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REGLERNAS OMFATTNING/BEGRÄNSNING
AIBAs tekniska regler gäller för AOB, APB och WSB och är de enda tekniska regler som
överallt måste följas och respekteras av AIBAs nationella förbund, medlemmar i
boxningsklubbar och i boxningsgemenskapen, i alla dess tävlingar på alla nivåer. Inget
nationellt förbund får utveckla sina egna tekniska regler vilka står i motsatsförhållande
till AIBAs tekniska regler.

DEFINITIONER
“AIBA” betyder det Internationella Boxningsförbundet.
“AIBA tävlingar” omfattar alla tävlingar inom ramen för AOB, APB och WSB
“AIBA´s Behörighets-kommitté” är grundad av AIBA för att bedöma en boxares
behörighet att delta i tävlingar arrangerade av AIBA.
“AOB” refererar till AIBA Open Boxing
“APB” betyder den professionella boxning som benämns AIBA Pro Boxing
“BMA” står för den marknadsföringsfirma, Boxing Marketing Arm, som ägs av AIBA
“Boxningsmatch (Bout)” hänvisar till en tävlingsmatch mellan två boxare
“Boxare” är den som deltar i en tävling och som är licensierad av sitt AIBA anslutna
nationella förbund; boxare avser utövare av båda könen
“Disciplinära regler” avser regler publicerade av AIBA med avseende på det allmänna
beteendet som förväntas av en boxare och/eller varje person involverad i en AIBA tävling
och de sanktioner som kan tillämpas i anslutning till varje brott mot sådana regler om
uppträdande
“Handskar” är den utrustning som bärs på händerna för att skydda dem under tävling.
“Individuell fysisk kontaktsport” innebär någon av följande sporter i någon av dessa
former: Aikido, Boxning (utom AOB, APB och WSB), Cage Fighting, Judo, Ju-jitsu,
karate, kendo, kickboxning, K-1, Muaythai , MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo,
Wrestling, Wushu och andra sådana sporter som av AIBA anses att vara en enskild fysisk
kontakt sport;
“Kontinentalt förbund” avser ett antal nationella förbund vilka erkänns av AIBA och är
hemmahörande på samma kontinent
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“Lagledning” från ett nationellt förbund vid en boxningstävling, inkluderar överledare,
tränare, läkare och andra ledare men inte boxarna.
“Medicinska regler“ är det regelverk AIBA publicerat med avseende på den medicinska
nivå/standard som måste följas av boxare och alla relevanta funktionär före, under och
efter alla tävlingar;
“Nationellt förbund (National Federation)” är varje boxningsförbund som godkänts för
medlemskap av AIBA-kongressen och därmed blivit medlem;
“Nationella tävlingar (National Level Competitions)” är boxningstävlingar organiserad
och/eller sanktionerad av ett enskilt nationellt förbund och vid vilket endast deltagare från
det nationella förbundet deltar;
“Poängdomare (Judge)” är den som med AIBA:s tekniska regler och AOBs-, APBssamt WSBs tävlingsregler som grund sätter poäng under en match beroende på respektive
boxares prestationer i ringen;
“Ringdomare (Referee)” är den som med AIBAs tekniska regler och AOBs-, APBssamt WSBs tävlingsregler som grund ser till att boxarna följer dessa regler i ringen under
match;
”Regler” avser Anti-korruptions-, Anti-doping- disciplin-, tävlings-, medicinska-,
procedur- samt tekniska regler;
“Sekonder“ är de tränare/coacher vilka är godkända/certifierade av AOB, APB samt
WSB och är tillåtna att verka i ringhörnet. Avser en internationell licens och hindrar
ingen som saknar en sådan att verka nationellt
“Tränarlicens” betyder den tillåtelse att verka som sekond/coach i AIBA tävlingar
arrangerade av alla nationella förbund, efter att personen klarat en test och erhållit en
licens. Avser en internationell licens och hindrar ingen som saknar en sådan att verka
nationellt
“Tävlingsledare (Supervisor)” är den person utsedd av AIBA som är ansvarig för alla
tekniska ärenden vid AIBA tävlingar. En kontrollant kan certifieras/godkännas för alla
AIBA tävlingar (AOB, APB och WSB) eller bara för AOB tävlingar.
“Tävlingsområdet runt ringen (FOP, Field of play)”, är den yta som sträcker sig ut
minst sex meter från plattformen med ringen för AOB respektive två meter för APB och
WSB
“WSB (World Series of Boxing)” står för den internationella tävlingsserien World Series
of Boxing (eller något annat namn som kan komma att ersätta detta i framtiden) som
består av flera franchiseföretag och som äger rum en gång under varje tävlingsår.
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REGEL 1. Medlemskap
1.1. Alla boxare, tränare, lagledning samt medlemmar i nationella förbund måste vara
medlemmar i sitt nationella- och kontinentala förbund samt AIBA för att få delta i
nationella och internationella AIBA tävlingar
1.2. När du registrerar dig för någon AIBA tävling måste alla boxare och ledare ge en
kopia av deras nuvarande pass. Ingen annan legitimation kommer att accepteras.
1.3. Utom i de fall regel 1.2.1. där APB Tävlingsregler gäller, kommer varje boxare som
har deltagit i någon match eller evenemang som anordnats eller stöds av någon
professionell boxning organisation eller promotor (annat än någon BMA, AIBA eller
WSB Event) inte tillåtas att tävla i någon AIBA tävling på någon nivå.
1.4. Om en boxare, efter att ha tävlat i AOB, APB eller WSB, har medverkat i någon
match eller evenemang som anordnats eller stöds av någon professionell
boxningorganisation eller promotor (annat än någon BMA, AIBA eller WSB match),
kommer boxaren inte att vara berättigad att tävla i någon AIBA tävling på någon nivå
någonsin igen.
1.5. Varje boxare som tävlat professionellt i någon individuell fysisk kontaktsport
kommer inte vara berättigade att tävla i någon AIBA tävling på någon nivå.
1.6. För att vara berättigad att tävla i en AIBA tävling, på någon nivå, måste boxare som
har tävlat på amatörnivå i någon enskild fysisk kampsport lämna in en ansökan till AIBA
Behörighet kommittén. Den AIBA Behörighet skall granska varje ansökan utifrån
inlämnad information och de riktlinjer och kriterier som utarbetats av kommittén. Den
ansökande boxaren kommer endast vara berättigade att tävla i den AIBA tävling där
AIBA Behörighet kommittén har bedömt boxaren vara berättigad. Beslutet av AIBA
Behörighet kommittén kommer att vara slutgiltigt och kan inte överklagas av varken
boxaren eller tredje part.
1.7. Om någon boxare har beviljats auktorisation från AIBA Behörighet kommittén, i
enlighet med artikel 1.6 i arbetsordningen, deltar igen i en individuell fysiska
kontaktsport, på någon nivå, kommer boxaren avstängas från alla AIBA tävlingar –
oavsett nivå - och kommer inte att tillåtas att ansöka till AIBA Behörighet kommittén
igen.
.
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REGEL 2. Boxarens
medicinsk synvinkel

kvalificering

för

tävling

ur

2.1 Medicinskt godkännande
2.1.1. En boxare tillåts inte delta i en internationell tävling om denne/a inte innehar en
giltig AIBA startbok i vilken boxaren måste vara godkänd att boxas av en legitimerad
läkare som är godkänd av den ansvarige för AIBAs medicinska jury.
2.1.1.1. En läkare anses inte kvalificerad som sådan om inte ett klart och tydligt bevis på
identitet och medicinska meriter kan presenteras.
2.1.1.2. För att en årlig medicinsk undersökning skall gälla måste den
 ha utförts av en legitimerad läkare,
 ha utförts inom den period beskriven i regel 2.1.4
 resultaten av undersökningen måste innehålla klara och tydliga/läsbara resultat för
alla undersökningsområden samt
 måste vara sparad på någon online/offline databas för internationella tävlingar.
2.1.2. Boxaren måste godkännas som frisk att tävla vid undersökning av en tävlingsläkare
innan den väger in. För att försäkra sig om en smidig invägning, kan tävlingsledaren
besluta om att läkarundersökningen skall starta tidigare. Om detta kommer att ske
kommer tävlingsledaren att informera alla representanter för boxarna om denna
förändring.
2.1.3. Vid läkarundersökningen måste boxaren eller dess
tävlingsledaren med alla erfoderliga dokument enligt dessa regler.

representant förse

2.1.4. Resultaten av den årlig medicinska undersökningar skall skickas online till AIBAs
databas.
2.1.4.1. AOB – Till 31 januari eller åtminstone under anmälningsperioden för årets första
AOB.
2.1.4.2. APB – Åtminstone en månad före början av varje två cykler för boxaren;
2.1.4.3. WSB – Under registreringsperioden eller åtminstone tre veckor före säsongstart
eller före den första matchen.
2.1.4. Ett medicinskt intyg som utfärdats inom de senaste tre (3) månader ska lämnas till
AIBA / WSB högkvarter:
2.1.4.1. AOB - Vid registreringen vid varje AOB tävling;
2.1.4.2. APB - Inför varje APB match;
2.1.4.3. WSB:
6

