti următoarele instalaţii şi încăperi:
15.2.1. Salonul arbitrilor şi judecătorilor
15.2.2. Vestiarele boxerilor
15.2.3. camera de control antidoping
15.2.4. camera pentru control (camera doctorului)
15.2.5. camera de încălzire a boxerilor
15.2.6. magazia cu echipament de box
15.2.7. birouri pentru AIBA, comitetul local de organizare, delegatul tehnic
15.2.8. camera presei, camera pentru interviuri şi conferinţe de presă, zona mixtă, conform
Ghidului de presă al AIBA
15.2.9. camera de reuniuni a oficialilor tehnici internaţionali (ITO) şi a arbitrilor şi judecătorilor
15.2.10 salonul de protocol
15.3. Alte cerinţe referitoare la locul de desfăşurare
15.3.1. Organizatorii competiţiilor mixte, la care participă boxeri şi boxeriţe, vor aranja camere
separate, în care se pot desfăşura separat controlul medical şi
cântarul oficial pentru femei si barbati.
15.3.2. Controlul medical pentru boxeriţe se va desfăşura conform ghidului medical sportiv
special, care va fi inclus în Manualul medical AIBA.
REGULA 16. REGLEMENTĂRILE ANTIDOPING AIBA
16.1. Toate chestiunile referitoare la antidoping pot fi găsite în Reglementările
antidoping AIBA.
REGULAMENT PENTRU OFICIALII de COMPETIŢII
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REGULA 1. DELEGATUL TEHNIC
1.1. Calificări
1.1.1. Delegatul tehnic trebuie să aibă calităţi superioare de conducere şi de management, deţinând
certificatul de delegat tehnic AIBA.
1.1.2. Antrenorii activi, Arbitrii, Judecatorii si Managerii Echipelor nu pot fi numiti in functia de
Delegat Tehnic.
1.2. Nominalizarea şi desemnarea
1.2.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, Comisia tehnică şi de regulamente a AIBA va numi
candidaţi, iar preşedintele AIBA va aproba, desemna sau respinge delegatul tehnic, care trebuie să fie
dintr-o altă ţară decât cea/cel în care are loc competiţia.
1.2.2. La toate campionatele continentale, Comisia de competiţii continentale va desemna
candidaţii, iar preşedintele confederaţiei continentale va aproba, desemna sau respinge delegatul tehnic,
care trebuie să fie dintr-o altă ţară decât cea/cel în care are loc competiţia.
1.3. Îndatoririle delegatului
1.3.1. Îndatoririle detaliate sunt enumerate în anexa A
REGULA 2 DELEGATUL TEHNIC ADJUNCT
2.1. Desemnarea
2.1.1. La toate competiţiile AIBA la care numărul de boxeri înscrişi depăşeşte 500, după
închiderea termenului final de înscriere şi pentru Jocurile Olimpice, AIBA poate desemna un delegat
tehnic adjunct.
2.2. Calificarea
2.2.1. Delegatul tehnic adjunct trebuie să aibă calităţi superioare de conducere şi de management,
deţinând certificatul AIBA de delegat tehnic adjunct.
2.2.2. Antrenorii, arbitrii, judecătorii şi managerii de echipă nu pot fi desemnaţi ca delegat tehnic
adjunct.
2.2.3. Delegatul tehnic adjunct poate fi din aceeaşi ţară în care are loc competiţia.
2.3. Îndatoririle delegatul tehnic adjunct
2.3.1. Delegatul tehnic adjunct va îndeplini toate îndatoririle bazate pe instrucţiunile şi îndrumarea
delegatului tehnic.

REGULA 3 MANAGERUL DE COMPETIŢIE
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3.1. Managerul de competiţie trebuie să fie desemnat de federaţia gazdă şi aprobat de
confederaţie sau de AIBA, în funcţie dacă este o competiţie aprobată de confederaţie sau o competiţie
aprobată de AIBA.
3.2. Managerul de competiţie răspunde de urmărirea instrucţiunilor şi îndrumărilor delegatului
tehnic în vederea îndeplinirii îndatoririlor care sunt menţionate în anexa A.
3.3. Managerul de competiţie va avea un nivel excelent de limbă engleză vorbită.

Regula 4. OFICIALUL TEHNIC INTERNAŢIONAL (ITO)
4.1. Definiţia
Toţi oficialii care lucrează la locul competiţiei, cu excepţia delegatului ) delegaţilor tehnici, a arbitrilor,
judecătorilor şi a personalului comitetului de organizare se numesc ITO. Ca ITO sunt consideraţi
următorii membri:
4.1.1. Membrii juriului
4.1.2. Membrii comisiei de tragere la sorti
4.1.3. Membrii juriului medical
4.1.4.Managerul echipamentului de box
4.1.5. Coordonatorul arbitrilot si judecatorilor
4.1.6. Alte poziţii stabilite de delegatul tehnic pentru a lucra la locul competiţiei
4.2. Nominalizarea şi desemnarea
4.2.1. Membrii Comitetului Executiv al AIBA, preşedinţii comisiilor AIBA, membrii Comisiei
tehnice şi de regulamente, membrii Comisiei de arbitri şi judecători şi membrii Comisiei medicale sunt
principalii candidaţi pentru a fi desemnaţi ca ITO. Un antrenor, arbitru, judecător şi manager de echipă în
activitate nu poate fi desemnat ca ITO.
4.2.2. La toate competiţiile aprobate de AIBA, delegatul tehnic desemnează candidaţii, iar
preşedintele AIBA aprobă, desemnează şi respinge ITO.
4.2.3. La toate campionatele continentale, delegatul tehnic numeşte candidaţii, iar preşedintele
confederaţiei continentale aprobă, desemnează şi respinge ITO.
4.2.4. Oficialii tehnici internaţionali nu vor fi mai mulţi de doi membri cu aceeaşi cetăţenie, la
aceeaşi competiţie, iar aceşti ITO cu aceeaşi cetăţenie nu vor fi desemnaţi la acelaşi meci.
4.2.5. Federaţia naţională gazdă nu va trimite niciun ITO la competiţia găzduită de ea
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REGULA 5 JURIUL de COMPETIŢIE
5.1. Desemnarea
5.1.1. La Jocurile Olimpice şi campionatele mondiale, juriul va fi alcătuit din membri ai
Comitetului Executiv al AIBA aflaţi pe lista internationala a arbitrilor şi judecătorilor, împreună cu
membrii comisiei tehnice şi de regulamente şi al comisiei de arbitri şi judecători.
5.1.2. Cu prilejul unui campionat de confederaţie, juriul de competiţie va fi alcătuit din membri ai
comitetului executiv al confederaţiei, ai comisiilor de arbitri şi judecători şi de competiţii care au
certificat de AIBA de arbitri şi judecători.
5.2. Numărul de membri la competiţie
5.2.1. La fiecare gală (în afara finalelor), juriul va fi alcătuit din 3 persoane, conform regulii 4.1.1,
din care una este preşedinte.
5.3. Poziţia şi rotaţia membrilor la competiţii
5.3.1. Nimeni în afara membrilor juriului nu va sta la masa juriului pe timpul galelor. Rotaţia
membrilor juriului la fiecare gală, se va stabili înainte de îceperea competiţiei, de către delegatul tehnic.
Membrii care doresc să-şi schimbe locul î cadrul rotaţiei vor trebui să obţină mai întâi consimţămâtul
delegatului tehnic.
5.4. Procedura de luare a deciziilor
5.4.1. Preşedintele va anunţa toate deciziile în numele tuturor membrilor juriului.
5.5. Îndatoririle
5.5.1. Preşedintele va comunica crainicului numele boxerului indicat ca învingător pe monitorul
computerului, după ce meciul se încheie.
5.5.2. Membrii juriului urmăresc punctajul şi activitatea arbitrilor şi judecătorilor şi vor suspenda
imediat orice arbitru şi judecător care a procedat greşit de la restul competiţiei din acea zi. Apoi, după ce
competiţia s-a încheiat, delegatul tehnic şi cei trei membri ai juriului vor discuta orice viitoare
recomandare către Comisia de disciplină cu privire la sancţionarea arbitrului şi a judecătorului.
5.5.3. Dacă un oficial desemnat la un meci este absent, preşedintele poate desemna, de pe lista cu
oficialii aprobaţi, un membru potrivit care să-l înlocuiască pe membrul absent, raportâd această schimbare
Comitetului Executiv sau confederaţiei continentale respective, cât mai repede posibil.
5.5.4. Dacă circumstanţele fac imposibilă desfăşurarea unui meci în condiţii potrivite, iar arbitrul
nu întreprinde acţiuni eficiente faţă de situaţie, preşedintele poate ordona oprirea boxului până ce acesta
va putea fi reluat în condiţii satisfăcătoare.
5.5.5. Preşedintele poate de asemenea să întreprindă orice acţiune pe care o consideră necesară
faţă de circumstanţele care împiedică desfăşurarea corespunzătoare a boxului la oricare gală.
5.5.6 Dacă boxerul se face vinovat de o gravă şi deliberată încălcare a sportivităţii, preşedintele,
arbitrul, juriul de competiţie, un ITO şi biroul Comitetului Executiv au dreptul de a supune cazul comisiei
de disciplină, pentru o posibilă sancţionare.
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5.5.7. Membrii juriului nu pot acţiona în această calitate în meciurile în care
participă boxeri din ţările lor.
5.6. Invalidarea arbitrului
5.6.1. O decizie a unui arbitru poate fi invalidată de preşedinte atunci când arbitrul a luat o decizie
care în mod clar este împotriva articolelor şi procedurilor de aplicare. La examinarea unui asemenea
incident, membrii juriului pot folosi înregistrări video ale incidentului.
5.7. Conflictul de interese
5.7.1. Membrii juriului care oficiază la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, cupe mondiale,
meciuri challenge AIBA şi campionate continentale nu vor oficia ca arbitri şi judecători la aceste Jocuri
sau campionate.
5.8. Neutralitatea
5.8.1. Membrii juriului la turnee internaţionale de box vor proveni din diferite
ţări.
5.9 Rezultatele trebuie afişate într-un „Running score” (punctajul în desfăşurare). Operatorul sistemului
de punctaj AIBA va asigura pentru membrii juriului o evaluare imediată a rezultatelor judecătorilor la
fiecare meci.
5.10. Preşedintele juriului de competiţie va conduce reuniunea arbitrilor şi judecătorilor de dinaintea unei
gale.
REGULA 6. REGULI PENTRU ARBITRI şi JUDECĂTORI
6.1. Desemnarea şi neutralitate
Pentru a se asigura neutralitatea, numele arbitrului şi ale celor cinci judecători de la fiecare meci vor fi
selectate de un program software şi/sau de o comisie de tragere la sorţi.
6.1.1. Fiecare din aceşti oficiali va fi un arbitru/judecător aprobat.
6.1.2. Fiecare din aceşti oficiali va fi din altă ţară şi federaţie decât cea a boxerilor care participă la
meci.
6.1.3. Fiecare din aceşti oficiali nu va avea cetăţenia sau reşedinţa într-o ţară care este dominion,
colonie sau dependenta de de ţara oricărui boxer care participă la meci.
6.1.4. În cazul în care un oficiali îşi schimbă ţara, acesta nu va oficia la niciun meci în care participă un
boxer din fosta ţară sau acţionează un arbitru/judecător din acea ţară.
6.1.5. În cazul (cazurile) în care Comisia de tragere la sorţi nu poate aplica directivele de mai sus,
dificultatea va fi rezolvată asigurâd pe cât posibil neutralitatea şi imparţialitatea oficialilor desemnaţi, iar
chestiunea va fi raportată cât mai curâd posibil Comitetului Executiv.
6.1.6. În cazul în care Comisia de tragere la sorţi nu poate, din orice motiv, să îndeplinească
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directivele de mai sus, numele oficialului sau al oficialilor pot fi trase la sorţi de către preşedintele
Comisiei de tragere la sorţi sau de cineva care acţionează în numele acestui preşedinte, pentru meciul în
cauză
6.1.7. Câte un judecător poate fi ales de pe continentul fiecărui boxer, iar 3 (trei) judecători pot fi
aleşi de pe alte continente. În orice caz nu vor fi mai mult de doi oficiali, de pe acelaşi continent, la
acelaşi meci.
6.1.8. În legătură cu ceilalţi trei judecători, nu pot fi aleşi doi judecători din acelaşi continent.
Selecţia arbitrilor şi judecătorilor prin tragere la sorţi va asigura neutralitatea, cu respectarea punctelor
următoare
6.1.8.1. Ei vor fi din continente diferite, iar trei vor fi din 3 (trei) continente diferite şi vor
fi din ţări diferite de cele ale boxerilor.
6.1.8.2. Se interzice să oficieze dacă un boxer este dintr-o ţară care a fost mai înainte
principala naţiune a arbitrului-judecătorului.
6.2. Conflictul de interese
6.2.1. Arbitrii şi judecătorii de la orice meci sau serie de meciuri nu vor acţiona la acelaşi meci sau
serii de meciuri ca manager de echipă, antrenor sau secund al oricărui boxeri sau echipă de boxeri care
participă la acel meci sau serie de meciuri sau să acţioneze la un meci la care participă un conaţional.
6.3. Acţiunea disciplinară
6.3.1. O decizie de suspendare privind judecătorii sau arbitri va fi luată de Comisia de disciplină
6.4. Codul de conduita
6.4.1. Toţi arbitrii şi judecătorii vor respecta şi semna Codului de conduită AIBA (anexa B).
REGULA 7. ARBITRII
7.1. Desemnarea şi participarea
7.1.1. La Jocurile Olimpice şi la competiţiile aprobate de AIBA, fiecare meci va fi controlat de un
arbitru aprobat de AIBA care va oficia pe ring şi nu va puncta meciul.
7.2. Îndatoririle
7.2.1. Grija faţă de boxer va fi prima preocupare a arbitrului.
7.2.2. Va veghea ca acest regulament şi fairplay-ul să fie respectate cu stricteţe.
7.2.3. Va ţine sub control meciul în toate fazele sale.
7.2.4. Va preveni ca boxerul slab să primească o pedeapsă nedorită şi nenecesară.
7.2.5. Pentru comenzi va folosi trei cuvinte:
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7.2.5.1. „Stop” pentru a ordona boxerilor să se oprească.
7.2.5.2. „Box”, pentru a ordona boxerilor să continue.
7.2.5.3. „Break”, la oprirea unui clinci, prin care comandă ca fiecare boxer să facă un pas
înapoi înainte de a continua să boxeze.
7.2.6. Va indica unui boxer, prin semne şi gesturi potrivite orice îcălcare a regulamentului.
7.2.7. În cazul în care amândoi boxerii sunt surzi, arbitrul poate folosi atingerea cu o mână a
umărului sau braţului pentru a opri meciul sau pentru un „break”.
7.2.8. Arbitrul nu va indica învingătorul, prin ridicarea braţului sau în alt fel, până ce nu va fi dat
anunţul. Când s-a anunţat învingătorul meciului, arbitrul va ridica mâna învingătorului.
7.2.9. Când arbitrul descalifică un boxer sau opreşte meciul, arbitrul va informa mai întâi
preşedintele juriului care boxer a fost descalificat şi motivul pentru care meciul a fost oprit, pentru a
permite preşedintelui juriului să dea instrucţiuni crainicului să înştiinţeze corect publicul.
7.3. Autoritatea arbitrului
7.3.1. Să încheie un meci în orice fază dacă consideră că meciul este dezechilibrat.
7.3.2. Să încheie un meci în orice fază dacă unul din boxeri a suferit o rană, din cauza căreia
arbitrul decide ca boxerul să nu continue.
7.3.3 Să încheie un meci în orice fază dacă arbitrul consideră că boxerii nu sunt serioşi. În
asemenea cazuri, arbitrul poate descalifica un boxer sau ambii boxeri.
7.3.4. Să atenţioneze un boxer sau să oprească meciul şi să dea un avertisment unui boxer pentru
lovituri nepermise sau pentru orice altă cauză, în interesul fairplayului sau pentru a asigura respectarea
regulamentului.
7.3.5. Să descalifice un boxer care nu îndeplineşte imediat ordinele arbitrului sau se poartă faţă de
arbitru în orice moment jignitor sau agresiv faţă de arbitru.
7.3.6. Să atenţioneze, să îndepărteze sau să descalifice un secund care a încălcat regulamentul.
7.3.7. Cu sau fara avertisment prealabil, să descalifice un boxer pentru o lovitură nepermisă.
7.3.8. În cazul unui knockdown, să întrerupă numărătoarea, dacă un boxer intenţionat nu se retrage
în colţul neutru sau întârzie s-o facă.
7.3.9. Să interpreteze regulile pentru a fi aplicabile sau relevante pentru meciul respectiv sau să
decidă luarea unei acţiuni în orice circumstanţă a meciului care nu este prevăzută de o regulă.
7.3.10. Controlul medical.- Un arbitru, înainte de a oficia la orice turneu internaţional care se
desfăşoare conform acestui regulament, va fi supus unui control medical dacă este pregătit fizic să-şi
îndeplinească îndatoririle de arbitru pe ring. Vederea arbitrului va fi corectată la 20/80 sau mai mult. Nu
este permisă purtarea ochelarilor de către arbitrul pe timpul unui meci, dar sunt permise lentilele de
contact. Arbitrul va fi obligat să participe la o reuniune organizată de juriul medical înainte de fiecare
campionat.
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7.4. Dreptul de a controla boxerul
7.4.1. Echipamentul şi uniforma. Un arbitru va exclude din competiţie orice boxer, care intrând pe
ring, refuză să poarte cască, cochilie (numai bărbaţii) şi proteză dentară; totuşi, situaţia poate fi imediat
îndreptată la discreţia arbitrului în termen de un minut, în caz contrar boxerul fiind descalificat . Nici un
alt obiect nu poate fi purtat pe timpul meciului. Dacă mănuşa sau îmbrăcămintea unui boxer devine
inutilizabilă în timpul meciului, arbitrul va opri meciul pentru rezolvarea lor.
7.5. Dreptul de a controla judecătorii
7.5.1. Arbitrul trebuie să verifice poziţiile corecte ale judecătorilor înainte de meci.

