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SBF:s tillämpning av AIBA:s regler för boxare,
ledare och domare i professionella kampsporter
och professionell boxning
Nedanstående regler kommer att ingå i det regelverk som lämnas in vid kommande uppdatering av
kampsportstillståndet.

Boxare
Svenska Boxningsförbundet vill härmed klargöra vad som gäller vid övergång från annan professionell
kampsport eller professionell boxning till AIBA Open Boxing (AOB). Tidigare gällde regel 2.2.2.1.1.1 AIBA
Technical Rules:
When a National Federation wishes to register an athlete from any Individual Physical Contact Sport as a
Boxer, this National Federation shall complete the Application Form in Appendix B and a Medical Certificate
completed by the National Federation Doctor and submit both documents to AIBA for acceptance and
registration. The registration will be approved by AIBA in consultation with the AIBA Technical & Rules
Commission. The athlete shall be eligible to participate once written confirmation of approval has been
received from AIBA.
Idag gäller att de enskilda förbunden beslutar och bedömer huruvida en utövare från annan kampsport eller en
professionell boxare är tillåten att delta i förbundets regi, i detta fall Svenska Boxningsförbundet (SBF).
SBF har härmed beslutat att en utövare från annan professionell kampsport eller professionell boxning kan
ansöka om boxningslicens hos SBF, efter en ny läkarundersökning och redovisning av alla tidigare
kampsportsmatcher.
En professionell boxare som har gått max 10 professionella matcher kan ansöka om boxningslicens hos SBF.
I båda fallen gäller att boxaren endast kan inneha tävlingslicens hos SBF därefter. Det vill säga att utövaren
avsäger sig eventuella tävlingslicenser i annan professionell kampsport eller i professionell boxning. En
övergång till SBF från annan kampsport eller professionell boxning kan endast göras en gång.

Sekond/Tränare
Det är tillåtet att vara sekond/tränare för amatörboxare i Sverige oavsett om man parallellt är tränare/sekond
för aktiva inom professionella kampsporter. SBF:s regler för tränarlicens ska följas.
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Domare
Domare i andra idrottsformer än amatörboxning, även professionella kampsporter och professionella
boxning, får vara licensierad domare inom amatörboxning. Dock ska SBF:s regler för domarverksamheten
följas.
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