2.1.4.3.1. En (1) månad före starten av varje WSB säsong och därefter var tredje (3)
månader;
2.1.4.3.2. För boxare som registrerats under WSB säsongen, vid registrering och därefter
vart tredje (3) månader.
2.1.5. Formuläret för den årliga läkarundersökningen måste vara standardiserat enligt
Bilaga A.
2.1.6. Boxare måste ha en viloperiod av minst:
2.1.6.1. AOB – Tolv (12) timmar mellan två (2) matcher;
2.1.6.2. APB
2.1.6.2.1. Tio (10) dagar för varje match som har en längd av sex (6) ronder eller mindre
2.1.6.2.2. Tjugo (20) dagar för varje match som har en längd av mer än sex (6) och upp
till och med åtta (8) ronder
2.1.6.2.3. Trettio (30) dagar för varje match som varar mer än åtta (8) ronder
2.1.6.3. WSB – Tio (10) dagar mellan två (2) matcher.
Svensk regel: Regler om nationella tävlingslicenser och viloperioder för tävlingar i
Sverige återfinns i Svenska Boxningsförbundets Allmänna Bestämmelser.
2.2. Tillåtna funktionsnedsättningar för boxare
2.2.1. Se senast gällande AIBA Medical Handbook för tillåtna funktionsnedsättningar.
2.3 Förbjudna tillstånd
Boxare med följande förbjudna tillstånd är icke tillåtna att delta i någon AIBA tävling:
2.3.1. Boxare med förband på ett öppet sår, på ett skrap- eller rivsår eller på en svullnad
på huvudet eller i ansiktet, inkluderande näsa och öron. I händelse boxare har ett sår eller
en svullnad är inget annat förband än vaselin, Collodion, Thrombin Solution, Micro
Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgicel and Adrenaline 1/1000 Steri-Strip (sårtejp) tillåtet.
Beslut skall fattas av den tävlingsläkare som undersöker boxaren på tävlingsdagen.
2.3.2. En boxare skall vara renrakad före alla läkarundersökningar. Skägg och mustascher
är inte tillåtna. Ingen form av piercing eller smycken är tillåtna att bäras under en match.
2.3.3. Ingen boxare med inplantat som använder ström eller något ämne som ändrar
kroppsfunktioner får delta i boxning
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2.3.4. Övriga förbjudna tillstånd framgår av AIBA Medical Handbook.
2.3.5. Läkarundersökning efter avstängning - Innan boxning återupptas efter någon av de
viloperioder som anges i Regel 2.5., måste boxaren godkännas av legitimerad läkare för
att få delta i tävlingsboxning.
2.3.6. En boxare är endast tillåten att använda mjuka kontaktlinser. Alla andra
kontaktlinser är förbjudna.
2.3.6.1. Om den aktuelle/a boxaren tappar någon kontaktlins:
2.3.6.1.1. Om boxaren accepterar att fortsätta matchen utan lins, fortsätter den.
2.3.6.1.2. Om boxaren inte accepterar att fortsätta utan kontaktlins/er skall ringdomaren
avbryta matchen och motståndaren förklaras som segrare på TKO.
2.4. Knockout (KO) och Teknisk Knockout (TKO)
Om resultatet av en match är Knockout (KO) eller Teknisk Knockout (TKO) måste
tävlingsläkaren fylla i och signera en medicinsk tävlingsrapport vars innehåll förs över till
AIBAs databas och automatisk vidaresänds till boxarens nationella förbund. Den
medicinska tävlingsrapporten måste innehålla en rekommendation om antalet vilodagar
eller omfattningen av en avstängning och överlämnas av tävlingsläkaren till
tävlingsledaren.
Svensk regel: Vid tävling i Sverige ska tävlingsläkaren, vid KO eller TKO, fylla i och
signera en medicinsk tävlingsrapport och sända den direkt till SBF.
2.5. Medicinska skyddsåtgärder
2.5.1. En knockout - En boxare som blivit utslagen till följd av slag mot huvudet, eller då
ringdomaren stoppat matchen för att boxaren mottagit hårda slag mot huvudet som gjort
boxaren försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas delta i tävling eller
sparring under en period av minst 30 dagar efter att boxaren blivit utslagen.
2.5.2. Två knockouter - En boxare som blivit utslagen till följd av slag mot huvudet eller
då ringdomaren stoppat matchen för att boxaren mottagit hårda slag mot huvudet som
gjort boxaren försvarslös eller oförmögen att fortsätta två gånger inom en period av 90
dagar, skall inte tillåtas delta i tävling eller sparring under en period av minst 90 dagar
från det att boxaren blivit utslagen en andra gång.
2.5.3. Tre knockouter - En boxare som blivit utslagen till följd av slag mot huvudet eller
då ringdomaren stoppat matchen för att boxaren mottagit hårda slag mot huvudet som
gjort boxaren försvarslös eller oförmögen att fortsätta tre gånger inom en period av 12
månader, skall inte tillåtas delta i tävling eller sparring under en period av ett (1) år från
det att boxaren blivit utslagen en tredje gång.
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2.5.4. Om en boxare har blivit slagen knockout eller mottagit ett mycket hårt slag mot
huvudet som resulterat i att matchen brutits skall tävlingsläkaren bedöma allvaret i
hjärnskakningen och fastställa följande avstängningsperioder:
2.5.4.1. Om boxaren inte förlorat medvetandet (Loss of Consciousness - LOC) ett
minimum av 30 dagar;
2.5.4.2. Om boxaren förlorat medvetandet i mindre än en (1) minut ett minimum av 90
dagar;
2.5.4.3. I händelse av att boxaren förlorat medvetandet i mer än en (1) minut ett minimum
av 180 dagar;
2.5.4.4. Varje boxare som förlorar medvetandet en andra gång under en tre (3) månaders
period efter att ha återupptagit boxning efter en första medvetslöshet skall ha den högsta
avstängningstiden fördubblad (d v s 2x180 dagar).
2.5.4.5. Varje boxare som blir slagen medvetslös tre (3) gånger under en 12 månaders
period skall stängas av minimum arton (18) månader från den tredje medvetslösheten;
2.5.4.6. Varje boxare som är belagd med medicinska restriktioner, t.ex. avstängning efter
knockout, får inte träna eller sparra under den föreskrivna perioden.
2.5.5. Alla skyddsåtgärder måste också tillämpas om en knockout och/eller förlorande av
medvetandet händer under träning eller i något annat sammanhang. Tränaren är ansvarig
för att rapportera det hela till det nationella förbundet.
2.5.6. Om en boxare blir utslagen med slag efter "break" eller "stop" och ringdomaren
räknar till tio (10), medför seger genom diskvalifikation inte att boxaren tillåts fortsätta
tävlingen.
2.5.7. Boxare som återupptar tävlande efter avstängning skall ha skriftligt godkännande
av sin nationella medicinska kommitté, samt informera AIBAs huvudkontor, innan de
återupptar boxningen.
2.5.7.1. Om det nationella förbundet saknar en medicinsk kommitté måste en neurolog
eller en specialist inom sportmedicin ge sitt godkännande.
2.5.8. Om det skulle vara ett kroppsslag som orsakar en knockout beror en eventuell
viloperiod eller avstängning på tävlingsläkarens beslut efter att ha genomfört sin
undersökning av boxaren efter matchslut.

REGEL 3. Poängsystem
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3.1. Detta poängsystem måste användas vid alla matcher och baseras på att man måste ge
tio poäng till vinnaren av ronden. Detta system kallas internationellt ”Ten Point must
system”.
3.2. Efter urvalet av de 5 poängdomarna kan de när de kommer till tävlingsområdet
(FOP) slumpmässigt välja sin plats vid ringen.
3.3. Före varje matchstart utser poängmaskinen slumpvis tre (3) av de fem (5)
poängdomarna och endast dessa tre poängdomares bedömning räknas.
Svensk regel: Om man vid tävling i Sverige använder fem poängdomare, och använder
skriftliga protokoll, så räknas alla domarrörster med i domslutet.
3.4. Efter varje rond måste varje poängdomare utse rondens vinnare och ge tio (10) poäng
till denne/a och sedan ge nio (9) eller mindre – ned till 6 – till den förlorande boxaren,
beroende på bedömningen av med hur mycket motståndaren förlorade ronden. I varje
rond måste utses en vinnare.
3.5. Poängdomarna måste registrera resultatet i poängsystemet inom femton (15)
sekunder. Resultaten överförs direkt till datorsystemet av tävlingsledaren. Inga
förändringar eller tillägg kan sedan göras efter att resultaten skickats in.
Tillkännagivandet av resultatet görs direkt före påbörjandet av nästa rond för
direktsändande TVn (med undantag av resultaten för sista ronden, där man istället väntar
på den officielle/a speakerns tillkännagivande). Tävlingsledaren ger efter sin kontroll av
resultatet uppgifterna till TV journalisten. Efter matchen publiceras matchresultatet och
de utvalda poängdomarnas individuella resultat för respektive boxare på lämpligt sätt
(inklusive eventuellt avdrag för varning).
3.6. Om totala poängen givna av respektive poängdomare är lika vid slutet av matchen,
inkluderande eventuella reduktioner, måste poängdomaren/na markera i poängmaskinen
vem som enligt deras mening är vinnare av matchen. De behöver endast göra detta om:
3.6.1. En (1) av de andra två (2) poängdomarna också dömde matchen som oavgjord
3.6.2. De två (2) andra poängdomarna dömde olika vinnare
3.6.3. De två (2) andra poängdomarna dömde matchen som oavgjord
3.7. Resultaten från sista ronden får inte meddelas på något sätt innan matchens vinnare
har tillkännagetts. Tävlingsledaren meddelar speakern det officiella resultatet.
3.8. Alla i poängmaskinen registrerade resultat skall skrivas ut efter matchens avslutning
och inkluderas i den officiella rapporten från tävlingsledaren till AIBAs huvudkontor.
3.9. Om poängmaskinen kommer i olag skall ringdomaren samla in alla fem
poängdomares rondresultat och ge till tävlingsledaren. Denne/a kommer slumpmässigt

10

dra tre (3) av de fem (5) poängdomarnas rondkort och använda dessa. Från och med
andra ronden kommer samma tre poängdomares resultat att användas.
3.10. Om någon poängdomare skulle bli oförmögen att tjänstgöra under matchen kommer
poängmaskinen slumpmässigt att utse en tredje domare bland de två (2) domare som inte
ursprungligen utsågs för matchen.
3.10.1. Ersättaren ombeds flytta sig till där den inte längre brukbare poängdomaren satt.
3.11. Poängsystemet utser vinnare genom ett enigt eller delat domslut på följande vis:
3.11.1. Enigt domslut på poäng: de tre (3) poängdomarna utser samme/a vinnare, eller
3.11.2. Delat domslut, poäng:
3.11.2.1. Två (2) poängdomare utser den ene/a boxaren som vinnare och den tredje
domaren har den andre/a som vinnare;
3.11.2.1. Två (2) poängdomare utser den ene/a boxaren som vinnare och den tredje
domaren har ett oavgjort resultat.
3.12. Poängdomare skall oberoende av varandra bedöma de två (2) boxarna enligt
följande poängsystem baserat på följande kriteria:
3.12.1. Antalet kvalitetsslag mot den tillåtna träffytan
3.12.2. Dominerat matchen
3.12.3. Visat störst vilja att vinna
3.12.4. Teknisk och taktisk överlägsenhet
3.12.5. Brytande mot reglerna
3.13. Poängdomarna måste tillämpa följande kriterier för att poängdöma en rond:
3.13.1. 10 – 9 – Jämn rond
3.13.2. 10 – 8 – Klar vinnare som dominerat
3.13.3. 10 – 7 – Total dominans
3.13.4. 10 - 6 - Övermatchning
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REGEL 4. Domslut
4.1. Seger på poäng – WP
4.1.1. Vid matchslut skall vinnare av matchen utses på poäng utifrån poängdomarnas
individuellt summerade poäng och enligt poängsystemet antingen som ett enhälligt eller
delat domslut.
4.1.2. Poängdomarna skall bedöma varje boxares insats upp till att en match brytes och
den boxare som då leder på poäng skall utses till vinnare av matchen på poäng i enlighet
med poängsystemet. Den rond i vilket matchen bryts skall poängbedömas även om det
inte är en full rond.
4.1.2.1. AOB – Regel 4.1.2. gäller om en skada uppstår efter ett oavsiktligt brott mot
reglerna (foul) och resultatet blir att matchen stoppas av ringdomaren.
4.1.2.2. APB – Regel 4.1.2. gäller om en skada uppstår från och med början på tredje
ronden efter ett oavsiktligt brott mot reglerna (foul) och resultatet blir att matchen stoppas
av ringdomaren.
4.1.2.3. WSB – Regel 4.1.2. gäller om en skada uppstår från och med början på andra
ronden efter ett oavsiktligt brott mot reglerna (foul) och resultatet blir att matchen stoppas
av ringdomaren.
4.1.3. Poängdomarna skall bedöma varje boxares insats upp till att en match brytes och
den boxare som då leder på poäng skall utses till vinnare av matchen på poäng i enlighet
med poängsystemet (scoring system). Den rond i vilket matchen bryts skall
poängbedömas även om det inte är en full rond.
4.1.3.1. AOB – Regel 4.1.3. gäller i händelse av att båda boxarna blir skadade samtidigt
och som ett resultat av detta ringdomaren stoppar matchen.
4.1.3.2. APB – Regel 4.1.3. gäller i händelse av att båda boxarna blir skadade samtidigt
om det inträffar efter början av tredje ronden och som ett resultat av detta ringdomaren
stoppar matchen.
4.1.3.3. WSB – Regel 4.1.3. gäller i händelse av att båda boxarna blir skadade samtidigt
om det inträffar efter början av andra ronden och som ett resultat av detta ringdomaren
stoppar matchen.
4.1.4. Matchen kan stoppas av ringdomaren beroende av skäl som inte orsakats av boxare
eller ringdomare, som t.ex. att ringen går sönder, belysningssystemet slutar fungera,
exceptionella väderförhållanden och liknande oförutsedda orsaker. Vid sådana tillfällen
skall poängdomarna poängbedöma ronden upp till att den bröts och den boxare som ledde
på poäng skall förklaras som segrare enligt reglerna för poängbedömning. Den rond där
matchen bröts skall poängbedömas även om det inte var en fullständig rond.