REGULA 8 JUDECĂTORII
8.1. Desemnarea şi participarea
8.1.1. La Jocurile Olimpice şi la toate competiţiile aprobate de AIBA, fiecare meci va fi notat de
cinci judecători AIBA care vor sta pe scaune separat de public şi în imediata apropiere a ringului.
8.1.2. Doi judecători vor sta pe aceeaşi latură a ringului, la o distanţă suficientă între ei, iar fiecare
dintre ceilalţi trei judecători va sta la centrul celorlalte trei laturi ale ringului.
Când numărul de oficiali este insuficient, pot fi folosiţi 3 judecători î loc de 5, dar acest lucru nu
se va aplica la Jocurile Olimpice, campionate mondiale sau campionate continentale.
8.2. Îndatoririle
8.2.1. Fiecare judecător va judeca în mod independent meritele celor doi boxeri şi va decide
învingătorul conform regulamentului.
8.2.2. Fiecare judecător va folosi sistemul de punctaj AIBA pentru a judeca meritele boxerilor.
8.2.3. Fiecare judecător nu va vorbi şi nici nu va folosi nici un semn spre un boxer sau spre un alt
judecător sau spre altcineva pe timpul meciului.
8.2.4. Fiecare judecător, dacă va fi necesar, la sfâşitul unei reprize, va atrage atenţia arbitrului
asupra oricărui incident pe care e posibil ca arbitrul să nu-l fi observat, cum ar fi comportamentul
necorespunzător al unui secund, slăbirea corzilor etc.
8.2.5. Niciun judecător nu-şi va părăsi scaunul până ce decizia n-a fost anunţată publicului.
REGULA 9 MANAGEMENTUL ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR AIBA
9.1. Întregul sistem de management al arbitrilor şi judecătorilor AIBA este descris în Anexa G.
REGULA 10. ANTRENORII
10.1. Certificarea
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10.1.1. Toţi antrenorii actuali din federaţiile naţionale trebuie să obţină un certificat oficial AIBA
pentru a i se permite să secundeze boxeri la diferite competiţii aprobate de AIBA
10.1.2. Clasificarea antrenorilor se va face în 3 nivele şi va respecta următoarele principii:
10.1.2.1. Antrenorii de nivel de o stea şi mai mult pot fi secunzi la competiţii de o stea.
10.1.2.2. Antrenorii de nivel de 2 stele şi mai mult pot fi secunzi la competiţii de 2 stele.
10.1.2.3. Numai antrenorii de nivel de 3 stele pot fi secunzi la competiţii de 3 stele.
10.2. Până la punerea în aplicare a noului Sistem de management al antrenorilor, se deschide o perioadă
de graţie până la sfârşitul lunii decembrie 2012, pentru a permite unui antrenor cu un nivel mai mic de
stele să fie secund la orice competiţie de nivel mai înalt, în cazul în care o federaţie naţională nu are
suficienţi antrenori certificaţi de nivel.
REGULA 11. SECUNZII
11.1. Numărul secunzilor
11.1.1. Fiecare concurent are dreptul la doi secunzi care se vor conduce după următoarea regulă:
numai doi secunzi se vor urca pe marginea ringului şi numai unul va putea intra pe ring.
11.2. Îndatoririle
11.2.1 În timp ce se boxează, niciun secund nu va rămâne pe platforma ringului. Înainte de
începerea unei reprize, ei vor retrage de pe platforma ringului scaunele, prosoapele, găleţile etc.
11.2.2. Secunzii, atunci când oficiază la colţ, vor avea un prosop pentru boxer. Un secund poate
indica retragerea boxerului aruncând prosopul pe ring, atunci când secundul consideră să boxerul este
nepregătit/incapabil să continue să boxeze, exceptând cazul în care arbitrul efectuează numărătoarea.
11.2.3 Secunzii sunt antrenori şi preparatori calificaţi în cadrul federaţiilor lor naţionale şi care
trebuie să respecte şi să urmeze regulamentele AIBA, iar fiecare boxer este de asemenea răspunzător în
acelaşi fel pentru secunzi
11.3. Activităţi interzise
11.3.1. Niciunui secund care încurajează sau îndeamnă spectatorii cu cuvinte sau semne, pe timpul
desfăşurării unei reprize, nu i se va permite să mai fie secund la turneul la care s-a comis încălcarea.
11.3.2. Din momentul în care un secund a fost îndepărtat de la colţ de către arbitru, el va părăsi
locul de desfăşurare pentru restul galei. Dacă, pe timpul turneului, acest secund este îndepărtat pentru a
doua oară, el va fi complet suspendat de la acel turneu.
11.3.3 Folosirea oricărui dispozitiv de comunicare nu va fi permisă la locul de desfăşurare, cum ar
fi, fără a limita, telefoanele mobile, walkie-talkies, telefoanele „inteligente”, căştile, aparatele de radio pe
lungime scurtă etc.
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REGULA 12. JURIUL MEDICAL
12.1. Calificarea
12.1.1. Un doctor calificat în medicină, cu licenţă în bună stare în propria sa ţară şi certificat de
AIBA va fi desemnat de preşedintele Comisiei medicale AIBA. Dacă este posibil, un medic de ring,
certificat de AIBA va fi desemnat de preşedintele Comisiei medicale a AIBA.
12.1.2. La toate competiţiile aprobate de AIBA, la Jocurile Olimpice, la competiţiile de calificare
pentru J.O., numai membrilor Comisiei medicale AIBA li se permite să lucreze ca membri ai juriului
medical. La toate competiţiile aprobate de confederaţii, numai membrilor comisiei medicale a
confederaţiei li se permite să lucreze ca membri ai juriului medical
12.1.3. În situaţii de urgenţă, delegatul tehnic poate desemna doctori locali sau de echipă în cazul
în care nu sunt disponibili alţi membri ai juriului medical
12.2. Prezenţa la competiţie
12.2.1. Acest doctor în medicină va fi prezent pe timpul competiţiei şi el nu-şi va părăsi locul
înainte de sfâşitul ultimului meci şi până ce acest doctor i-a văzut pe cei doi boxeri participanţi la acel
meci. Juriul medical poate purta mănuşi chirurgicale pe timpul meciului.
12.3 Numărul de membri ai juriului medical
12.3.1. În cazul unui singur ring, la toate competiţiile aprobate de AIBA, inclusiv Jocurile
Olimpice şi campionatele mondiale, cel puţin 2 (doi) şi cel mult 3 (trei) membri ai juriului medical vor fi
desemnaţi. Totuşi, în orice caz, nu vor fi mai mult de 2 (doi) membri al juriului medical pe o latură a
ringului.
12.3.2. În caz că sunt două ringuri, la toate competiţiile aprobate de AIBA, inclusiv Jocurile
Olimpice şi campionatele mondiale, sunt necesari cel mult 2 (doi) membri ai juriului medical AIBA la
fiecare ring.
12.3.3. În ambele cazuri, preşedintele Comisiei medicale AIBA poate folosi doctori locali pentru
poziţia de membri ai juriului medical.
12.4. Cerinţe pentru juriul antidoping
12.4.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, un (1) specialist antidoping va fi prezent pentru a
controla procesul antidoping sub supravegherea membrilor juriului medical AIBA.
12.5. Principalele îndatoriri ale juriului medical
12.5.1. Îndatoriri generale
12.5.1.1 Juriul medical AIBA va verifica dacă pentru examenele
medicale:
-. concurenţii au spaţiu suficient
-. există acces direct în camera cântarului
-. există încălzire (dacă este nevoie), lumină suficientă şi o bună
ventilaţie
-. există un număr suficient de mese şi scaune.
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12.5.1.2. Un membru al comisiei medicale AIBA va fi prezent la primul examen medical şi
la toate examinările boxerilor de dinaintea meciurilor la toate competiţiile internaţionale.
12.5.1.3. Membrii juriului medical AIBA îi vor asista pe oficialii medicali din ţările
participante.
12.5.1.4. Membrii Juriul medical AIBA îşi pot exprima părerile cu privire la rănile pe care
le au boxerii. Această părere va fi considerată finală.
12.5.1.5. Juriul medical AIBA va desemna un medic care să supravegheze procedurile
antidoping şi va inspecta spaţiile destinate controlului antidoping, pentru a stabili dacă sunt potrivite în
privinţa poziţiei, echipamentului, înzestrării şi a formularelor
12.5.1.6. Juriul medical AIBA asigură examene medicale pentru arbitrii şi
judecătorii AIBA.
12.5.1.7. Juriul medical al AIBA examinează planurile de urgenţă ale organizatorilor
turneului . verifică prezenţa oxigenului şi a brancardei , a altor echipamente de resuscitare, a
echipamentului de evacuare, calea de evacuare. . verifică dacă este prezentă pentru competiţie o
ambulanţă şi care este spitalul desemnat pentru îgrijirea sportivilor accidentaţi.
12.5.1.8. Juriul medical AIBA va verifica dacă sunt provizii adecvate de hrană şi apă
pentru sportivi şi va face propuneri delegatului tehnic de aprobare.
12.5.2. Îndatoririle legate de competiţie
12.5.2.1. Cel puţin un membru al juriului medical al AIBA va fi prezent la ring pe întreaga
durată a unui meci.
12.5.2.2. Membrii juriului medical AIBA vor îndruma arbitrul în evaluarea accidentărilor.
12.5.2.3. Membrii juriului medical AIBA vor informa preşedintele juriului competiţiei să
oprească meciul în cazul în care un sportiv ar apărea incapabil să continue.
12.5.3. Procedurile după knockouturi şi RSCH
12.5.3.1. Boxerul în stare de inconştienţă – Dacă un boxer devine inconştient, pe ring vor
rămâne numai arbitrul şi doctorul chemat, în afara cazului în care doctorul ar avea nevoie de un ajutor
suplimentar. În cazul în care un boxer este inconştient mai bine de l (un) minut, el va fi transportat la cel
mai apropiat spital (dacă e posibil la secţia de neurochirurgie), pentru o evaluare. Orice boxer care a
suferit comoţie cerebrală poate fi trimis la spital de către doctor.
12.5.3.2. Îngrijirea medicală – În caz de knockout fără stare de inconştienţă sau î caz de
RSCH, boxerul va fi examinat imediat de un doctor la vestiar pentru a stabili ce nevoi are şi natura
viitorului control medical şi/sau spitalizarea.
12.5.3.3. Membrii juriului medical AIBA vor acorda primul ajutor boxerului inconştient,
până ce îngrijirea este preluată de echipa locală de sprijin medical, pentru managementul definitiv.
12.5.3.4. Membrii juriului medical AIBA pot recomanda tratament pentru
boxerii accidentaţi.
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12.5.3.5. Membrii juriului medical AIBA vor suspenda şi restricţiona boxerii accidentaţi,
după cum vor considera potrivit.
REGULA 13. CRONOMETRORUL
13.1. Îndatoririle
13.1.2. Principala îndatorire a cronometrorului este de a regla numărul şi durata reprizelor şi a
intervalelor dintre reprize. Intervalele dintre reprize vor avea o durată de un minut complet.
13.1.3. Cu cinci secunde înainte de începerea fiecărei reprize, cronometrorul va elibera ringul
comandând „eliberaţi ringul !” sau „secunzii, afară !”
13.1.4. Cronometrorul va începe şi încheia fiecare repriză bătând un gong sau un clopot.
13.1.5. Cronometrorul va anunţa numărul fiecărei reprize imediat înainte de începerea ei.
13.1.6. Cronometrorul va opri/repune în funcţiune cronometrul conform indicaţiilor arbitrului.
13.1.7. Cronometrorul va regla toate perioadele şi numărătorile cu ajutorul unui cronometru sau
ceas.
13.1.8. La un „knock-down”, cronometrorul va da un semnal sonor arbitrului indicând secundele
care au trecut, în vreme ce acesta efectuează numărătoarea.
13.1.9. Dacă, la sfâşitul unei reprize, un boxer este „la podea”, iar arbitrul este în curs de a efectua
numărătoarea, nu va bate gongul care indică sfârşitul reprizei. Gongul va bate numai când arbitrul dă
comanda „box !”, indicând continuarea meciului. În vreme ce arbitrul efectuează numărătoarea, timpul
reprizei nu se poate încheia, din cauza faptului că arbitrul a dat comanda „stop”.
13.2. Poziţia
13.2.1. Cronometrorul va sta pe scaun chiar pe marginea ringului.
REGULA 14. CRAINICUL OFICIAL
14.1. Calificarea
14.1.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, crainicul oficial va avea următoarele
calificări:
14.1.1.1. să vorbească fluent mai multe limbi (engleza este obligatorie)
14.1.1.2. să înţeleagă excelent regulamentul tehnic şi regulamentul de competiţii al
AIBA.
14.1.1.3. să aibă o experienţă de minimum 3 (trei) ani în domeniul anunţării
competiţiilor sportive.
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14.2. Desemnarea
14.2.1. Comitetul de organizare a competiţiei răspunde de angajarea unui crainic profesionist
pentru întreaga competiţie.
REGULAMENT PENTRU ECHIPAMENTUL COMPETIŢIONAL
REGULA 1. RINGUL şi ACCESORIILE
1.1. Toate specificaţiile şi îndrumările privind ringul şi accesoriile sunt descrise în anexa H.
1.2. Eticheta aprobată
1.2.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, comitetul de organizare va folosi ringurile
confecţionate de unul din furnizorii oficiali ai AIBA.
1.2.2. Toate ringurile existente pot fi folosite până la sfârşitul lui 2010. Totuşi, începând cu 2011,
la toate competiţiile aprobate de AIBA trebuie folosit un ring nou cu etichetele aprobate de AIBA”
REGULA 2. MĂNUŞILE DE BOX
2.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA trebuie folosite mănuşi confecţionate de unul din cei
care deţin licenţă AIBA pentru echipament de box.
2.2. Concurenţii vor purta mănuşi roşii sau albastre, conform colţului respectiv al boxerului.
2.3. La toate competiţiile aprobate de AIBA, mănuşile vor fi furnizate de comitetul de organizare
şi trebuie să fie aprobate de delegatul tehnic. Nu se permite boxerilor să poarte mănuşile personale.
2.4. Boxerii îşi vor pune mănuşile de box înainte de a intra pe ring
2.5 Mănuşile vor fi scoase imediat după încheierea meciului şi înainte de anunţarea deciziei.
2.6. Căptuşeala mănuşilor nu va fi deplasată sau ruptă.
2.7 Se vor folosi numai mănuşi curate şi în bună stare
2.8 Specificaţii
2.8.1. Specificaţii detaliate privind mănuşile de box pot fi găsite în ghidul echipamentului,
anexa J.
REGULA 3. CĂŞTILE
3.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, boxerii trebuie să folosească căşti confecţionate de
unul din posesorii de licenţă oficială AIBA pentru echipamente de box.
3.2. Folosirea căştii este obligatorie.
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3.3. Concurenţii vor purta căşti roşii sau albastre, conform colţului respectiv al boxerului.
3.4. La toate competiţiile aprobate de AIBA, căştile vor fi furnizate de comitetul de organizare şi
vor trebui aprobate de delegatul tehnic. Nu se permite boxerilor să poarte casca personală.
3.5. Boxerii isi vor pune casca numai după ce intră pe ring.
3.6. Casca va fi scoasă imediat după ce meciul se încheie şi înainte ca decizia să fie anunţată.
3.7. Specificaţii.
3..7.1. Specificaţii detaliate privind căştile pot fi găsite în ghidul echipamentului, anexa J
REGULA 4. BANDAJELE
4.1. Folosirea bandajelor.
4.1.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA se vor folosi bandaje de la unul din
producătorii care au licenţă AIBA pentru echipamente de box.
4.1.2. La toate competiţiile de 3 stele, comitetul de organizare va furniza la fiecare meci
bandaje noi la sosirea boxerului la locul de concurs, pentru gala de box în care boxerul este programat să
concureze.
4.1.3. Bandajele vor fi aplicate în vestiar în prezenţa oficialului de la federaţia gazdă.
Bandajele de la fiecare boxer vor fi controlate şi marcate de un manager de echipament oficial la masa de
verificare a echipamentului.
4.2. Folosirea bandajelor
4.2.1. Un bandaj nu va fi mai lung de 4,5 m (14,76 picioare) şi nici mai scurt de 2,5 m (8,2
picioare). Bandajul va avea o lăţime de 5,7 cm. (2 1/4 inci) El va fi confecţionat din material elastic şi va
avea un sistem de prindere aprobat de AIBA.
REGULA 5. PROTEZA
5.1. Trebuie purtate proteze. Proteza va fi turnată. Ţara gazdă organizatoare trebuie să asigure
fiecărui participant, care nu are, o proteză, plătită de boxerul respectiv sau de federaţia naţională a
boxerului. Nu se vor purta proteze colorate complet sau parţial în roşu
5.2. Se interzice ca boxerul să-şi scoată intenţionat proteza pe timpul meciului, iar dacă o va face,
el va fi avertizat sau descalificat. Dacă unui boxer i-a căzut jos proteza, arbitrul va conduce boxerul la
colţul său, va spăla proteza şi o va restitui pentru a fi pusă în poziţia corespunzătoare. Cât timp se face
acest lucru, secundului nu i se permite să discute cu boxerul.
REGULA 6. PROTECTOARELE
6.1. La competiţiile de bărbaţi, boxerii vor purta o cochilie la toate meciurile şi în plus pot purta un
Regulament Tehnic şi Competiţional AIBA 31