12

4.1.4.1. APB & WSB – Regel 4.1.4 gäller endast om något av ovanstående inträffar efter
början av tredje ronden.
4.2. Tekniskt oavgjord – TD
4.2.1. AOB – Har inget tekniskt oavgjort
4.2.2. APB
4.2.2.1. Om en skada orsakad av ett oavsiktligt brott mot reglerna (foul) inträffar före
tredje rondens början och som ett resultat av detta matchen stoppas av ringdomaren blir
resultatet TD.
4.2.2.2. Om båda boxarna skadas samtidigt före tredje rondens början och som ett resultat
av detta matchen stoppas av ringdomaren kommer resultatet att vara TD.
4.2.2.3. Om en dubbel KO inträffar i en titelmatch blir resultatet TD.
4.2.3. WSB
4.2.3.1. Om en skada orsakad av ett oavsiktligt brott mot reglerna (foul) inträffar före
andra rondens början och som ett resultat av detta matchen stoppas av ringdomaren blir
resultatet TD.
4.2.3.2. Om båda boxarna skadas samtidigt före andra rondens början och som ett resultat
av detta matchen stoppas av ringdomaren kommer resultatet att bli TD.
4.3. Vinst genom Teknisk Knockout - TKO
4.3.1. Om en boxare ger upp p.g.a. skada eller om sekonden kastar in en handduk eller
går upp på podiet, förutom då ringdomaren räknar över en boxare, segrar motståndaren
genom TKO.
4.3.2. Om en boxare inte är klar att boxa omedelbart efter viloperioden mellan ronder
segrar motståndaren på TKO.
4.3.3. Om en boxare enligt ringdomaren utklassas eller tar emot alldeles för många hårda
slag skall matchen stoppas och motståndaren förklarad som vinnare på TKO.
4.3.4. Om en boxare inte har hämtat sig och är oförmögen att boxas efter en nedslagning
skall motståndaren förklaras som vinnare på TKO.
4.3.5. Om inte en boxare har hämtat sig efter ett lågt slag, enligt Regel 7, på nittio (90)
sekunder skall motståndaren utses till vinnare på TKO.
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4.3.6. Om en boxare slås ut ur ringen och inte kan ta sig tillbaka in i ringen utan hjälp
inom trettio (30) sekunder kommer motståndaren att ha vunnit matchen på TKO.
4.3.7. När en match har stoppats av ringdomaren efter ingripande av tävlingsledaren som
anvisats till detta av tävlingsläkaren skall motståndaren förklaras som vinnare av matchen
genom TKO.
4.4. Seger genom Teknisk Knockout vid skada – TKO-I
4.4.1. Om en boxare enligt ringdomarens åsikt inte är i stånd att fortsätta matchen genom
att en skada inte blir bättre eller förvärras av korrekta träffar skall matchen stoppas och
motståndaren förklaras som vinnare av matchen på TKO-I.
4.4.2. Om en boxare enligt ringdomarens åsikt inte är i stånd att fortsätta matchen efter en
skada som inte är orsakad av slag skall matchen stoppas och motståndaren förklaras som
vinnare av matchen på TKO-I.
4.5. Seger genom diskvalifikation – DQ
4.5.1. Om en boxare diskvalificeras för ett brott mot reglerna (foul) eller något annat skall
motståndare förklaras som vinnare av matchen genom DQ.
4.5.2. Om ringdomaren bedömer att ett avsiktligt brott mot reglerna (foul) förorsakat en
skada på en av boxarna och att denne/a inte ska fortsätta matchen p.g.a. den skada som
det avsiktliga brottet mot reglerna orsakat skall den boxare som brutit mot reglerna
diskvalificeras och den skadade boxaren vinner genom DQ.
4.5.3. En tredje varning i en match medför automatisk diskvalifikation och motståndaren
vinner på DQ.
4.5.4. En diskvalificerad boxare erhåller inga priser poäng för den aktuella matchen. Om
boxaren har blivit diskvalificerad p.g.a. dåligt uppförande eller osportsligt uppträdande
skall ärendet vidarebefordras till AIBAs disciplinkommitté av tävlingsledaren inom
tjugofyra (24) timmar efter den aktuella matchen.
4.6. Seger genom knockout – KO
4.6.1. Om en boxare är "nere" och misslyckas med att återuppta boxningen innan denne/a
boxare räknats ut till tio (10) skall motståndaren förklaras som vinnare av matchen på
knockout.
4.6.2. I händelse av en allvarlig träff på en av boxarna och tävlingsläkaren kallas till
ringen av ringdomaren innan denne räknat till tio (10) skall motståndaren förklaras som
vinnare av matchen på KO.
4.6.3. Om båda boxarna skulle slås KO samtidigt förlorar båda på KO.
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4.6.4. APB – I händelse av en dubble KO kommer den högre rankade boxaren att
förklaras som segrare och den lägre som förlorare.
.

4.7. Seger genom walk-over – WO
4.7.1. När en boxare är närvarande i ringen, klar för match, och boxarens motståndare
inte infinner sig efter att ha kallats via högtalarsystemet, gonggongen ljudit och en tid av
maximum en minut förflutit, skall ringdomaren förklara den närvarande boxaren som
vinnare genom WO.
4.7.2. Om tävlingsledaren i förväg känner till att en av boxarna inte kommer att dyka upp
skall han/hon hoppa över procedurerna nämnda i Regel 4.7.1 och resultatet skall
meddelas officiellt.
4.7.3. AOB – Ingen medalj skall tilldelas en boxare som inte boxat åtminstone en match i
en turnering.
4.8. Ingen match – NC
4.8.1. APB & WSB
4.8.1.1. Matchen kan stoppas av ringdomaren beroende av skäl som inte orsakats av
boxare eller ringdomare, som t.ex. att ringen går sönder, belysningssystemet slutar
fungera, exceptionella väderförhållanden och liknande oförutsedda orsaker. Vid sådana
tillfällen om det inträffar före tredje rondens början skall matchen brytas och domslutet
blir NC.
4.8.1.2. Om båda boxarna över- eller underskrider de officiella viktgränserna med mer än
500 gram vid den officiella invägningen skall matchen förklaras som NC. Båda boxarna
kommer att bestraffas av AIBAs disciplinkommitté enligt de regler som gäller för AIBAs
disciplinära ärenden för brott mot APB:s eller WSB:s tävlingsregler.
4.8.2. APB
4.8.2.1. Endast för titelmatcher gäller att om båda boxarna över- eller underskrider de
officiella viktgränserna med mer än 1000 gram vid den officiella invägningen skall
matchen förklaras som en NC och titeln förklaras vakant. Båda boxarna kommer att
bestraffas av AIBA:s disciplinkommitté enligt de regler som gäller för AIBAs
disciplinära ärenden för brott mot APB:s tävlingsregler.

REGEL 5. Protester
5.1. AOB
5.1.1. Protest får endast lämnas in mot ringdomarens beslut
5.1.2. Protester mot poängdomare accepteras inte
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5.1.3. Förfarandet med att lämna in en protest finns beskriven i AOB Tävlingsregler
5.2. APB & WSB
5.2.1. I APB och WSB är inga protester tillåtna
AIBA Technical Rules – 13

REGEL 6. Förseelser
6.1. Följande är förseelser
6.1.1. Slag under bältet, fasthållning, krokben, sparkar och stötar med fot eller knä;
6.1.2. Stötar eller slag med huvudet, axel, underarm eller armbåge samt strypning,
tryckande med arm eller armbåge mot motståndarens ansikte, eller att pressa
motståndarens huvud bakåt över repen;
6.1.3. Slag med öppen handske, insidan av handsken, handleden eller sidan av handen;
6.1.4. Träffar på motståndarens ryggsida, särskilt i nacken eller bakhuvudet samt
njurslag;
6.1.5. Pivotslag;
6.1.6. Att hålla i repen och attackera eller annat osportsligt utnyttjande av repen;
6.1.7. Hänga på motståndaren, brottas och kasta motståndaren i clinch;
6.1.8. Attackera motståndare som är nedslagen eller på väg att resa sig;
6.1.9. Att hålla och slå, eller att dra i motståndaren och slå;
6.1.10. Att hålla fast eller låsa motståndarens arm eller huvud eller sträcka/trycka sin arm
under motståndarens arm;
6.1.11. Att ducka under motståndarens bälteslinje;
6.1.12. Fullständigt passivt försvar genom dubbelgard, och avsiktligt gå i golvet, springa
undan eller vända ryggen mot motståndaren för att undgå slag;
6.1.13. Att prata;
6.1.14. Att inte ta steg tillbaka vid "break";
6.1.15. Att försöka träffa motståndaren omedelbart efter ringdomaren har beordrat
"break" utan att först ha tagit ett steg tillbaka;
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6.1.16. Angrepp eller aggressivt uppträdande mot ringdomaren, oavsett tillfälle;
6.1.17. Att avsiktligt spotta ut tandskyddet utan att ha träffats av ett regelrätt slag innebär
en obligatorisk varning till boxaren;
6.1.18. Om tandskyddet faller ur för tredje gången som resultat av en korrekt träff skall
boxaren ha en obligatorisk varning;
6.1.19. Att hålla främre handen utsträckt för att störa motståndarens synfält;
6.1.20. Att bita motståndaren;
6.1.21. Fingera/fejka/simulera.