suspensor. Cochilia nu na acoperi nicio parte a zonei de ţintă.
6.2. La competiţiile de femei, un protector al pieptului şi un protector al zonei pubisului vor putea fi
purtate de boxeriţe,
REGULA 8. UNIFORMA COMPETIŢIEI
7.1. Uniforma boxerului
7.1.1. Concurenţii vor boxa în ghete uşoare sau pantofi (fără cuie sau tocuri), şosete, şort
(care nu va depăşi lungimea genunchilor) şi maiou care va acoperi pieptul şi spatele, aşa cum se indică în
desenul anexat
7.1.2. La toate competiţiile aprobate de AIBA, boxerii vor purta maiou şi şort roşu sau
albastru, în funcţie de colţul stabilit pentru boxerul respectiv, fiind o răspundere personală. Linia centurii
trebuie să fie clar indicată printr-o bandă elastică cu lăţimea de 10 cm (linia centurii fiind o linie
imaginară de la buric la capul şoldului).
7.2 Specificaţii
7.2.1. Ghidul detaliat privind uniforma boxerului poate fi găsit în anexa F.
7.3. Îmbrăcămintea oficialilor (arbitri şi judecători)
7.3.1.Arbitrii şi judecătorii vor fi îmbrăcaţi în pantaloni albi, cămaşă albă şi pantofi sau
ghete uşoare, fără tocuri înălţate,
7.3.2. La competiţiile controlate de AIBA sau la competiţiile la care arbitrilor şi
judecătorilor li se asigură uniforme de către AIBA, arbitrii şi judecătorii trebuie să poarte uniforma
asigurată.
7.3.3. Aceşti oficiali pot purta mănuşi chirurgicale în timp ce oficiază.
REGULA 8. ECHIPAMENTUL SISTEMULUI DE PUNCTAJ AIBA
8.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, sunt obligatorii un set (seturi) complete de sistem de
punctaj AIBA aprobat de AIBA şi un operator de sistem de punctaj AIBA.
8.2. Calculatoare manuale şi clickere manuale
8.2.1. Judecătorii vor avea nevoie de asemenea de 5 (cinci) maşini de punctaj (calculatoare
– clickere de punctaj) pentru eventualitatea defectării sistemului de punctaj al AIBA.
ANEXA „A”
ÎNDATORIRILE DELEGATULUI TEHNIC şi ale MANGERULUI DE COMPETIŢIE
1. ÎNDATORIRILE DELEGATULUI TEHNIC
1.1. Va efectua o vizită (vizite) de inspecţie înainte de competiţie pentru a verifica
pregătirile comitetului local de organizare în toate sferele tehnice incluzând locul, instalaţiile legate de
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competiţie, programul competiţiei, locul hotelului pentru delegaţii etc., împreună cu personalul de la
sediul AIBA sau al confederaţiei.
1.2. Va evalua progresul pregătirilor pentru competiţie şi va raporta oficiului de la sediul
AIBA.
1.3. va sosi din timp la competiţie pentru a monitoriza şi acorda asistenţă Comitetului de
organizare pentru pregătirile finale. Delegatul tehnic va interveni în munca Comitetului de organizare
numai în cazul în care regulamentul AIBA tehnic şi de competiţie a fost încălcat sau atunci când i se cere
delegatului tehnic să acorde asistenţă
1.4. . va ţine şedinţa tehnică cu conducătorii de echipă, antrenori, doctori, arbitri, judecători
şi oficiali înainte de începerea competiţiei.
1.5. . va superviza-monitoriza aranjamentele pentru tragerea la sorţi, cântarul oficial,
examenul medical şi programul zilnic al meciurilor.
1.6. va stabili îndatoririle ITO desemnaţi la competiţie.
1.7. . va superviza/monitoriza procesul de desemnare a următorilor oficiali/a următoarelor
îndatoriri: controlul paşapoartelor şi verificarea legitimaţiilor, cântarele, arbitrii şi judecătorii, comisia de
tragere la sorţi, punerea la zi a legitimaţiilor la ring, membrii juriului, procedurile de apel.
1.8. Va ţine zilnic o şedinţă cu preşedinţii juriului de competiţie şi al comisiei de tragere la
sorţi pentru a evalua performanţa arbitrilor şi judecătorilor şi pentru a lua decizii finale în toate chestiunile
legate de arbitri şi judecători, conform concluziilor şedinţei.
1.9. Va trimite raportul final de evaluare a competiţiei la oficiul de la sediul AIBA sau al
confederaţiei.
2. ÎNDATORIRILE MANAGERULUI de COMPETIŢIE
2.1. Să supravegheze desfăşurarea competiţiei şi să asigure punctul de vedere al AIBA faţă de
problemele competiţiei.
.2.2. să se asigure că competiţia este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu regulamentul
AIBA tehnic şi de competiţii, sub îndrumarea delegatului/delegaţilor tehnici ai AIBA.
2.3. să ţină legătura cu alte sectoare funcţionale pentru a asigura realizarea coordonată a serviciilor
de sprijin cum sunt acreditarea, securitatea, transportul, asistenţa medicală, mass-media, operaţiile de la
locurile de concurs, locurile de concurs, compania de difuzare şi voluntarii.
2.4. să ţină legătură regulată cu delegatul/delegaţii tehnici AIBA şi cu federaţia naţională gazdă şi
cu comitetul de organizare în chestiuni legate de pregătirea competiţiei
2.5. să raporteze în mod regulat la AIBA şi delegatului tehnic pregătirea competiţiei
2.6. să stabilească o listă cu echipamentul necesar pentru competiţia de box,
2.7. să asigure cerinţele sportive specifice în planificarea şi în operaţiile întregii competiţii şi de la
locurile de antrenament.
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2.8. să recomande o structură organizatorică potrivită şi nivele de personal corespunzător pentru
desfăşurarea competiţiei
2.9.să pregătească şi să îndrume zi de zi personalul şi voluntarii.
2.10.- să colaboreze cu federaţia naţională gazdă şi cu comitetul de organizare în privinţa selectării
şi pregătirii oficialilor tehnici naţionali.
2.11. să organizeze şi să conducă orientarea şi şedinţele pentru întregul personal, oficialii tehnici şi
voluntarii înainte de începerea competiţiei.
2.12. să asigure paza şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor bunurilor comitetului de organizare
2.13.să asigure că întreaga politică şi toate procedurile comitetului de organizare sunt urmate, sunt
luate măsurile de urgenţă iar problemele respective (de exemplu, de disciplină, securitate, condiţii de
muncă etc.) sunt asigurate, documentate, iar abaterile sunt raportate.
2.14.să participe la aceste reuniuni şi să asigure legătura necesară ca manager de competiţie,
raportând şi întreprinzând acţiunile necesare.
ANEXA „B”
CODUL DE CONDUITA la AIBA
Asociaţia Internaţională de Box (AIBA) vă cere prin prezenta acordul dv. cu privire la Codul de conduită
de mai jos, care se va aplica pe întreaga perioadă a (numele şi data competiţiei)
Regula 1:
Nu voi primi nici un ban şi nu voi accepta nici un cadou care ar putea fi considerat drept
mită din partea cuiva, în afara celor pe care se primesc de la Oficiul de la sediul AIBA în calitate de
suveniruri oficiale.
Regula 2:

Nu voi fi sub influenţa alcoolului pe întreaga perioadă a (numele competiţiei).

Regula 3:
Nu voi încălca nicio normă de conduită socială în relaţiile mele cu cetăţenii ţării gazdă şi ai
delegaţiilor străine
Regula 4:

Nu voi folosi şi nu voi purta telefonul meu mobil în interiorul locului competiţiei

Regula 5:
Voi participa la toate reuniunile organizate pentru arbitri şi judecători pe întreaga perioadă
a (numele competiţiei).
Regula 6:
AIBA.

Îmi voi îndeplini îndatoririle faţă de competiţie, după cum îmi va cere delegatul tehnic al

Regula 7:
Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nicio parte în vederea încălcării oricărui
regulament tehnic şi de competiţie al AIBA
Regula 8:
Nu mă voi asocia şi nu voi colabora cu nicio parte în vederea încălcării judecăţii mele şi a
îndatoririlor pe care le am ca arbitru şi judecător al AIBA
Regula 9: În timpul îndeplinirii îndatoririlor mele ca arbitru şi judecător AIBA, nu voi vorbi cu nimeni
despre nicio chestiune având legătură cu competiţia, la locul de competiţie şi/sau în alt loc, pe întreaga
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perioadă a competiţiei, îndeosebi cu persoanele din ţara mea, membri ai federaţiei naţionale, oficiali
tehnici internaţionali, membri ai Comitetului Executiv, mass-media şi publicul
Regula 10:

Nu mă voi purta într-un mod care este nedemn pentru AIBA.

Regula 11:

Nu voi fuma în interiorul locului de competiţie

regula 12: Voi respecta şi nu voi încălca în nici un fel Codul de disciplină al AIBA.
Accept ca orice încălcare a regulilor de mai sus să fie raportată Comisiei de disciplină a
AIBA/Comitetului Executiv, putând duce la imediata mea sancţionare. Ca atare, accept aici cererea AIBA
Data; ______/_____/_____
_______________________
_________________
____________________
Numele
Funcţia
Semnătura
ANEXA „C”
ÎNDRUMARUL COMPETIŢIILOR APROBATE
1. COMPETIŢII APROBATE DE AIBA
1.1. Competiţiile aprobate de AIBA sunt sprijinite de AIBA prin drepturi de televiziune,
sponsorizări, delegaţi tehnici, arbitri şi judecători în funcţie de nivelul stabilit al competiţiei, menţionat la
1.7.
1.2. În fiecare an, AIBA va stabili numărul maxim de competiţii aprobate de AIBA care vor avea
loc într-un an calendaristic, cu prilejul şedinţei Comitetului Executiv
1.3. O competiţie aprobată de AIBA nu poate avea loc în aceeaşi zi cu alta, doar dacă cele două
competiţii sunt în ţări diferite care nu au frontieră comună
1.4. În principiu, doar o singură competiţie aprobată de AIBA poate avea loc în acelaşi oraş întrun an.
1.5. Maximum 3 (trei) competiţii aprobate de AIBA pot avea loc în oricare ţară, în funcţie de
calitatea lor deosebită şi de tradiţie.
1.6. AIBA va lua în consideraţie cererile pentru a beneficia de statutul AIBA numai dacă vin de la
ţările care au organizat în prealabil un turneu internaţional în mod regulamentar şi care sunt aprobate de
federaţiile naţionale.
1.7. Cererile privind statutul AIBA vor fi înaintate de federaţiile naţionale până în luna septembrie
a anului de dinaintea competiţiei.
1.8. Orice federaţie naţională care solicită ridicarea nivelului de statut AIBA va trimite, cu cererea
sa, rezultatele de la ultimul turneu şi detalii în sprijinul ridicării gradului.
1.9. Orice federaţie care solicită competiţii aprobate de AIBA trebuie să îndeplinească cerinţele
AIBA legate de buget, taxă de participare, îndeplinirea regulamentelor AIBA tehnice şi de competiţie, a
codului antidoping, transmisiile TV. Nivelul cerinţelor va depinde de statutul competiţiei aprobate.
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1.10. Competiţiile aprobate de AIBA se împart în trei nivele )competiţii de o stea – de 2 stele – de
3 stele), în funcţie de numărul de boxeri participanţi din diferite ţări şi de nivelul boxerilor (boxeri cu
clasificare mondială):
1.10.1. Competiţii AIBA de 3 stele - Turnee internaţionale AIBA:
1.10.1.1. Toate competiţiile controlate de AIBA de mai jos sunt controlate şi
conduse de AIBA, iar drepturile sunt deţinute de AIBA:
- Campionate mondiale de box AIBA
- Cupa Preşedintelui AIBA
- Cupa Mondială AIBA
- Toate competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice şi Jocurile
Olimpice de tineret
1.10.1.2. Competiţii internaţionale şi continentale la care participă peste 20 de ţări
şi peste 150 de boxeri
1.10.1.3. Cinci campionate de confederaţie
1.10.2. Competiţii AIBA de 2 stele – turnee continentale AIBA:
1.10.2.1. competiţii internaţionale şi continentale cu o participare de 13 – 19 ţări şi
peste 100 de boxeri.
1.10.3. competiţii AIBA de o stea – turnee regionale AIBA:
1.10.3.1. Competiţii internaţionale şi continentale la care participă 1 - 12 ţări.
1.11. se vor aplica regulamentele:
1.11.1. Regulamentul AIBA tehnic şi de competiţii se va aplica la toate competiţiile
aprobate de AIBA
1.11.2. Regulamentul AIBA antidoping se va aplica la toate competiţiile aprobate de
AIBA, cu excepţia cazului în care CIO sau altă organizaţie internaţională recunoscută de AIBA pentru un
asemenea scop, realizează controale antidoping la o competiţie conform regulamentelor sale, cum ar fi la
Jocurile Olimpice, iar aceste regulamente se vor aplica pe perioada aplicabilă
2. APROBAREA PROCEDURII REFERITOARE LA COMPETIŢII
2.1. Competiţii de nivel naţional:
2.1.1. Pentru competiţiile de nivel naţional, aprobare necesită îndeplinirea următoarei
proceduri de aprobare
2.1.1.1. Aprobarea federaţiei naţionale este obligatorie
2..1.12. Aprobarea confederaţiei este obligatorie
2.1.1.3. Aprobarea AIBA poate fi solicitată.
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2.1.2. Toate celelalte competiţii pot fi sau nu competiţii aprobate de AIBA, federaţia gazdă
având libertatea de a alege. Totuşi, în cazul competiţiilor neaprobate, trebuie aplicat regulamentul AIBA
tehnic şi de competiţii.
2.1.3. Aprobarea trebuie obţinută cu cel puţin 3 luni înainte de începerea competiţiei
2.1.4. Această procedură poate fi aplicată pentru orice campionat, meciuri bilaterale,
invitaţii (individuale sau pe echipe) sau la toate competiţiile regionale.
2.2. Competiţii continentale
2.2.1. Pentru competiţiile de nivel continental, aprobarea trebuie dată de confederaţie şi/sau
de către AIBA.
2.2.2. Acest lucru poate fi făcut pentru campionatele de confederaţie, competiţiile
continentale şi competiţiile internaţionale multicontinentale
ANEXA D
GHID PENTRU CLASAMENTUL MONDIAL
1. ALOCAREA PUNCTELOR PENTRU CLASAMENTUL MONDIAL
1.1. Punctele pentru clasamentul mondial, pentru fiecare boxer, sunt cumulate pe o perioadă de
„rulare” de doi ani.
1.2. Punctele de clasament mondial vor fi acordate pentru fiecare competiţie şi menţinute în
totalitate pentru 4 (patru) competiţii) acordându-se o atenţie în plus performanţelor recente).
1.3. Punctele pentru clasamentul mondial de la cea de-a 5-a competiţie în sus vor fi apoi reduse cu
25%, cu aceeaşi reducere la restul competiţiilor (cel puţin 7 competiţii vor fi incluse în sistemul de
clasificare).
1.4. Clasamentul mondial oficial al AIBA se stabileşte după fiecare competiţie care contează în
sistemul de clasificare
1.5. Fiecare boxer care participă la o competiţie de 3 stele, conform anexei C, va fi clasificat în
cadrul competiţiei şi va câştiga puncte în funcţie de rezultatul şi poziţia finală.
1.6. Alocarea punctelor se va face în felul următor:
Competiţiile clasificate

Punctele acordate în funcţie de locul obţinut
1st

2nd 3rd 4th

5th 6th 7th 8th

9th 10th

Campionate mondiale

1200 800 700 650 500 450 400 350 100 90

Jocuri Olimpice

1300 900 800 750 600 550 500 450 100 0

Competiţii de calificare la J.O.

750

550 450 400 250 200 150 100 0

0

Campionate de confederaţie

800

600 500 450 300 250 200 150 0

0

Campionate mondiale de tineret

800

600 500 450 300 250 200 150 0

0
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1.7. Pentru campionatele mondiale (primul turneu olimpic de calificare) şi la turneele olimpice de
calificare de pe fiecare continent, AIBA va acorda punctele cele mai mari pentru trei participări.
2. CRITERII SUPLIMENTARE
2.1. Orice boxer care-şi schimbă categoria de greutate va primi 75% din punctele de la categoria
anterioară de greutate
2.2. Doi boxeri cu acelaşi număr de puncte vor fi clasaţi ÎN PRIMUL RÂND după numărul de
competiţii la care au participat.
2.3. În cazul a doi boxeri care au acelaşi număr de puncte obţinute în acelaşi număr de competiţii,
ei vor fi clasaţi în funcţie de cel mai bun rezultat la cea mai înaltă competiţie, în ordinea:
2.3.1. Jocurile Olimpice
2.3.2. Campionate mondiale
2.3.3. Campionate mondiale de tineret
2.3.4. Calificări pentru J.O
2.3.5. Campionate de confederaţie.
ANEXA E
PROCEDURA DE STABILIRE A CAPILOR DE SERIE
LA CEREMONIA DE TRAGERE LA SORŢI
1. PROCEDURA DE STABILIRE A CAPILOR DE SERIE LA CEREMONIA DE TRAGERE LA
SORŢI
1.1. Pentru a asigura soliditate prin tragerea la sorţi şi pentru a evita ca cei mai buni boxeri clasaţi
pe plan mondial să se întâlnească în primele runde, tragerea la sorţi poate fi aranjată sau structurată cu
capi de serii în funcţie de restricţiile de la fiecare competiţie aprobată de AIBA, după cum urmează:
1.1.1. Campionate mondiale
1.1.1.1. Opt capi de serie la fiecare categorie de greutate, la campionatele mondiale
de elită, bărbaţi.
1.1.2. Jocuri Olimpice
1.1.2.1. Maximum doi capi de serie, dacă sunt mai puţin de 16 înscrieri la categoria
de greutate.
1.1.2.2. Maximum patru capi de serie dacă sunt 16 – 31 de înscrieri la categoria de
greutate
1.1.2.3. Maximum opt capi de serie dacă sunt 32 – 63 de înscrieri la categoria de
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greutate.
1.1.3. Campionate de confederaţie
1.1.3.1. maximum doi capi de serie, dacă sunt mai puţin de 16 înscrieri la categoria
de greutate.
1.1.3.2. Maximum patru capi de serie dacă sunt 16 – 31 de înscrieri la categoria de
greutate.
1.1.3.3. Maximum opt capi de serie dacă sunt 32 – 63 de înscrieri la categoria de
greutate.
1.2. Pentru competiţiile aprobate, menţionate în regula 1.1., capii de serie vor fi controlaţi de
AIBA. În acest scop, toate înscrierile vor fi înaintate de comitetul de organizare oficiului de la sediul
AIBA
1.3. ragerea la sorţi se va desfăşura după cum urmează:
1.3.1. Numărul de „liberi” va fi stabilit şi plasat în felul următor:
1.3.1.1. Când numărul de boxeri este 4, 8, 16, 32, 64, 128 sau la o putere mai mare
a lui 2, ei se vor întâlni în perechi în ordinea trasă la sorţi, conform graficului 1, pentru opt boxeri.
1.3.1.2. Când numărul de boxeri nu este o putere a lui 2, vor exista „liberi” în
primul tur. Numărul de liberi va fi egal cu diferenţa dintre puterea următoare a lui 2 şi numărul de boxeri
(de exemplu, în cazul a 17 boxeri, vor fi 32 – 17 = 15 liberi).
1.3.1.3. Cei liberi vor fi plasaţi ca în graficul 2.
1.3.2. Capii de serie vor fi aleşi dintre cei mai buni boxeri clasaţi de AIBA la nivel mondial
participanţi la competiţie.
1.3.3. Capii de serie vor fi plasaţi cum se arată amănunţit în tragerea la sorţi din schiţa nr.
2. Capii de serie din jumătatea de sus a tragerii sunt plasaţi în capul şi în partea de jos a secţiunilor lor (de
exemplu opt sau şaisprezece) şi în jumătatea de jos a tragerii în josul şi capul secţiunilor lor.
1.3.3.1. În funcţie de numărul de capi de serie, conform regulii 1.1., cei 2 de sus şi
cei 4 capi de serie vor fi trataţi aşa cum se indică în schiţa 2 şi în schiţa 3 (ex. cap de serie 1, cap de serie
2, cap de serie 3, cap de serie 4).
- numărul 1 plasat în partea de sus a tragerii
- numărul 2 plasat în partea de jos a tragerii.
- numărul 3 plasat în jumătatea de sus a părţii inferioare a tragerii
- numărul 4 plasat în jumătatea de jos a părţii de sus a tragerii
1.3.3.2. Alţi capi de serie vor fi trataţi ţinând seama de cerinţele din regula 1.1.
1.3.3.3. Numerele 5 – 8 trase la sorţi de un grup independent de observatori pentru
restul până la 8 din tragere, aşa cum se indică în schiţa 2 şi în schiţa 6 (ex. capi de serie 5-8).
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1.3.3.4. Restul de locuri va fi completat cu boxeri aleşi aleatoriu de sistemul
computerizat de tragere la sorţi.