REGEL 7. Lågt slag
7.1. Om den träffade boxaren efter ett lågt slag inte klagar och slaget inte var hårt och
avsiktligt skall ringdomaren markera vad som hänt utan att avbryta matchen.
7.2. Om efter ett lågt slag den träffade boxaren klagar över det låga slagets hårdhet har
ringdomaren två (2) alternativ:
7.2.1. Den felande boxaren skall omedelbart diskvalificeras om slaget var avsiktligt och
hårt.
7.2.2. Starta en räkning till åtta (8).
7.3. Efter räkningen till åtta (8) har ringdomaren två (2) alternativ:
7.3.1. Om den träffade boxaren är klar att fortsätta skall ringdomaren om denne/a anser
det nödvändigt utdela en varning till den felande boxaren och sedan låta matchen
fortsätta.
7.3.2. Om den träffade boxaren inte är klar att fortsätta skall ringdomaren ge en viss tid,
maximalt en och en halv minut, för denne/a att återhämta sig.
7.4. Efter ovannämnda vilotid har ringdomaren två (2) alternativ:
7.4.1. Om den träffade boxaren är klar att fortsätta skall ringdomaren ge en varning till
den felande boxaren och sedan fortsätter matchen.
7.4.2. Om den träffade boxaren inte är klar att fortsätta skall motståndaren förklaras som
vinnare av matchen på TKO.
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REGEL 8. Tillsägelse, varning och diskvalifikation
8.1.. En tävlande som inte följer ringdomarens anvisningar, bryter mot reglerna, boxar på
ett osportsligt sätt eller gör sig skyldig till förseelser kan, efter ringdomarens beslut, få en
tillsägelse, en varning eller bli diskvalificerad. Om ringdomaren avser varna en boxare,
skall denne/a säga ”stop” och demonstrera förseelsen. Ringdomaren skall sedan peka på
boxaren, på tävlingsledaren och på var och en av de fem poängdomarna.
8.2. Om en boxare tilldelas en varning av ringdomaren skall tävlingsledaren registrera
varningen i poängsystemet och varje varning medför ett avdrag för den felande boxaren
med en (1) poäng. En tredje varning i matchen medför en automatisk diskvalifikation av
boxaren.
8.3. Om ringdomaren har anledning att tro att en förseelse har begåtts som ringdomaren
inte sett kan han/hon konsultera poängdomarna.
8.4. Om det efter matchen visar sig att bandagen inte såg ut som reglerna föreskriver och
de enligt ringdomarens mening gav boxaren en fördel skall denne/a omedelbart
diskvalificeras.
8.5. Tävlingsledaren, ringdomar- respektive poängdomarbedömaren har rätt att
tillrättavisa, ta bort från ringhörnet och diskvalificera en sekond från fortsatt arbete i
hörnan om denne/a bryter mot dessa regler.

REGEL 9. Nedslagning
9.1. En boxare skall anses nedslagen om:
9.1.1. Om boxaren berör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna till följd av ett
eller flera slag.
9.1.2. Om boxaren hänger försvarslös på repen till följd av ett eller flera slag.
9.1.3. Om boxaren kommit utanför eller delvis utanför repen till följd av ett eller flera
slag.
9.1.4. Om boxaren efter en hård träff inte har fallit och inte hänger över repen, men
befinner sig i ett omtöcknat tillstånd så att boxaren, enligt ringdomarens åsikt, inte kan
fortsätta matchen.
9.2. Räkningar vid nedslagning
I händelse av en nedslagning, skall ringdomaren säga ”stop” och omedelbart börja räkna
från ett (1) och till åtta (8) om den nedslagne boxaren bedöms som klar att fortsätta; och
räkna från ett (1) till tio (10) om boxaren inte är klar att fortsätta. Ringdomaren skall
räkna med en paus av en sekund mellan siffrorna och dessa skall markeras med handen
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av ringdomaren så tydligt att den nedslagne boxaren uppfattar räkningen. Innan nummer
"ett" uttalas skall en tidsrymd av en sekund ha förflutit från det ögonblick då boxaren slås
ned och ordet "ett" uttalas.
9.3. Motståndarens skyldigheter
Om en boxare är nedslagen skall motståndaren omedelbart gå till den neutrala hörna som
ringdomaren anvisar och stanna där till ringdomaren ger besked om att boxaren kan
lämna hörnan. Om motståndaren inte följer ringdomarens uppmaning, skall denne/a
avbryta räkningen tills så skett.
9.4. Obligatorisk räkning till åtta
När en boxare tar räkning till följd av slag, skall matchen inte fortsätta förrän
ringdomaren har räknat till obligatoriska åtta (8), även om boxaren är beredd att fortsätta
tidigare eller tiden för ronden skulle vara slut.
9.5. Båda boxarna nedslagna
Om båda boxarna blivit nedslagna samtidigt, skall räkningen fortsätta så länge någon av
dem är nere.
9.6. Obligatorisk gräns för räkningar
9.6.1. Antalet räkningar är maximerat till tre (3) räkningar till åtta i en (1) rond;
9.6.2. Det finns ingen begränsning av antalet åtta räkningar i en match;
9.6.3. I AOB matcher för kvinnor, juniorer och ungdom är maximum antal räkningar till
åtta, fyra (4) stycken i en match.
9.7. Boxare utslagen ur ringen
Om en boxare slås ut ur ringen får denne/a trettio (30) sekunder på sig att utan hjälp ta sig
tillbaka in i ringen. Om boxaren inte är tillbaka i ringen inom den föreskrivna tiden har
han/hon förlorat matchen på TKO.
9.8. Knockout
Efter det att ringdomaren sagt "ten" är matchen slut och domslutet blir KO. Ringdomaren
kan stoppa räkningen tidigare om denne/a anser att boxaren är i behov av omedelbar
läkarassistans.
9.9. Nedslagning vid rondens slut
Om en boxare är nedslagen i slutet av en rond skall ringdomaren fortsätta att räkna även
om boxaren redan återhämtat sig oavsett om ronden skulle vara tidsmässigt slut. Om
ringdomaren räknar till tio (10) skall boxaren anses ha förlorat matchen på knockout.
Gonggongen kan inte “rädda” boxaren.
9.10. En andra gång “nere” utan att något ytterligare slag utdelats
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Om en boxare varit nedslagen till följd av slag och fortsätter matchen efter räkningen till
åtta (8), men faller igen utan att mottagit något nytt slag, skall ringdomaren fortsätta att
räkna från åtta (8) till tio (10).

REGEL 10. Ringdomare
10.1. I alla AIBA tävlingar skall varje match dömas av en ringdomare, som utsetts av
lottningskommittén i AOB tävlingar, av tävlingsledaren i APB- och WSB tävlingar och
som skall tjänstgöra i ringen och inte döma poäng i matchen förutom enligt Regel 3 om
poängsystemet vid frånvaro av en av poängdomarna.
Svensk regel: Varje match ska dömas av en ringdomare som utsetts av tävlingens
domaransvarige. Om domaransvarige saknas vid t.ex. mindre evenemang utses
ringdomaren av tävlingsledaren eller av annan funktionär som av tävlingsledaren fått
uppdraget att utse ringdomare.
10.2. Ringdomaren har följande uppgifter:
10.2.1. Att värna om boxarna och deras hälsa är ringdomarens viktigaste uppgift under
matchen.
10.2.2. Att se till att regler och principen om "fair play" strikt iakttas.
10.2.3. Att ha kontroll över matchen i alla situationer.
10.2.4. Att förhindra att en svag boxare utsätts för överdriven och onödigt hård boxning.
10.2.5. Att använda fyra (4) kommandoord:
10.2.5.1. "Stop" när boxarna skall avbryta boxningen;
10.2.5.2. "Box" när boxarna skall fortsätta boxas;
10.2.5.3. "Break" för att bryta en närkamp/clinch;
10.2.5.4. “Time” när tidtagaren skall stoppa den löpande tiden.
10.2.6. Att med lämpliga beskrivande tecken, muntlig kommentar eller gester förklara ett
regelbrott för boxaren.
10.2.7. Ringdomaren kan lätt vidröra boxarna med handen för att stoppa och för att bryta
matchen eller för att skilja boxarna åt.
10.2.8. Att inte, genom att höja en boxares arm eller på annat sätt visa vem som vunnit
matchen innan speakern meddelat resultatet. När vinnaren utropas skall ringdomaren vara
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placerad i mitten av ringen och hålla varje boxare i handen/armen och höja segrarens arm
samtidigt som man är vänd mot den TV kamera som är aktiverad.
10.2.9. När ringdomaren har diskvalificerat en boxare eller stoppat en match av annan
anledning skall ringdomaren först informera tävlingsledaren om vilken boxare som
diskvalificerats eller/och skälet till att matchen stoppats, så att tävlingsledaren kan
registrera resultatet i poängmaskinen och informera speakern om det domslut som skall
meddelas till publiken.
10.2.10. Ringdomaren får konsultera tävlingsläkaren om skada inträffar.
10.2.11. När ringdomaren kallar tävlingsläkaren till ringen för att undersöka en boxare får
endast ringdomaren och tävlingsläkaren vara närvarande i ringen eller på podiet.
Tävlingsläkaren kan också be någon annan om att hjälpa till.
10.2.12. Om en skada inträffar och ringdomaren inte klart förstår vad det beror på skall
denne/a vidta följande steg:
10.2.12.1. Visa den icke skadade boxaren till neutral hörna;
10.2.12.2. Fråga tävlingsläkaren om den skadade boxaren kan fortsätta matchen. Om det
är så kan ringdomaren besluta att fortsätta matchen;
10.2.12.3. Om tävlingsläkaren informerar ringdomaren om att boxaren inte är klar att
fortsätta kan ringdomaren stoppa matchen om denne/a inte såg slaget som eventuellt bröt
mot reglerna. Ringdomaren skall sedan fråga var och en av de fem (5) poängdomarna om
alla eller en majoritet av dem sett ett korrekt eller felaktigt slag och beroende på svaret
skall sedan ringdomaren vidta en av följande åtgärder;
10.2.12.3.1. Om alla eller en majoritet av poängdomarna anser att träffen är korrekt –
gäller AIBA:s tekniska Regel 4.4.1;
10.2.12.3.2. Om alla eller en majoritet av poängdomarna anser att träffen är ett avsiktligt
brott mot reglerna (foul) – gäller AIBA:s tekniska Regel 4.5.2.;
10.2.12.3.3. AOB
 När alla eller en majoritet av poängdomarna har sett ett oavsiktligt felaktigt slag gäller AIBA:s tekniska Regel 4.1.2.1. ;
10.2.12.3.4. APB
 När alla eller en majoritet av poängdomarna har sett ett oavsiktligt felaktigt slag
innan början på tredje ronden – gäller AIBA:s tekniska Regel 4.2.2.1.;
 När alla eller en majoritet av poängdomarna har sett ett oavsiktligt felaktigt slag
efter början på tredje ronden – gäller AIBA:s tekniska Regel 4.1.2.2.;
10.2.12.3.5. WSB
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När alla eller en majoritet av poängdomarna har sett ett oavsiktligt felaktigt slag
innan början på andra ronden – gäller AIBA:s tekniska Regel 4.2.3.1.;
När alla eller en majoritet av poängdomarna har sett ett oavsiktligt felaktigt slag
efter början på andra ronden – gäller AIBA:s tekniska Regel 4.1.2.3.;

10.3. Ringdomarens befogenheter/ansvar är följande:
10.3.1. Att avbryta en match närhelst ringdomaren finner den för ojämn.
10.3.2. Att bryta en match när en av boxarna har ådragit sig en skada som medför att
ringdomaren anser att boxaren inte bör fortsätta.
10.3.3. Att bryta en match när ringdomaren anser att boxarna är inaktiva och inte gör sitt
bästa. I ett sådant fall kan ringdomaren diskvalificera en eller båda boxarna.
10.3.4. Att utdela en tillsägelse eller varning till en boxare för förseelser eller av något
annat skäl för att "fair play" skall råda eller för att garantera att reglerna följs.
10.3.5. Att diskvalificera en boxare som inte omedelbart rättar sig efter ringdomarens
anvisningar, eller som uppträder mot domaren på ett kränkande eller aggressivt sätt vid
något tillfälle.
10.3.6. Att med eller utan föregående varning, diskvalificera en tävlande som begått en
grov förseelse.
10.3.7. Att tolka dessa regler så långt de är tillämpbara eller relevanta i matchen eller
fatta beslut och genomföra något i matchen som inte täcks av dessa regler.
10.4. Rätt att kontrollera boxaren
10.4.1. När boxaren har kommit in i ringen måste ringdomaren försäkra sig om att
boxaren är iklädd korrekt utrustning beskrivna i AOBs-, APBs- och WSBs tävlingsregler.
10.4.2. En boxare får inte ha på sig någonting annat än den utrustning som specificeras i
AOBs-, APBs- och WSBs tävlingsregler.
10.4.3. Om en boxares handske kommer i olag under en match skall ringdomaren stoppa
matchen och bristen rättas till.
10.4.4. Efter avslutad match skall ringdomaren kontrollera båda boxarnas bandage.
10.5. Ringdomaren skall före matchen påbörjas kontrollera att poängdomare och
tävlingsläkare är på sina respektive platser.
10.5.1. Ringdomaren kan starta matchen först sedan han/hon fått klartecken från
tävlingsledaren.
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REGEL 11. Poängdomare
11.1. Urval och deltagande
11.1.1. I alla AIBA tävlingar skall varje match dömas av tre (3) av fem (5) poängdomare
efter 1 juni 2013.
Svensk regel: AOB matcher ska dömas av antingen tre (3) eller fem (5) poängdomare.
11.1.2. De fem (5) poängdomarna skall sitta vid de tre (3) sidor av ringen som visas i
AOBs-, APBs- och WSBs tävlingsregler.
11.2. Det är inte tillåtet för en ringdomare att ha kontakt med en boxare precis före, under
och direkt efter match.
11.3. Poängdomarna skall inte lämna sina platser innan domslutet meddelats för publiken.

REGEL 12. Ledning för AIBA:s ring- och poängdomare
12.1. Hela ledningssystemet för AIBA:s ring- och poängdomare beskrivs i Bilaga B.
12.2. Samtliga poäng- och ringdomare måste underteckna bifogad Bilaga D;
uppförandekod.

REGEL 13. Tävlingsläkare
13.1. Tävlingsläkare har de rättigheter och det ansvar som ges till dem i de medicinska
reglerna.

REGEL 14. Tidtagare
14.1. Tidtagaren har följande uppgifter:
14.1.1. Tidtagarens huvuduppgift är att reglera vilken rond det är, rondernas antal och
längd samt pauserna mellan ronderna. Pauserna mellan ronderna skall vara en (1) hel
minut.
14.1.2. Tidtagaren skall börja och sluta varje rond med att slå på gonggongen eller ringa i
klockan.
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14.1.3. Tio (10) sekunder före slutet av varje rond skall tidtagaren signalera att rondslutet
närmar sig.
14.1.4. Tidtagaren reglerar alla tidsperioder och räkningar med hjälp av en klocka eller
stoppur, men kan endast stoppa tiden när ringdomaren kommenderat “time” och sätta
igång tiden igen när ringdomaren sagt ”box”.
14.1.5. Vid en nedslagning/räkning skall tidtagaren med ljudsignal, till ringdomaren,
markera var sekund som förflyter medan den senare räknar över den nedslagne boxaren.
14.1.6. Om rondtiden tar slut under tiden ringdomaren räknar skall tidtagaren inte slå på
gonggongen. Tidtagaren skall slå på gonggongen först efter att ringdomaren
kommenderat "box" vilket markerar att matchen kan fortsätta.
14.1.7. Tidtagaren skall reglera tiden när ett lågt slag inträffar eller en boxare förlorar
medvetandet (LOC) samt om en boxare faller ut ur ringen.
14.2. Tidtagaren skall sitta bredvid den som sköter gonggongen i direkt anslutning till
ringen.

REGEL 15. Officiell speaker
15.1. Den speakerns uppgifter är följande:
15.1.1 Före matchen skall speakern tillkännage vilken typ av match det gäller, viktklass,
matchens längd, boxarnas namn och nationalitet samt deras tidigare resultat/erfarenheter,
såväl som namn och nationalitet av ring- och poängdomare.
15.1.2. Speakern måste meddela rondens nummer omedelbart efter att den påbörjats.
15.1.3. Speakern skall meddela slutresultat och segrare i alla matcher i ringen efter att ha
erhållit slutresultatet från tävlingsledaren.
15.1.4. Tio (10) sekunder före början av varje rond, förutom den första, måste speakern
se till att sekonderna lämnar ringen genom att utropa ”seconds out”.
15.2. Vid alla internationella tävlingar måste speakern ha följande kvalifikationer:
15.2.1. Tala flera språk flytande, inkluderande åtminstone engelska.
15.2.2 Ha en utmärkt förståelse för dessa regler.
15.2.3 Ha stor erfarenhet av att vara speaker vid idrottstävlingar.
15.2.4. Speakern skall sitta bredvid tävlingsledaren i direkt anslutning till ringen.

24

REGEL 16. Tränare/sekonder
16.1 Kvalifikation
16.1.1. Endast AIBA godkända tränare kan arbeta som sekonder vid alla AIBAsanktionerade tävlingar. Alla sekonder, anställda av boxare, nationella förbund eller
AIBA Akademier måste ha godkänts av AIBA; undantag från detta kan göras av AIBA.
16.1.2. Varje tränare som är aktiv i professionell boxning får inte verka som tränare eller
sekond vid AIBA tävlingar, oavsett nivå av tävling, om inte denne/a tränare har lämnat
alla uppdrag i professionell boxning sedan minst sex (6) månader och är godkänd av
AIBA som tränare.
16.1.3. Varje boxare har rätt till högst tre (3) sekonder. Endast två (2) sekonder får
beträda podiet och endast en (1) av dessa får gå in i ringen.
16.2. Sekonderna har följande uppgifter:
16.2.1. Under ronderna får ingen av sekonderna uppehålla sig på podiet. Före varje ronds
början skall de avlägsna pallar, handdukar, hinkar etc. från podiet.
16.2.2. Sekonderna skall vara utrustade med handduk för sin boxare. En sekond kan ge
upp för en tävlande och får kasta in handduken i ringen när dennes boxare är skadad eller
av annat skäl inte är i stånd att fortsätta matchen. Detta får dock inte göras när domaren
räknar över boxaren.
16.2.3. Sekonder kan endast använda genomskinliga flaskor med vatten tillhandahållna
av arrangören. Om det skulle uppstå ett sår kan sekonderna använda vaselin, Collodion,
Thrombin Solution, Micro Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgicel and Adrenaline 1/1000.
Ispåsar, material för att begränsa svullnad och bomullstopp är accepterat.
16.3. Förbjudna aktiviteter
16.3.1. Sekonder får inte skrika högt, klappa i golvet för att informera sin boxare
och/eller ringdomaren om någonting eller uppmuntrar eller manar åskådare med ord eller
gester under en pågående rond. Sekonder får inte vidröra ringen under en match, skrika,
orsaka en skandal eller störa tävlingen.
16.3.2. Sekonder skall sitta en halv till en meter från ringhörnet inom ett två till två och
en halv kvadratmeter stort område. Sekonderna får inte lämna sina platser och protestera
mot ringdomaren.
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16.3.3. Sekonder är inte tillåtna att kasta in någonting i ringen för att visa att de inte
accepterar någonting eller att sparka till en stol eller vattenflaska eller göra något annat
som kan bedömas som osportsligt beteende.
16.3.4. Det är inte tillåtet att inom tävlingsområdet (FOP) använda
kommunikationsmedel som t.ex. men inte bara mobiltelefoner, walkie-talkies,
pekskärmsmobiler, hörlurar, kortvågsradio och liknande.
16.3.5. Under inga omständigheter får sekonder ge syrgas till en boxare under en match.
16.4. Sanktioner
16.4.1. Vid ett första brott mot någon av ovanstående förbjudna aktiviteter skall sekonder
erhålla en tillsägelse.
16.4.2. Vid ett andra brott mot någon av ovanstående förbjudna aktiviteter skall sekonder
erhålla en varning och skickas till en plats alldeles utanför tävlingsområdet (FOP) och
tillåtas att vara kvar i tävlingshallen.
16.4.3. Vid ett tredje brott mot någon av ovanstående förbjudna aktiviteter skall sekonder
avlägsnas av tävlingsledaren för resten av dagen.
16.4.4. Om sekonder avvisas en andra gång kommer de att vara helt uteslutna från hela
tävlingen.
16.5. Hela ledningssystemet för AIBA tränare finns beskrivet i Bilaga C.