SCHITA 1

S C H I TA 1

Winner

A
A

B
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SCHITA 2

S C H I TA 2

R o und o f 8

1 seed
1 seed

bye 1

bye 5
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5-8 seed
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4 seed
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S C H I TA 3
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SCHITA 3 transfocare B
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ANEXA F
GHID PRIVIND UNIFORMA BOXERULUI
1. SPECIFICAŢII PRIVIND MAIOUL şi ŞORTUL
1.1. Steagul naţional
1.1.1. Steagul federaţiei naţionale poate apărea numai o dată pe maiou şi o dată pe şort.
1.1.2. Steagul nu trebuie să conţină nici o identificare a fabricantului, reclamă a
sponsorului, elemente de design sau alte elemente
1.1.3. Steagul poate fi tipărit, brodat sau cusut ca un ecuson.
1.1.4. Nu sunt restricţii în privinţa formei steagului, dar trebuie respectate următoarele
măsuri şi poziţii pe set
1.1.4.1. Maioul: maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi) pe faţa maioului,
la nivelul şi pe partea inimii
1.1.4.2. Şortul: maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi) în partea din faţă
a piciorului stând
1.2. Emblema fabricantului:
1.2.1. Identificarea fabricantului poate fi imprimată, brodată sau cusută pe maiou şi nu
trebuie să se amestece cu celelalte elemente care identifică federaţia naţională (de exemplu, steagul).
Trebuie respectate următoarele cantităţi, aşezări şi măsuri:
1.2.1.1. Maioul:
- emblema de identificare poate fi aşezată o dată pe faţa maioului, la nivelul pieptului, pe
partea dreaptă
- maximum 20 cm2 (douăzeci de centimetri pătraţi).
1.2.1.2. Şortul:
- emblema de identificare poate fi aşezată o dată pe faţa piciorului drept.
- maximum 20 cm2 (douăzeci de centimetri pătraţi).
1.3. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale
1.3.1. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale poate fi aşezată numai o dată pe
spatele maioului.
1.3.2. Literele folosite pentru abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale nu
trebuie să depăşească 1O cm (zece centimetri) în înălţime
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1.3.3. Literele folosite pentru abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale trebuie
să aibă o culoare în contrast cu culorile maioului. Pentru a putea fi citite mai uşor, ele pot fi ataşate la o
bucată cu o culoare neutră sau înconjurate cu o dungă sau o umbră
1.3.4. Abrevierea olimpică naţională a federaţiei naţionale nu trebuie să se amestece cu
celelalte elemente ale îmbrăcămintei care îl identifică pe boxer (de exemplu, numele boxerului).
1.4. Numele boxerului:
1.4.1. Fiecare boxer poate fi identificat cu ajutorul numelui de familie sau al unei porecle
pe spatele maioului.
1.4.2. Numele trebuie poziţionat pe partea de sus de pe spatele maioului, între omoplaţi.
Literele folosite pentru nume nu trebuie să depăşească 5 cm (cinci centimetri) înălţime, iar lăţimea
numelui nu va depăşi 20 (douăzeci de centimetri)
1.4.3. Literele folosite pentru nume trebuie să aibă o culoare în contrast cu culorile
maioului. Pentru a putea fi citite mai uşor, ele pot fi ataşate la o bucată cu o culoare neutră sau
înconjurate cu o dungă sau o umbră
1.4.4. Ele pot să nu conţină nicio identificare a fabricantului, publicitate a sponsorului,
trăsături de design sau alte elemente.
1.5. Publicitatea sponsorilor federaţiei naţionale:
1.5.1. Toate formele de publicitate pentru sponsori sau terţe părţi, declaraţii politice,
religioase sau personale sau alte categorii interzise cum ar fi alcoolul (exceptând berea şi vinul), tutunul,
cazinourile, jocurile de noroc şi pariurile sunt interzise pe tot setul de îmbrăcăminte în interiorul locului
de competiţie
1.5.2. Publicitatea sponsorului federaţiei naţionale poate fi imprimată, brodată sau cusută
pe maiou şi nu trebuie să se amestece cu celelalte elemente care identifică federaţia naţională (de
exemplu, steagul). Trebuie respectate următoarele cantităţi, aşezări şi măsuri:
1.5.2.1. Maioul
- Publicitatea sponsorului este permisă să apară o dată pe faţa maioului, sub nivelul
pieptului
- maximum 150 cm2 ( o sută cincizeci de centimetri pătraţi).
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ANEXA G
SISTEMUL DE MANAGEMENT pentru ARBITRII si JUDECATORII AIBA
1. MANAGEMENTUL CALIFICARII ARBITRILOR SI JUDECATORILOR
1.1. Criterii standard pentru a obţine calificările fundamentale ale arbitrilor şi judecătorilor AIBA
1.1.1. Statutul social – Următoarele persoane nu pot fi arbitri şi judecători activi :
1.1.1.1. Toţi membri aleşi în Executivul federaţiilor naţionale, cum sunt preşedinţii,
membrii Comitetului Executiv, secretarii generali etc.
1.1.1.2. Orice angajat plătit al federaţiilor naţionale
1.1.1.3. Managerii, antrenorii, preparatorii etc. activi la echipă
1.1.1.4. Membrii Comisiei de arbitri şi de judecători, ai Comisiei tehnice şi de
regulamente şi ai Comisiei de femei.
1.1.2. Statutul sportiv:
1.1.2.1. Arbitrii şi judecătorii din Seria mondială de box pot fi arbitri şi judecători
activi la AIBA şi invers.
1.1.2.2. O persoană nu poate fi numai arbitru, dar poate fi numai judecător.
1.1.2.3. Persoanele cu un profil din afara boxului sau foşti boxeri pot deveni arbitri
şi judecători.
1.1.3. Statutul fizic:
1.1.3.1. Persoanele complet oarbe nu pot fi arbitri şi judecători.
1.1.3.2. O persoană surdă nu poate fi arbitru.
1.1.4. Statutul etic:
1.1.4.1. Orice arbitru şi judecător suspendat de AIBA din motive de etică nu va mai
fi acceptată pentru nicio activitate în cadrul boxului
2. MANAGEMENTUL PERFECŢIONĂRII CALITĂŢII ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR
2.1. Toţi arbitrii şi judecătorii de la orice nivel vor fi antrenaţi şi vor judeca competiţiile numai în
conformitate cu manualul AIBA pentru arbitri şi judecători
2.2. AIBA va certifica instructori de arbitri şi judecători care să ţină seminarii de instruire şi
cursuri de pregătire la nivel naţional şi regional.
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2.3. Numai arbitrii şi judecătorii certificaţi de AIBA au dreptul de a oficia la orice competiţie de
box şi ei vor fi înregistraţi în banca de date a AIBA
3. MANAGEMENTUL CERTIFICĂRII/ CLASIFICĂRII ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR
3.1. Testele pentru arbitri şi judecători
3.1.1. Noi criterii de examinare urmează să fie elaborate.
3.1.2. Examinarea în scris.
3.1.3. Examinarea orală (conform unui scenariu, se evaluează nivelul de cunoaşterii a
limbii)
3.1.4. Examinarea practică pe viu
3.1.5. Testarea reacţiei
3.1.6. Testul fizic, vederea (reacţia faţă de culoare)
3.1.7. Testul de aptitudine
3.1.8. Examene separate pentru arbitri şi judecători.
3.2. Căile pentru a deveni arbitri şi judecători AIBA:
3.2.1. Modulul 1
3.2.1.1. Candidatul va primi o broşură de introducere în materie, cu două sau trei
săptămâni înainte de examenul de admitere. Broşura cuprinde regulile pe care candidatul trebuie să le
cunoască pentru a începe primul stagiu.
3.2.1.2. Procesul de admitere va începe cu un curs de patru ore, două şedinţe de câte
2 ore, cuprinzând toate chestiunile din foaia de examinare şi va fi condus de un instructor certificat pentru
antrenori şi judecători de la federaţia naţională.
3.2.1.3. La completarea cu succes a perioadei de introducere şi a foii de examinare,
candidatul trebuie să demonstreze că are suficiente cunoştinţe cu privire la reguli pentru a avansa la
modulul 2.
3.2.1.4. Cursul de introducere pentru oficialii AIBA – judecători
Scopul sesiunii este de a-i pregăti pe candidaţi pentru a deveni judecători calificaţi
de nivel naţional şi pentru a-i familiariza şi a-i face să înţeleagă regulile care s-i ajute să judece corect şi
profund sportivii.
3.2.2. Modulul 2
3.2.2.1. Candidatul va fi repartizat unui „mentor” (un oficial deja calificat de AIBA,
în perfectă stare), care va supraveghea progresul în cadrul modulului 2.
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3.2.2.2. Primul stagiu va fi de a lucra la cel puţin zece competiţii cu un cronometror
certificat; cinci ca asistent al cronometrorului, apoi cinci ca cronometror sub supravegherea
cronometrorului certificat.
3.2.2.3. Modului complet oferă o experienţă practică cu cele trei domenii cerute
pentru a lucra pe ring sau în jurul ringului, ca arbitru, judecător şi pentru a cunoaşte munca de
cronometror.
3.2.2.4. În cel de-al doilea stagiu, candidatul va participa la competiţii în calitate de
„judecător supranumerar”, folosind fie sistemul de punctaj AIBA, fie aparatul manual sau clickerul de
punctaj.
3.2.2.5. Candidatul va puncta la cel puţin 30 de meciuri sub supravegherea şi
observaţiile mentorului său.
3.2.2.6. După realizarea celor de mai sus, candidatul va trece, cu aprobarea
mentorului său, la modulul următor.
3.2.3. Modulul 3
3.2.3.1. Pentru acest stagiu este nevoie de practică ca arbitru la şedinţe de sparring
în sală.
3.2.3.2. Acest lucru poate fi aranjat de obicei în mai multe feluri, cum ar fi:
- la şedinţe aranjate de federaţia naţională
- într-o instalaţie aranjată şi aprobată de mentorul candidatului
- la un club de box, la care candidatul este înregistrat.
3.2.3.3. ând se consideră că acest candidat este pregătit, va începe ca arbitru la
meciuri de juniori şi va încheia cu succes cel puţin 30 de meciuri, sub menajamentul şi observaţiile
mentorului său.
3.2.3.4. În acest răstimp, va trebui să aibă de asemenea numeroase meciuri în
calitate de judecător şi, al recomandarea mentorului său, va fi apoi aprobat la nivel naţional
3.2.4. Modulul 4 – Nivelul naţional
3.2.4.1. Nivelul naţional este cella care candidatul poate lucra la toate nivelele din
cadrul federaţiei şi pentru aceasta va îndeplini cel puţin parametrii recomandaţi:
- Judecător la 50 de meciuri
- Arbitru la 30 de meciuri
- În ambele cazuri, va fi cel puţin un campionat naţional de elită.
3.2.4.2. Când toate cele de mai sus s-au încheiat la un nivel acceptabil de
competenţă, candidatul poate fi recomandat de instructorul arbitrilor şi judecătorilor din federaţia
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naţională ân vederea examinării de intrare în AIBA.
3.2.5. Modulul 5 –Nivel naţional
3.2.5.1. Candidaţii pentru admiterea pe listele de arbitri şi judecători AIBA nu pot fi
membrii ai Executivului sau angajaţi salariaţi ai federaţiilor naţionale.
3.2.5.2. Examenul de intrare în AIBA poate fi aranjat de federaţia naţională a
candidatului sau candidatul poate participa la un examen găzduit de o altă federaţie naţională sau eventual
de Academia de box a AIBA.
3.2.5.3. Examenul de intrare în AIBA va consta din patru părţi:
- Un chestionar cuprinzător cu întrebări referitoare la regulamentul AIBA tehnic şi
de competiţii
- Un examen oral pentru a lămuri dacă acel candidat înţelege aceste reguli.
- Judecător la cel puţin zece meciuri într-o competiţie
- Arbitru la cel puţin cinci meciuri într-o competiţie.
3.2.5.4. Candidatul trebuie să demonstreze o competenţă totală în toate segmentele
examinării în vederea acreditării ca arbitru şi judecător AIBA de o stea. Dacă candidatul dovedeşte un
talent excepţional în faţa examinatorilor în timpul examenului, el va putea fi invitat să participe la un curs
la Academia de box a AIBA, iar dacă îl încheie la un nivel foarte înalt, candidatul poate obţine statutul de
arbitru şi judecător AIBA de 3 stele.
3.2.5.5. Dreptul de participare:
- la meciuri „challenge”
- la turnee multilaterale (pentru desemnări de 2 stele).
3.2.6. Modulul 6 – Arbitru şi judecător AIBA de 2 stele
3.2.6.1. Dreptul de participare:
- La toate turneele multilaterale
- La un anumit turneu multilateral (pentru desemnare la un atelier de 3 stele)
3.2.7. Modulul 7 – Arbitru şi judecător AIBA de 3 stele
3.2.7.1. Cum este cel mai înalt grad pe care un arbitru şi judecător AIBA îl poate
obţine, este acordat numai celor mai buni oficiali care şi-au dovedit în mod continuu nivelul lor înalt de
arbitraj şi judecată şi au trecut, la un înalt nivel de competenţă, atelierul/examenul Academiei de box a
AIBA.
3.2.7.2. Dreptul de participare:
1. La Jocuri Olimpice, Jocurile Olimpice de tineret, competiţii de calificare pentru
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Jocurile Olimpice.
2. Toate campionatele mondiale AIBA
3. Jocurile Commonwealth-ului, Jocurile Asiatice, Jocurile Panamericane, Jocurile
Africane
4. Campionate de confederaţie
5. Cupa Mondială
6. Cupa Preşedintelui
7. Jocuri multilaterale aprobate
3.2.7.3. Statutul arbitrilor şi judecătorilor AIBA de 2 şi 3 stele este legat de
menţinerea performanţei şi orice scădere a nivelului sau performanţe sub semnul întrebării pot duce la o
retrogradare recomandată.
3.2.7.4. Este de asemenea posibil ca unui arbitru şi judecător AIBA care este
considerat incompetent să i se retragă complet statutul de arbitru şi judecător AIBA.
3.2.7.5. Este de aşteptat ca arbitrii şi judecătorii AIBA şi de altfel toţi membrii
Familiei AIBA să se comporte într-un mod care să nu defăimeze niciodată AIBA.
3.3. Procedura de testare a arbitrilor şi judecătorilor
3.3.1. Test de o stea
3.3.1.1. Când o federaţie naţională stabileşte să testeze membrii pentru a fi admişi
pe listele AIBA de arbitri şi judecători de o stea, se fa adopta următoarea procedură:
- Se adresează o cerere Oficiului de la sediul AIBA, împreună cu detalii complete
cu privire la turneu, loc, dată etc
- Se completează formularul de solicitare a testării, pentru fiecare candidat şi se
înaintează la Oficiul de la sediul AIBA
- Se transferă taxa corespunzătoare de testare (100 USD de solicitant) în contul
bancar al AIBA
- Oficiul de la sediul AIBA va înainta cererea de examinare Comisiei AIBA de
arbitri şi judecători
- Comisia va desemna o comisie de examinare, formată din doi membri:
* un membru din Comisia de arbitri şi judecători de pe alt continent decât
cei examinaţi
* Un instructor de la Academia de box a AIBA
- Comisia de examinare va informa Oficiul de la sediul AIBA despre rezultatele
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examenului
- Oficiul de la sediul AIBA va transmite rezultatele Comisiei AIBA de arbitri şi
judecători şi federaţiei naţionale şi va elibera respectivele certificat, legitimaţii, ecusoane etc. candidaţilor.
3.3.2. Promovarea la 2 stele
3.3.2.1. Comisia AIBA de arbitri şi judecători, cu aprobarea Comitetului Executiv al
AIBA, va desemna turnee multilaterale pe toate continentele unde arbitri şi judecători de o stea pot fi
examinaţi pentru a promova la statutul de 2 stele, folosind următoarea procedură:
- toate federaţiile naţionale vor fi informate despre turneele unde Comisia de arbitri
şi judecători a desemnat persoane care vor fi prezente pentru a-i instrui pe arbitrii şi judecătorii de o stea
să promoveze la statutul de 2 stele
- instructorul, în colaborare cu membrii juriului prezenţi la aceste turnee, va întocmi
şi na înainta recomandări de promovare către Oficiul de la sediul AIBA, care le va înainta apoi Comisiei
de arbitri şi judecători.
- Când un arbitru şi judecător de o stea a obţinut patru recomandări mai sus
menţionate, se poate lua în consideraţie promovarea la statutul de 2 stele.
- Grupul de evaluare din Comisia de AIBA de arbitri şi judecători va examina toate
recomandările şi va aproba promovările îndreptăţite de două ori pe an
3.3.3. Promovarea la 3 stele
3.3.3.1. Nivelul de 3 stele este cel mai înalt pentru arbitrii şi judecătorii AIBA şi ca
atare acest statut va fi acordat numai celor mai buni oficiali şi va fi limitat în privinţa numărului.
3.3.3.2. Odată acordat, păstrarea acestui nivel depinde de performanţă şi orice lipsă
în materie de standarde din partea oficialilor va duce mai mult ca sigur la o retrogradare.
3.3.3.3. Pentru a se asigura ca AIBA să aibă întotdeauna un număr suficient de
arbitri şi judecători de 3 stele, se vor organiza ateliere de promovare la Academia de box a AIBA, de
două ori pe an.
3.3.3.4. Când un arbitru şi judecător AIBA de 2 stele a obţinut recomandări de
promovare de la instructori la turneele stabilite, se poate face o cerere pentru un loc la atelierul de
promovare la 3 stele al Academiei de box a AIBA.
3.3.3.5. Federaţiile naţionale vor fi informate despre turneele stabilite.
3.3.3.6. O grupă va examina toate cererile de admitere la atelierul de promovare şi
va alege de pe liste pe candidaţii cu cele mai bune note, pentru completarea celor douăzeci de locuri
disponibile la fiecare curs.
3.3.3.7. Atelierul de promovare va fi condus de instructori de la Academia de box a
AIBA şi de membri calificaţi ai Comisiei AIBA de arbitri şi judecători şi va avea trei zile de lucru în
atelier, urmate de două zile de examinări.
3.3.3.8. Numai cei mai buni candidaţi se vor califica, iar cei care nu reuşesc rămân
Regulament Tehnic şi Competiţional AIBA 53

cu 2 stele şi vor avea nevoie să obţină noi recomandări de promovare înainte de a solicita un nou atelier
de promovare la Academia de box a AIBA.
3.4. Valabilitatea perioadei de testare
3.4.1. Certificate calităţii de arbitru şi judecător AIBA este valabilă pentru o perioadă de
patru ani de la început, iar după această perioadă, oficialul sau respectiva federaţie naţională trebuie să
aranjeze un test de control.
3.4.2. Dacă un arbitru şi judecător oficiază cu succes la un mare campionat AIBA, la
Jocurile Olimpice etc. atunci perioada de valabilitate a licenţei se va prelungi pentru patru ani de la data
acelui turneu.
4. MANAGEMENTUL
COMPETIŢII

DESEMNĂRII

ARBITRILOR

şi

JUDECĂTORILOR

pentru

4.1. Pentru toate competiţiile majore ale AIBA, Comisia AIBA de arbitri şi judecători va pregăti o
listă cu oficiali calificaţi disponibili şi va prezenta numele lor preşedintelui AIBA spre aprobare.
4.2. Pentru toate competiţiile de confederaţie, Comisia de arbitri şi judecători a confederaţiei va
pregăti o listă cu oficiali calificaţi disponibili şi va prezenta numele lor preşedintelui confederaţiei spre
aprobare.
4.3. Pentru competiţiile majore, va fi numit un căpitan al arbitrilor şi judecătorilor
4.3.1. Pentru a fi conducătorul grupului de arbitri şi judecători
4.3.2. Pentru a fi purtătorul de cuvânt al grupului de arbitri şi judecători.
4.3.3 pentru a fi preşedintele/persoana de legătură a grupului de arbitri/judecători.
4.4. Atunci când AIBA răspunde de cheltuielile pentru arbitri şi judecători, ea va acoperi
următoarele:
4.4.1. Cheltuielile complete de călătorie
4.4.2. Cazarea/mesele
4.4.3. Taxa de viză
4.4.4. Banii de buzunar
4.4.5. Diploma de certificare şi evaluarea (dar nu în cazul unei suspendări sau
retrogradări).
4.5. Competiţiile aprobate care urmează a fi acoperite de AIBA
4.5.1. Competiţiile de calificare pentru J.O.
4.5.2. Toate campionatele mondiale ale AIBA
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4.5.3. Campionatele de confederaţie
4.5.4. Cupa Mondială
4.5.5. Cupa Preşedintelui.
5. MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR – EVALUAREA
ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR
5.1. Arbitrii şi judecătorii vor fi evaluaţi la fiecare competiţie prin
5.1.1. dezvoltarea unui nou sistem de evaluare computerizat (împreună cu noul sistem de
punctaj)
5.1.2. Pe lângă evaluarea prin computer, membrii Juriului de competiţie vor face o evaluare
separată, bazată pe criterii AIBA de evaluare.
5.2. Evaluarea separată a arbitrilor şi judecătorilor
5.3. Pe baza evaluării din fiecare zi, delegatul tehnic va avea dreptul de a elibera sau suspenda în
mod clar arbitri şi judecători din îndatoririle lor.
6. MANAGEMENTUL ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR ÎN TIMPUL COMPETIŢIEI
6.1. Convocarea arbitrilor şi judecătorilor înainte de startul fiecărei competiţii internaţionale prin
organizarea unui seminar obligatoriu de o zi completă, condus de un instructor AIBA de arbitri şi
judecători, desemnat în acest scop.
6.2. Desemnări/reuniunea arbitrilor şi judecătorilor
6.2.1. În fiecare zi, foaia cu meciurile din ziua anterioară va fi expusă de preşedintele
Juriului, cu cel puţin 10 minute înainte de începerea şedinţei arbitrilor şi judecătorilor, iar greşelile vor fi
evidenţiate.
6.2.2. Judecătorii şi arbitrii nu vor putea lua cu ei foile de meci.
6.2.3. Şedinţa arbitrilor şi judecătorilor va fi condusă de preşedintele juriului - la
competiţiile AIBA, preşedintele sau un membru al comisiei de arbitri şi judecători vor conduce şedinţa.
6.2.4. La alte competiţii, şedinţa arbitrilor şi judecătorilor va fi condusă de delegatul tehnic.
6.2.5. În nici un caz, delegatul tehnic nu va trece în carnetul cu rezultate al arbitrilor şi
judecătorilor o părere despre performanţa acestora la un turneu. Delegatul tehnic va specifica numărul de
meciuri oficiate de fiecare arbitru şi judecător.
6.2.6. Evaluarea pe computer a judecătorilor şi evaluarea juriilor de competiţii vor fi
trimise la Oficiul de la sediul AIBA, împreună cu formularele de desemnare a judecătorilor, iar Oficiul de
la sediul AIBA va păstra dosarele cu aceste activităţi
6.3. Salonul arbitrilor şi judecătorilor
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6.3.1. salonul arbitrilor şi judecătorilor şi camera de şedinţe vor fi confortabile, vor avea
scaune şi mese corespunzătoare şi vor fi curate.
6.3.2. Salonul va fi controlat şi aprobate de delegatul tehnic înainte de competiţie pentru ca
să satisfacă cerinţele.
6.4. Cazarea la hotel
6.4.1. Cazarea la hotel a arbitrilor şi judecătorilor va fi separat de cea a delegaţiilor, dar va
fi aceeaşi ca pentru Familia AIBA şi ITO.
6.5. Acreditarea – definirea zonei de acces
6.5.1. Arbitrii şi judecătorii vor avea acces numai la locul competiţiei şi la salonul arbitrilor
şi judecătorilor.
6.6. Codul îmbrăcămintei
6.6.1. Toţi arbitrii şi judecătorii la competiţiile aprobate de AIBA vor purta uniforme puse
la dispoziţie de AIBA.
6.7. Codul de conduită
6.7.1. Codul de conduită al arbitrilor şi judecătorilor va fi semnat la toate competiţiile de
arbitrii şi judecătorii care participă.
7. MANAGEMENTUL BAZEI DE DATE A ARBITRILOR şi JUDECĂTORILOR
7.1. Obiectul bazei de date a arbitrilor şi judecătorilor
7.1.1. Oficiul de la sediul AIBA păstrează toate înregistrările despre arbitrii şi judecători,
cu privire la participarea, evaluarea şi datele lor personale.
7.1.2. Cu excepţia evaluării performanţelor, toate informaţiile vor fi accesibile publicului.
7.2. Membrii comisiilor AIBA
7.2.1. Calitatea de membru al comisiilor de arbitri şi judecători ai AIBA şi ai
confederaţiilor este limitată la persoanele care au fost active pe listele de arbitri şi judecători ai AIBA, cu
statut de 3 stele.
7.2.2. Calitatea de membru al Comisiei AIBA de arbitri şi judecători se restrânge la
candidaţii care au servit cel puţin doi ani în comisia de arbitri şi judecători a confederaţiei.
7.2.3. Arbitrii şi judecătorii AIBA activi nu pot să servească în nicio comisie de arbitri şi
judecători.
7.2.4. Preşedinţii comisiilor de arbitri şi judecători din confederaţii fac parte din Comisia
AIBA de arbitri şi judecători.
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7.2.5. Toţi solicitanţii trebuie să aibă sprijinul federaţiei lor naţionale.
7.2.6. Toate cererile privind calitatea de membru în comisiile de arbitri şi judecători AIBA
sau din confederaţii vor fi înaintate la Oficiul de la sediul AIBA sau al confederaţiei cu cel puţin trei luni
înainte de congresul respectiv.
8. MANAGEMENTUL ARBITRILOR ŞI JUDECĂTORILOR WSB
8.1. Dreptul de participare
8.1.1. Numai arbitrii şi judecătorii AIBA de 3 stele pot solicita să fie arbitru şi judecător
WSB.
8.1.2. Nici un arbitru şi judecător care a oficiat ca arbitru şi judecător în boxul profesionist
nu va mai avea drept de participare.
8.2. Selecţia arbitrilor şi judecătorilor WSB
8.2.1. Comisia AIBA de arbitri şi judecători aprobă selectarea şi trimiterea arbitrilor ţi
judecătorilor la programul de certificare a arbitrilor şi judecătorilor WSB, care este supus
managementului WSB.
ANEXA H
GHIDUL şi SPECIFICAŢIILE RINGULUI
1. RINGUL şi ACCESORIILE
1.1. Dimensiunile prelatei
1.1.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, ringul va avea 6,10 metri pătraţi între linia
corzilor ( 20 de picioare )
1.1.2. La toate celelalte competiţii, dimensiunea dinăuntrul cozilor va fi de 4,90 metri
pătraţi (16 picioare), iar dimensiunea maximă, de 6,10 metri pătraţi (20 de picioare).
1.1.3. Dimensiunea acostamentului este de 85 cm faţă de corzi, pe fiecare latură, la toate
competiţiile aprobate de AIBA şi cel puţin 46 cm (18 inchi) faţă de corzi, pe fiecare latură la toate
celelalte competiţii, inclusiv prelata necesară pentru întindere şi securizare.
1.2. Înălţimea ringului
1.2.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, înălţimea ringului va fi de 100 cm faţă de
sol (plus (3,3 picioare).
1.2.2. La toate celelalte competiţii, ringul nu va avea mai puţin de 91 cm (3 picioare) sau
mai mult de 1,22 m (4 picioare) faţă de sol sau de bază.
1.3. Platforma şi pernele de colţuri
1.3.1. Platforma va avea o construcţie sigură, ridicată şi liberă faţă de orice plan care ar
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obstrucţiona