REGEL 17. Ringen
17.1. Godkänt märke
17.1.1. I alla AIBA-sanktionerade tävlingar, skall nationella förbund och BMA använda
de ringar som tillverkats av en av AIBA:s godkända tillverkare.
17.2. Ring- och kanvasstorlek
17.2.1. I alla AIBA-sanktionerade tävlingar skall ringen vara 6,10 m i kvadrat, mätt vid
repens insida.
17.2.2. Området på podiet utanför repen skall vara 85 cm på var sida inkluderande extra
kanvas så att denna kan sträckas och säkras ordentligt.
17.2.3. Ringen skall ha de mått som är angivna nedan.
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17.3. Ringens höjd
17.3.1. Ringens skall placeras 100 cm över golvet.
17.4. Podium och hörnkuddar
17.4.1. Podiet skall vara säkert konstruerat, jämnt och fritt från alla hindrande föremål.
Ringen skall vara utrustad med fyra (4) hörnstolpar och lika många hörnkuddar som skall
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vara stoppade för att förhindra att boxarna skadar sig. Hörnkuddarna skall be placerade
mot tävlingsledaren i följande ordning.
a. närmaste vänstra hörnet - röd
b. i bortre vänstra hörnet - vit
c. i bortre högra hörnet - blå
d. i närmaste högra hörnet - vit.
17.4.2. Podiet skall vara 7,80 meter i kvadrat.
17.5. Ringgolvets täckning
17.5.1. Ringgolvet skall vara täckt av filt, gummi eller annat passande godkänt material
av mjuk kvalitet och elasticitet, minst 1,5 cm och högst 2 cm tjockt.
17.5.2. Kanvasen skall täcka hela podiet och vara av ett halkfritt material.
17.5.3. Kanvasen skall vara blå, pantone 299.
17.6. Ringrep
17.6.1. Repen skall täckas av tjock stoppning.
17.6.2. Ringen skall ha fyra (4) rep på var sida om hörnpelarna. De skall vara 4 cm
tjocka, ytterhöljet oräknat.
17.6.3. Höjden på de fyra (4) repen skall vara 40, 70 100 och 130 cm från ringgolvet.
17.6.4. De fyra (4) repen skall förbindas på var sida, med lika avstånd, av två kantband
(med en textilstruktur liknande kanvas) tre till fyra cm breda. De två (2) banden får inte
glida längs repen.
17.6.5. Repen skall, i de två översta sektionerna, vara tillräckligt hårt spända. De två
nedersta repen behöver ej vara allt för hårt spända. Ringdomaren och/eller
tävlingsledaren förbehålls rätten, om nödvändigt, att justera spänningen i repen.
17.7. Trappor
17.7.1. Ringen skall vara försedd med tre (3) trappor. Två (2) trappor, i röd och blå
hörna för boxare och sekonder, och en (1) trappa i neutral hörna för ringdomare och
tävlingsläkare.
Svensk regel: För tävling i Sverige gäller att:
Repens insidor bör inte understiga 4,9 m (16 fot) i kvadrat och ska vara högst 6,10 m (20
fot) i kvadrat.
Ringen ska ha minst 3 rep på var sida. De tre repen skall förbindas på var sida, med lika
avstånd, med två kantband. Banden får inte glida längs repen. Repen skall, i var sektion,
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vara tillräckligt hårt spända för att fånga upp kraften i boxarens kontakt med repen.
Ringdomaren förbehålls rätten att om nödvändigt justera spänningen i repen.
Ringen skall vara utrustad med fyra hörnstolpar som skall vara stoppade, eller
konstruerade på annat sätt, för att förhindra att boxarna skadar sig.
Används ringpodie skall det vara säkert konstruerat, jämnt och fritt från alla hindrande
föremål. Ringpodiet skall vara försett med tre trappor. Två trappor, i röd och blå hörna
för boxare och sekonder, och en trappa i neutral hörna för ringdomare och läkare
Hörnkuddarna skall placeras på följande sätt (från tävlingsledningens plats): I den
närmaste vänstra ringhörnan röd. I den bortre vänstra ringhörnan vit. I den bortre högra
ringhörnan blå, och i den närmaste högra ringhörnan vit.
Ringgolvet skall vara täckt av filt, gummi eller annat passande godkänt material med
motsvarande elasticitet, minst 13 mm (1/2 tum) och högst 19 mm (3/4 tum) tjockt.
Underlaget skall täckas av en sträckt och fästad duk (kanvas) och vara av ett halkfritt
material.
Används ringpodie ska underlag och kanvas täcka hela podiet.
I de två neutrala hörnorna, på ringens utsida, skall det fästas en liten platspåse i var hörna
i vilken läkare eller ringdomare skall lägga de bomullstussar eller kompresser som
använts för att stoppa blödningar.

REGEL 18. Ringutrustning
Följande ringutrustning krävs vid alla matcher och skall ställas till förfogande av
arrangörerna senast två (2) timmar innan tävlingsstart.
18.1. Gonggong eller ringklocka.
18.2. Två plastbehållare som man kan användas för att spotta i.
18.3. Stolar och bord för tävlingsledare, biträdande tävlingsledare vid AOB tävlingar,
ringdomar- och poängdomarbedömarna, tävlingsläkare, tidtagare, gonggongskötaren,
officielle/a speakern och poängdomare.
18.3.1. Poängdomarborden skall vara standardiserade för alla AIBA-sanktionerade
tävlingar
Form: fyrkantiga
Storlek: 80-100cm x 80-100 cm
Höjd: 80 cm
Täckning i vit färg.
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18.4. Ett (1) elektroniskt stoppur som är anslutet till poängsystemet och ett manuellt
stoppur i reserv.
18.5. En dator för att sköta poängsystemet.
Svensk regel: Vid tävling i Sverige kan poängsystemet skötas med fysiska protokoll.
18.6. En (1) mikrofon, ansluten till högtalarsystemet.
18.7. En förstaförbandsutrustning i enlighet med de medicinska reglerna.
18.8. En ogenomskinlig liten plastpåse skall placeras på utsidan av de två neutrala
hörnorna.
18.9. Tre (3) stolar för sekonder i respektive hörnor.
18.10. En bår.
18.11. En (1) uppsättning pingisbollar och en (1) transparent hållare för bollarna inför
dragningen av R & J positioner.

REGEL 19. Tandskydd
19.1. Tandskydd måste användas av boxare i alla matcher.
19.2. Inga röda eller delvis röda tandskydd får användas.

REGEL 20. Underlivsskydd
20.1. Underlivsskydd skall användas av män i alla matcher. En mjuk suspensoar får
dessutom användas. Underlivsskyddet får inte täcka någon del av träffytan.
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BILAGA A – Årlig läkarundersökning
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BILAGA B – Ledning av AIBA:s ring- och poängdomare
1. AIBA:s krav på ring- och poängdomare
1.1. Följande krävs för att möta AIBA:s grundläggande kvalificeringskrav för ring- och
poängdomare:
1.1.1. Social status - följande personer kan inte vara aktiva ring- och poängdomare:
1.1.1.1. Alla valda och/eller utsedda medlemmar som är styrelseledamöter i ett nationellt
förbund, som t.ex. ordförande, styrelsemedlemmar, generalsekreterare etc.: men domare
som enbart dömer på nationell nivå kan vara styrelsemedlem men kan inte hålla
positioner som ordförande eller generalsekreterare.
1.1.1.2. Alla anställda med lön i de nationella förbunden.
1.1.1.3. Aktiva lagledare, instruktörer, tränare etc.
1.1.1.4. Medlemmar i domar-, tekniska- och regel- samt kvinnokommittéerna.
Svensk regel: På nationell nivå är det endast personer som omfattas av regel 1.1.1.1.
andra stycket, regel 1.1.2.4, regel 1.1.3.1, regel 1.1.3.2. och regel 1.1.4.1. som inte får
vara aktiva ring- och/eller poängdomare. Övriga behörighetsregler för nationella domare
återfinns i Svenska Boxningsförbundets Allmänna Bestämmelser.
1.1.2. Sportslig status:
1.1.2.1. Ring- och poängdomare i APB och WSB kan vara aktiva som detsamma i AOB
och tvärtom.
1.1.2.2. En person kan inte vara enbart ringdomare. Han/hon kan däremot vara enbart
poängdomare.
1.1.2.3. Personer med bakgrund utanför boxning kan liksom före detta boxare blir ringoch poängdomare.
1.1.2.4. Varje ring- och poängdomare som varit aktiv inom professionell boxning (annat
än APB och/eller WSB) är inte berättigade att vara ring- och poängdomare i någon AIBA
tävling på någon nivå om inte denne/a ring- och poängdomare har lämnat alla uppdrag i
professionell boxning sedan minst sex (6) månader och är godkänd av AIBA som ringoch poängdomare.
1.1.3. Fysisk status:
1.1.3.1. Ingen färgblind person kan bli ring- och poängdomare.
1.1.3.2. Ingen döv person kan vara ringdomare.
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1.1.4. Etisk status:
1.1.4.1. En ring- och poängdomare som suspenderats av AIBA på grund av brott mot
sportens etik, får inte längre bedriva någon verksamhet inom boxning.

2. AIBA:s ledning för höjning av standarden
2.1. Alla ring- och poängdomare oavsett nivå måste tränas och döma tävlingar endast
enligt AIBA:s ring- och poängdomarmanual.
2.2. AIBA kommer att godkänna ring- och poängdomarinstruktörer att hålla
utbildningsseminarier och träningskurser för alla nivåer.
2.3. Endast AIBA godkända ring- och poängdomare är tillåtna att verka vid AIBA
tävlingar och måste vara registrerade i AIBA:s databas.
2.4. AIBA:s ledningssystem för ring- och poängdomare kommer medföra att AIBA:
2.4.1. Ökar antalet ring- och poängdomare på olika nivåer.
2.4.2. Förbättrar prestationen av ring- och poängdomare.
2.4.3. Att utveckla en rättvis och genomsiktlig väg för förbättring av ring- och
poängdomare.
2.4.4. Granska och utvärdera ring- och poängdomarinsatser på alla nivåer.

3. AIBA:s ring- och poängdomargodkännande
3.1. AIBA godkänner ring- och poängdomare för tre (3) nivåer.
3.1.1. 1- stjärnig ring- och poängdomare
3.1.2. 2-stjärnig ring- och poängdomare
3.1.3. 3-stjärnig ring- och poängdomare
3.2. Förutsättningar och väg att bli AIBA domare
Nedanstående diagram visar förutsättningar och väg för att ansöka om ring- och
poängdomarcertifieringskurser:
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4. AIBA kurser för godkännande av ring- och poängdomare
4.1. Alla kurser för godkännande som AIBA ring- och poängdomare måste godkännas av
AIBA.
4.2. För att avancera från en nivå till nästa kommer det att finnas tre (3) nivåer av kurser:
AIBA Technical Rules - 28

4.2.1. Från nationell till 1-stjärnenivån: de nationella förbunden måste skicka in en
ansökan till AIBA:s huvudkontor för att kunna vara värdar för sådana kurser.
4.2.1.1. AIBA godkänner kursen, accepterar kandidaterna och utser instruktörer:
4.2.2. Från 1- 2-stjärnenivån: kurser hålls på akademierna och i olika länder varje år.
Åtminstone en (1) kommer att arrangeras på varje kontinent. Fem (5) till sex (6) kurser
varje år kommer att äga rum i AIBA akademien.
4.2.2.1. AIBA organiserar sådana kurser, godkänner kandidaterna och utser instruktörer.
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4.2.3. Från 2- 3-stjärnenivån: kurser hålls på akademierna och i olika länder varje år.
Åtminstone en (1) kurs kommer att arrangeras på varje kontinent. Fem (5) till sex (6)
kurser per år kommer att äga rum i AIBA akademien.
4.2.3.1. AIBA organiserar sådana kurser, godkänner kandidaterna och utser instruktörer.
4.3. Fortbildning av 3-stjärniga ring- och poängdomare kommer att äga rum före varje
världsmästerskap.
4.4. Deltagande i alla AIBA:s kurser för godkännande av ring- och poängdomare skall
betalas av de nationella förbunden.
4.5. Krav för godkännande
4.5.1. Följande krav visar på vad som behövs för att bli godkänd vid AIBA test:
4.5.1.1. 1-stjärnenivån: ha fullgjort nödvändiga förberedelser och deltagit i tillämplig kurs
måste varje ring- och poängdomarkandidat delta i ett skriftlig test och erhålla minst 75 %
av maximal poäng.
4.5.1.2. 2-stjärnenivån: ha fullgjort nödvändiga förberedelser och deltagit i tillämplig kurs
måste varje ring- och poängdomarkandidat döma i ringen i en träningslokal under en (1)
dag samt poängdöma matcher på video under en (1) dag, båda sakerna under överseende
av AIBA instruktörer. Varje ring- och poängdomarkandidat måste också delta i ett
skriftlig test och erhålla minst 80 % av maximal poäng.
4.5.1.3. 3-stjärnenivån: ha fullgjort nödvändiga förberedelser och deltagit i tillämplig
kurs måste varje ring- och poängdomarkandidat döma i ringen i en träningslokal i en (1)
dag samt poängdöma matcher på video under en (1) dag, båda sakerna under överseende
av AIBA instruktörer. Varje ring- och poängdomarkandidat måste också delta i ett
skriftlig test och erhålla minst 85 % av maximal poäng.

5. Testens giltighetstid
5.1. AIBA:s ring- och poängdomarlicensiering är giltig under fyra år från när den började
gälla, och efter den perioden måste domaren själv eller det nationella förbundet se till att
genomföra ett kontrolltest.
5.2. Om en ring- och poängdomare gör ett framgångsrikt arbete under ett stort AIBAmästerskap, ett olympiskt spel etc., skall giltighetstiden för licensen utsträckas med fyra
år från denna turnering.

6. 5-stjärniga ring- och poängdomares uppgifter
6.1. Uppgifter – vid tävlingar:
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6.1.1. Tjänstgöra som ring- och poängdomare vid AIBA tävlingar;
6.1.2. Verka som ledare för ring- och poängdomargrupper vid AIBA tävlingar;
6.1.3. Tjänstgöra som ring- och poängdomare vid ALLA kontinentala mästerskap;
6.1.4. Ge råd och förklara alla beslut som måste tas vid mästerskap/tävlingar förutom när
denne/a själv tjänstgör som ring- och poängdomare.
6.2. Uppgifter – mellan tävlingar
6.2.1. Studera WSB & APB matcher inom 48 timmar där man inte själv tjänstgjort och ge
återkoppling/kommentarer till AIBAs huvudkontor genom dess databas.
6.2.2. Utveckla manualer och e-lärningsverktyg och innehåll;
6.2.3. Vara instruktör vid ring- och poängdomarkurser på alla nivåer;
6.2.4. Närvara vid större nationella mästerskap för att:




Identifiera potentiella ring- och poängdomare;



 Ge ring- och poängdomarinformation samt återkoppling till nationella
ring- och poängdomare.

7. Utseende samt ledning av ring- och poängdomare för
tävlingar
7.1. Certifierade R & J:s tillåts tjänstgöra som följer:
7.1.1. 1-Star R & J:s: AOB nationella tävlingar (landskamper och förbundsturneringar);
7.1.2. 2-Star R & J:s: AOB nationella tävlingar, AOB kontinentala tävlingar utom
kontinentala mästerskap för män elit och APB nationella tävlingar (utom titelmatch);
7.1.3. 3-Star R & J:s: Alla AIBA tävlingar, bland AOB, APB och WSB.
7.2. Till alla kontinentala tävlingar, skall den kontinentala domarkommittén förbereda en
lista på lämpliga och kvalificerade funktionärer och ställa denna till det kontinentala
förbundets ordförande för godkännande.
7.3. Vid större tävlingar som världsmästerskap, olympiska spel och kontinentala
mästerskap skall en ledare för ring- och poängdomarna utses.
7.3.1. Om möjligt skall denna roll fyllas av en 5-stjärnig ring- och poängdomare.
7.3.2. Roll:
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7.3.2.1. Vara ledare för ring- och poängdomare;
7.3.2.2. Att representera ring- och poängdomare vid möten med tävlingsledare;
7.3.2.3. Vara talesperson för ring- och poängdomargruppen;
7.3.2.4. Att vidarebefordra beslut av tävlingsledaren till berörd/a ring- och poängdomare
och förklara vilken situation och vilka misstag som lett till beslutet.
7.4. Närhelst AIBA är ansvarigt för kostnaderna för ring- och poängdomare skall AIBA
täcka:
7.4.1. Fullständiga resekostnader;
7.4.2. Kostnader för boende och mat;
7.4.3. Avgifter för visum;
7.4.4. Traktamenten;
7.4.5. Deltagardiplom.
7.5. AIBA tävlingar där kostnaderna skall täckas av AIBA:
7.5.1. Olympiska kvalturneringar;
7.5.2. Världsmästerskap;
7.5.3. Kontinentala mästerskap.
7.6. Antal ring- och poängdomare vid varje tävling:
7.6.1. Vid alla AIBA tävlingar kommer AIBA att utse endast en (1) ring- och
poängdomare från varje land förutom i världsmästerskap där maximalt två (2) ring- och
poängdomare tillåts från värdlandet.
7.6.2. 5-stärniga ring- och poängdomare representerar AIBA och inte något land. Man
skall bortse från dessa enligt Regel 7.6.1.
7.7. Bekräftande om deltagande domare i varje kontinental tävling:
7.7.1. För alla tävlingar på kontinental nivå, skall organisationskommitté sända en lista på
de registrerade/anmälda ring- och poängdomarna till AIBA:s huvudkontor för att innan
tävlingen få bekräftat vilka domare som kan verka i tävlingen.

8. Utvärdering av ring- och poängdomare
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8.1. Databehandlad utvärdering skall finnas tillgänglig för den utsedde/a
poängdomarbedömaren och för tävlingsledare som kommer att använda dessa data som
en del av sina utvärderingar.
8.2. Alla utvärderingar av prestationer från alla kontinentala och AIBA tävlingar skall
dagligen sändas till AIBA:s huvudkontor.
8.3. Beroende av dessa utvärderingar och tidigare insatser kan ring- och poängdomare
flyttas ned till en lägre nivå.
8.4. För alla AOB tävlingar:
8.4.1. Det kommer att utses en bedömare av poängdomarna;
8.4.2. Bedömaren av ringdomare kommer att koncentrera sig på utvärdering av endast
dessa.
8.4.3. Ring- och poängdomarbedömarna skall lämna sina bedömningar till
tävlingsledaren som skall låta resultaten ligga till grund för utseende av ring- och
poängdomare för matcherna.
8.5. För alla andra AIBA tävlingar:
8.5.1. Tävlingsledaren skall utvärdera insatserna av ring- och poängdomare under
tävlingen och vidarebefordra resultaten till AIBA:s huvudkontor.
8.5.2. När 5-stjärniga ring- och poängdomare har utsetts skall dessa skicka in
bedömningsresultat för alla ring- och poängdomare.

9. Ledning av ring- och poängdomare under tävling
9.1. Domarmöte samt bedömningar i AOB tävlingar
9.1.1. Ringdomarbedömaren skall varje dag tio minuter före domarmöte anslå
matchpapper från föregående dag med fel markerade.
9.1.2. Ring- och poängdomarna skall inte få ta med sig dessa papper.
9.1.3. Domarmötet skall ledas av ringdomarbedömaren.
9.1.4. Tävlingsledaren får inte anteckna någon bedömning i domarboken vid tävlingen
utan skall endast ange hur många matcher som domaren deltagit i.
9.2. Uppehållsrum för ring- och poängdomare.
9.2.1. Endast för tävlingen utsedda ring- och poängdomare, tävlingsledare och biträdande
tävlingsledare vid AOB tävlingar, utvärderare av ring- och poängdomare samt ring- och
poängdomarkoordinatorn har tillgång till uppehållsrummet för ring- och poängdomare.
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9.2.2. Uppehållsrummet för ring- och poängdomare skall finnas i nära anslutning till och
på samma våningsplan som tävlingsplatsen (FOB).
9.2.3. I uppehållsrummet för ring- och poängdomare måste finnas tillgång till mat,
drycker och internationell standard för städning.
9.2.4. Uppehållsrummet för ring- och poängdomare måste ha TV apparater som visar
tävlingen.
9.2.5. Tävlingsledaren godkänner standarden och placeringen av uppehållsrummet för
ring- och poängdomare vid tävlingen.
9.2.6. Före varje tävlingspass kommer domarmöte att hållas av utvärderarna av ring- och
poängdomare i uppehållsrummet för ring- och poängdomarna.
9.3. Hotell inkvartering:
9.3. Ring- och poängdomarnas hotell måste vara ett annat än där delegationerna bor men
kan vara samma som där AIBA-familjen och ITO (internationella tekniska funktionärer)
bor.
9.4. Ackreditering – definition av platser där ring- och poängdomare får vistas:
9.4.1. Ring- och poängdomare får bara vistas på tävlingsplatsen (FOB) och i
uppehållsrummet för ring- och poängdomare.
9.5. Klädregler:
9.5.1. Alla ring- och poängdomare måste vid AIBA tävlingar bära den klädsel som AIBA
ställer till förfogande.
9.6. Uppföranderegler:
9.6.1. AIBA:s uppföranderegler för ring- och poängdomare måste skrivas under av varje
ring- och poängdomare vid alla AIBA tävlingar. Återfinns i bilaga D.