1.3.2. La toate competiţiile aprobate de AIBA, platforma va fi de 7,80 metri pătraţi (25,6
picioare)
1.3.3. La toate celelalte competiţii, mărimea minimă a platformei va fi de 5,82 metri
pătraţi (19,1 picioare) şi dimensiunea maximă – 7,80 metri pătraţi (25,6 picioare).
1.3.4. Ea va fi echipată cu patru stâlpi de coţi, care vor fi bine protejaţi cu perne sau altfel
construiţi, astfel încât să prevină rănirea boxerilor.
1.3.5. Pernele de colţ vor fi aranjate în felul următor: în colţul apropiat din stânga, din faţa
preşedintelui juriului, roşie; în colţul îndepărtat din stânga – albă; în colţul îndepărtat din dreapta –
albastră şi în colţul apropiat din dreapta – albă.
1.4. Suprafaţa ringului
1.4.1. Suprafaţa va fi acoperită cu pâslă, cauciuc sau alt material potrivit, aprobat, având
aceeaşi calitate de elasticitate şi o grosime nu mai mică de 1,3 cm (jumătate de inch) şi nu mai mare de
1,9 cm (3/4 de inch), peste care se va întinde şi asigura o prelată.
1.4.2. Prelata va acoperi toată platforma şi va fi confecţionată dintr-un
material antiderapant.
1.5. Corzile
1.5.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, vor fi 4 corzi separate pe fiecare latură a
ringului. Vor avea grosimea de 4 cm fără a lua în calcul înfăşurătoarea.
1.5.2. Înălţimea celor 4 (patru) corzi va fi de 40,6 cm (16 inchi), 71,1 cm (28 inchi), 101,6
cm (40 inchi) şi 132,1 cm (52 inchi) faţă de prelată.
1.5.3. Cele patru corzi vor fi legate, pe fiecare latură a ringului, la distanţe egale, prin două
piese de pânză ) având o textură apropiată de cea a prelatei), având o lăţime de 3 – 4 cm (1,2 – 1,6 inchi).
Cele două piese nu vor putea aluneca pe corzi.
1.5.4. Întinderea fiecărei secţiuni a corzilor va fi suficient de puternică pentru a absorbi
impactul contactului boxerului cu frânghiile. Oricum, în orice caz, arbitrul îşi rezervă dreptul de a ajusta
tensiunea, dacă este nevoie.
1.6. Treptele
1.6.1. Ringul va fi înzestrat cu trei seturi de trepte. Două seturi de trepte vor fi la capele
opuse, pentru a fi folosite de boxeri şi de secunzi, iar un set la colţurile opuse, pentru a fi folosit de arbitri
şi de doctori.
1.7. Săculeţele sanitare
1.7.1. La cele două colţuri neutre, în afara ringului, se va fixa câte un săculeţ de plastic, în
care juriul medical, doctorii sau arbitrii vor arunca pansamentele de vată sau tifon folosite pentru în
grijirea sângerărilor
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1.8. Marca aprobată
1.8.1. La toate competiţiile aprobate de AIBA, comitetul de organizare va folosi ringurile
confecţionate de unul din posesorii de licenţe oficiale AIBA.
1.8.2. Toate ringurile existente por fi folosite până în 2010. Totuşi, după 2010, la toate
competiţiile aprobate de AIBA, va trebui folosit noul ring cu etichetele aprobate de AIBA.
2. ACCESORIILE RINGULUI
2.1. Sunt definite drept accesorii ale ringului şi sunt necesare la toate competiţiile aprobate de
AIBA următoarele:
2.1.1. Gongul (cu ciocănelul său) sau clopotul. În cazul unei competiţii cu două (2) ringuri,
un ring va avea un gong, iar celălalt ring un clopot cu două sunete diferite.
2.1.2. Două scaune pentru a fi folosite de boxeri în timpul pauzelor.
2.1.3. Două recipiente de plastic care să fie folosite numai pentru băut şi spălatul gurii şi la
care apa nu ajunge de la conductă direct la ring, două sticle de plastic tip „spray” şi două sticluţe de
plastic pentru băut. Nici un alt tip de sticlă de apă nu este permis la ring pentru a fi folosit de boxeri sau
secunzi.
2.1.4. Mese şi scaune pentru oficiali.
2.1.5. Un cronometru (de preferat două)
2.1.6. O trusă de prim-ajutor
2.1.7. Un microfon legat la sistemul de amplificare
2.1.8. Două (2) perechi de mănuşi de box (una de culoare roşie şi una de culoare albastră).
2.1.9. O brancardă
2.1.10. Două (2) căşti (una roşie şi alta albastră).
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ANEXA I
1. LOCUL COMPETIŢIEI în CAZUL UNUI RING
1.1. Locul competiţiei în cazul unui ring:
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1. poziţia judecătorului nr. 1
2. poziţia judecătorului nr. 2
3. poziţia judecătorului nr. 3
4. poziţia judecătorului nr. 4
5. poziţia judecătorului nr. 5
6. masa juriului medical
7. cronometrorul
8. gongul
9. crainicul
10. seful juriului
11. operatorul sistemului de punctaj

12. secundanţii de la colţul roşu
13. secundanţii de la colţul albastru
14. colţul albastru
15. colţul neutru
16. colţul roşu
17. masa delegaţilor tehnici
18. locul arbitrilor şi judecătorilor în aşteptare
19. juriul pentru tragerea la sorţi
20. fotografi
21. platforma pentru camere de filmat/televiziune
(dacă e nevoie)
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2. LOCUL COMPETIŢIEI în CAZUL A DOUĂ RINGURI
2.1. Locul competiţiei în cazul a două ringuri:
19.8m
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1. poziţia judecătorului nr. 1
2. poziţia judecătorului nr. 2
3. poziţia judecătorului nr. 3
4. poziţia judecătorului nr. 4
5. poziţia judecătorului nr. 5
6. masa juriului medical
7. cronometrorul
8. gongul
9. crainicul
10. seful juriului
11. operatorul sistemului de punctaj

12. secundanţii de la colţul roşu
13. secundanţii de la colţul albastru
14. colţul albastru
15. colţul neutru
16. colţul roşu
17. masa delegaţilor tehnici
18. locul arbitrilor şi judecătorilor în aşteptare
19. juriul pentru tragerea la sorţi
20. fotografi
21. platforma pentru camere de filmat/televiziune
(dacă e nevoie)

ANEXA J
GHIDUL ŞI SPECIFICAŢIILE MĂNUŞILOR ŞI CĂŞTILOR
1. Mănuşile de box
1.1. Mănuşile vor cântări 10 uncii (284 g), cu o toleranţă de 5% în plus sau în minus, din care
porţiunea din piele nu va cântări mai mult de jumătate din greutatea totală, iar căptuşeala nu va cântări
mai puţin de jumătate din greutatea totală. Marja de 5% se va aplica de asemenea, în plus sau în minus.
1.2. Mărimea mănuşilor de box va respecta măsurile descrise în desenul de mai jos.
1.3. La toate competiţiile internaţionale aprobate de AIBA, boxerii vor purta numai mănuşi cu
sistem de inchidere tip Velcro.
1.4. Porţiunea de piele din mănuşile de box va fi dintr-o piele de bună calitate sum ar fi
1.4.1. Pielea de vacă
1.4.2. Piele de gradul A
1.4.3. Alte calităţi echivalente, în funcţie de aprobarea AIBA.
1.5. Degetul mare va fi fixat la corpul mănuşilor de box pe partea de deasupra şi cu un interval de
maximum 10 milimetri
1.6. Identificarea competiţiei poate fi întipărită şi expusă în următoarea poziţie şi cu dimensiunile:
1.6.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi), sus pe partea din faţă a fiecărei
mănuşi.
1.7. Emblema furnizorului oficial poate fi imprimată şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
1.7.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi), la încheietura fiecărei mănuşi.
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1.8. Se interzice orice altă formă de publicitate, cum ar fi, de exemplu, emblema simbolică, marca
de design, litere şi numele fabricantului etc.
2. CASCA
2.1. Casca va cântări cel mult 450 de grame.
2.2. Casca va fi admisă în competiţie având trei dimensiuni obligatorii (S= mică, M= mijlocie, L=
mare).
2.3. Numai căştile cu sisteme de închidere Velcro vor fi aprobate pentru competiţiile aprobate ale
AIBA.
2.4. Mărimile căştii vor respecta dimensiunile descrise în schiţa de mai jos.
2.5. Căptuşeala căştii va avea o grosime minimă de 2 – 3,5 cm.
2.6. Porţiunea de piele din mănuşile de box va fi dintr-o piele de bună calitate cum ar fi
2.6.1. Pielea de vacă
2.6.2. Piele de gradul A
2.6.3. Alte calităţi echivalente, în funcţie de aprobarea AIBA.
2.7. Identificarea competiţiei poate fi întipărită şi expusă în următoarea poziţie şi cu dimensiunile:
2.7.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi), sus pe partea din faţă a căştii.
2.8. Emblema furnizorului oficial poate fi imprimată şi expusă în următoarea poziţie şi cu
dimensiunile:
2.8.1. Maximum 50 cm2 (cincizeci de centimetri pătraţi), la încheietura fiecărei mănuşi.
2.9. Se interzice orice altă formă de publicitate, cum ar fi, de exemplu, emblema simbolică, marca
de design, litere şi numele fabricantului etc.
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ANEXA K
TERMINOLOGIA PENTRU CATEGORIILE DE GREUTATE şi MARJA DE GREUTATE
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