10. AIBA:s databas för ring- och poängdomare
10.1. Upprätthållande av AIBA:s ring- och poängdomardatabas:
10.1.1. Alla handlingar gällande ring- och poängdomares insatser, utvärderingar och
personlig information, upprätthålls och bevaras i AIBA:s databas.
10.1.2. All information, förutom utvärderingarna av ring- och poängdomarna, skall vara
offentlig:
10.1.2.1 Medicinskt godkännande
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10.1.2.2. Uppgradering från nationell nivå till internationell nivå samt APB & WSB
10.1.2.3. Videoinspelning av ring- och poängdomarinsats.
10.1.3. AIBA:s nya databas kommer också att innehålla e-lärningsinslag för ring- och
poängdomare.
10.2. Medlemmar i AIBA:s kommittéer:
10.2.1. Medlemskap i en AIBA- eller kontinentaldomarkommitté är begränsad till
personer som varit aktiva med trestjärnig status på AIBA:s ring- och poängdomarlista.
10.2.2. Medlemskap i AIBA:s domarkommitté är vidare begränsad till kandidater som
arbetat minst två år i sin kontinents domarkommitté.
10.2.3. Ordföranden i den kontinentala domarkommittén skall ingå i AIBA:s
domarkommitté.
10.2.4. Alla sökande måste ha stöd från sitt respektive nationella förbund.
10.2.5. Alla ansökningar om medlemskap i AIBA:s eller en kontinental domarkommitté,
skall vara AIBA:s huvudkontor eller det kontinentala förbundets huvudkontor tillhanda
minst tre månader före respektive kongress.
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BILAGA C – Ledning av AIBA tränare
Ett omfattande system för ledning av AIBA tränare kontrolleras och centraliseras för att
kvalitén och prestationsförmågan av tränarna på alla nivåer stadigt skall förbättras. Det
nya systemet är också till för att förhindra att någon icke kvalificerad tränare har ett
inflytande på bilden av och kvalitén på boxningssporten.

1. Tränarkvalificering
1.1. Alla AIBA tränare måste vara medlemmar i en klubb ansluten till det nationella
förbundet.
1.2. AIBA erkänner endast tränare som är anslutna genom sina nationella förbund.
1.3. Endast AIBA godkända tränare kan erhålla bidrag från de olympiska
solidaritetsfonderna och är tillåtna att verka vid AIBA- och kontinentaltävlingar.
1.4. AIBA har tre (3) nivåer av tränare:
1.4.1. AIBA 1-stjärnig tränare
1.4.2. AIBA 2-stjärnig tränare
1.4.3. AIBA 3-stjärnig tränare.
1.5. Man kan endast erhålla AIBA tränardiplom och de olika stjärnorna genom att delta
och bli godkänd vid en AIBA tränarkurs.
1.6. Tränare som erhållit sin status före 2013 måste genomgå en kurs på sin nivå för att
behålla sin tidigare erhållna status.
1.7. Alla godkända tränare får verka som sekonder vid AIBA tävlingar.
1.8. AIBA godkända tränare tillåts att inneha uppdrag i nationella förbund om de väljs till
detta.

2. AIBA kurser för godkännande av tränare
2.1. Alla kurser för godkännande som AIBA tränare måste godkännas av AIBA.
2.2. Det finns tre (3) nivåer av kurser:
2.2.1. 1-stjärnenivån: de nationella förbunden måste skicka in en ansökan till AIBA:s
huvudkontor för att kunna vara värdar för sådana kurser. AIBA godkänner kursen,
accepterar kandidaterna och utser instuktör (er).
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2.2.2. 2-stjärnenivån: de nationella förbunden eller de kontinentala organisationerna
måste skicka in en ansökan till AIBA:s kontor för att kunna vara värdar för sådana kurser.
AIBA godkänner kursen, accepterar kandidaterna och utser instuktör (er).
2.2.3. 3-stjärnenivån: kurser hålls på akademierna och i olika länder varje år. AIBA
organiserar sådana kurser, godkänner kandidaterna och utser instuktör (er).
2.2.3.1 För att tillåta alla nuvarande 3-stjärniga tränare att behålla sin status kommer
AIBA att organisera olika kurser på alla kontinenter under 2013.
2.3. De nationella förbunden står för kostnaderna vid kurser för godkännande av AIBA
tränare.

3. Tränares kvalifikationer & väg till godkännande
För att ansöka om en kurs för godkännande som AIBA tränare måste ett formulär sändas
till AIBA:s huvudkontor av de nationella förbunden. Endast data inskickade av de
nationella förbunden accepteras. Tränare måste uppvisa följande erfarenhet:
3.1. 1-stjärnig kurs:
3.1.1. Erfarenhet: Minimum fyra års tränarerfarenhet eller en Fil. Kand. för tränare och
två (2) års praktik.
3.1.2. Resultat & prestation: har haft åtminstone en (1) boxare som nått semifinal i
regionala mästerskap (kvinnor och män, ungdom, junior, senior).
3.2. 2-stjärnig kurs:
3.2.1. Erfarenhet: Minimum två (2) års tränarerfarenhet från godkännande som 1-stjärnig
tränare.
3.2.2. Resultat & prestation: har haft åtminstone en (1) boxare som nått semifinal i
nationella mästerskap (kvinnor och män, ungdom, junior, senior).
3.3. 3-stjärnig kurs:
3.3.1. Erfarenhet: Minimum två (2) års tränarerfarenhet från godkännande som 2-stjärnig
tränare.
3.3.2. Resultat & prestation: har haft åtminstone en (1) boxare som nått semifinal i
kontinentala mästerskap (kvinnor och män, ungdom, junior, senior).

4. Ledning av tränares medverkan vid tävlingar
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4.1. Varje delegation skall vid alla AIBA tävlingar medföra minst en (1) 3-stjärnig
tränare. Det är obligatoriskt att inkludera en (1) 3-stjärnig tränare tillsammans med
tränare på lägre nivå för att verka i hörnen som sekonder.
4.2. Vid registrering av delegationen skall en kopia av de 3-stjärniga diplomen bifogas.
4.3. Godkända tränare får verka som sekonder enligt följande:
4.3.1. 1- stjärniga tränare får sekondera vid AOB enstjärniga tävlingar;
4.3.2. 2- stjärniga tränare får sekondera vid AOB en- och tvåstjärniga tävlingar;
4.3.3. 3- stjärniga tränare får sekondera vid alla AIBA tävlingar.
4.4. Paragraf 4.1 gäller från 1 juli 2013.
4.4.1. Dispens gäller t.o.m. 30 juni 2013.

5. Kontrolltest för tränare
5.1. För att försäkra sig om att tränare förblir aktiva och uppdaterade om kraven på AIBA
tränare måste de nationella förbunden bekräfta sina tränares status genom att varje år
informera AIBA:s databas om tränarnas aktiviteter.
5.2. Tränare skall vara aktiva i AIBA tävlingar i enlighet med sin stjärnstatusnivå.
Följande deltagande krävs:
5.2.1. En 1-stjärnig tränare måste delta i en AIBA 1-stjärnig tävling åtminstone en gång
vart fjärde år.
5.2.2. En 2-stjärnig tränare måste delta i en AIBA 2-stjärnig tävling åtminstone en gång
vart tredje år.
5.2.3. En 3-stjärnig tränare måste delta i en AIBA 3-stjärnig, APB eller WSB tävling
åtminstone en gång vart annat år.
5.3. Om ovanstående schema över deltagande inte följs kommer tränare att nedgraderas
från sin nuvarande nivå och måste genomgå en ny kurs och bli godkänd för att behålla sin
stjärnstatus.
5.4. Giltigheten av godkännandet förlängs med två (2) år från den senaste tävling där
tränaren medverkade.

6. Databas över tränare
6.1. All datainformation om tränare som insänts av nationella förbund registreras i
AIBA:s databas över tränare. De nationella förbunden är ansvariga för att skicka in dessa
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ifyllda formulär till AIBA:s huvudkontor. Alla godkända tränare erhåller ett AIBA
diplom efter varje avslutad AIBA tränarkurs där man godkänts.

Bilaga D - AIBA UPPFÖRANDEKOD
International Boxing Association (AIBA) begär härmed ditt samtycke till följande "Code
of Conduct", som kommer att gälla så länge du är en AIBA ring- eller poängdomare och
under varje AIBA tävling där du deltar.
VÄRDIGHET
Kod 1: Jag får inte vara påverkad av alkohol under perioden av en AIBA tävling där jag
deltar.
Kod 2: Jag får inte röka inom tävlingsområdet
Kod 3: Jag får inte använda eller bära någon elektronisk kommunikationsutrustning
inklusive, men inte begränsat, till mobiltelefon och laptop, inom tävlingsområdet
Kod 4: Jag får inte uppföra mig på något sätt som är nedsättande för AIBA.
Kod 5: Jag får inte bryta mot någon norm för socialt beteende i min relation med någon
av värdlandets eller de besökande ländernas medborgare
Kod 6: Jag måste alltid uppföra mig på ett professionellt och etiskt sätt, med vederbörlig
hänsyn till handledaren
INTEGRITET
Kod 7: Jag får inte, direkt eller indirekt, värva, acceptera eller erbjuda någon form av
ersättning eller provision eller någon dold fördel, tjänst eller gåva av något slag som kan
betraktas som en muta, från någon person I anslutning till en tävling där jag deltar.
Kod 8: Endast officiella souvenirer från AIBA’s högkvarter kan lämnas eller tas emot,
som ett tecken på respekt eller uppskattning för mitt uppdrag.
SEKRETESS
Kod 9: Jag får inte samarbeta med någon part genom att bryta mot AIBA’s tekniska
regler, AOB’s tävlingsregler, APB ‘s eller WSB’ tävlingsregler.
Kod 10: När jag utför mitt uppdrag som en AIBA domare får jag inte kommunicera med
någon om någon tävlings relaterad fråga inom tävlingsområdet och/eller någon annan
plats för hela perioden av tävlingen, särskilt för personer från mitt eget land såsom
National Federation Members, internationella tekniska funktionärer, styrelseledamöter,
media eller allmänheten.
Kod 11: Jag får inte umgås med eller bli intim med boxare och/eller tränare och sekonder,
eller inleda någon relation eller vidta någon åtgärd som ifrågasätter min opartiskhet som
AIBA domare.
Kod 12: Jag måste behandla all information jag får från AIBA i förhållande till min
position som en AIBA domare och, i synnerhet, får jag inte delge mitt AIBA
tävlingsprogram med allmänheten.
TILLGÄNGLIGHET
Kod 13: Jag måste komma i tid till alla matcher som tilldelats mig.
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Kod 14: Jag måste vara tillgänglig för att delta i arrangerade domarmöten på eller före
tävlingsdagen.
Kod 15: Jag måste fullgöra alla uppgifter som tilldelas mig av tävlingsledaren.
ANSVAR
Kod 16: Jag måste upprätthålla en god fysisk kondition, personlig hygien och ett
professionellt utseende när jag utför mitt uppdrag som AIBA domare.
Kod 17: Jag får inte kritisera eller försöka förklara samtal eller beslut fattade av andra
tjänstemän, om inte på begäran av tävlingsledaren.
Kod 18: Jag måste respektera AIBA’s tekniska regler, AOB’s tävlingsregler, APB och
WSB’s tävlingsregler och AIBA’s disciplin- och etiska regler.
Jag förbinder mig härmed att följa denna uppförandekod och acceptera det faktum att
varje överträdelse av denna uppförandekod kommer att vidarebefordras till AIBA’s
disciplinnämnd/AIBA´s styrelse och kan leda till omedelbar avstängning.
DATE: ___________________
NAME: ___________________ FUNCTION: _____________________
SIGNATURE: ____________________
AIBA
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