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ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ

Ці Технічні правила і правила змагань АІВА застосовуються до всіх змагань АОВ АІВА і є
єдиними існуючими всесвітніми Технічними правилами і правилами змагань АІВА, яких
повинні дотримуватись всі Національні федерації АІВА і члени боксерського
співтовариства АІВА, і які мають виконуватись під час усіх змагань з боксу, що
проводяться ними, відповідно до рівня змагань. Жодна Національна федерація не може
застосовувати свої власні Технічні правила і правила змагань, які б суперечили цим
правилам. Проте, Національні федерації, можуть змінювати ці правила для проведення
національних змагань, таким чином, щоб вони відображали положення національного
законодавства, за умови, що такі зміни не применшать правила АІВА, особливо стосовно
медичних вимог і вимог безпеки.
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ВИЗНАЧЕННЯ

«AIBA» (ЕйАйБіЕй) - це Міжнародна асоціація боксу (International Boxing Association);

«Антидопінгові правила AIBA» - це правила, опубліковані AIBA щодо антидопінгових
стандартів, яких слід дотримуватися до, під час і після змагань АОВ;

«Сертифікаційний курс АІВА» - це програма сертифікації та іспитів, що дозволяє члену
Національної федерації бути визнаним в якості тренера зіркового рівня, Рефері та Судді,
Міжнародної технічної офіційної особи або Технічного делегата (попередньо іменованого
«Супервайзер») АІВА;

«Спеціаліст АІВА з розсічень» (АІВА катмен) - це особа, яка призначається АІВА в
якості Міжнародної технічної офіційної особи (ITO) для спостереження за роботою і
надання консультацій Спеціалістам команд з розсічень;

«База даних АІВА» - це онлайн-система АІВА для зберігання профілів і результатів,
ведення реєстрації на Змаганнях та Сертифікаційних курсах АІВА, а також для виконання
будь-яких інших додаткових функцій, необхідних АІВА:

«Штаб-квартира АІВА (ШК АІВА)» -  це головний офіс АІВА;

«Офіційний ліцензіат обладнання АІВА» - це особа, що має ліцензію та контракт з
АІВА, уповноважена виробляти обладнання для використання на всіх змаганнях АОВ;

«Правила АІВА» - це Технічні правила і правила змагань АІВА, Кодекс етики АІВА,
Дисциплінарний кодекс АІВА, Положення АІВА, Антидопінгові правила АІВА, Медичні
правила АІВА і будь-які інші правила, розроблені АІВА для регулювання змагань АОВ та
їх учасників;

«Система підрахунку очок АІВА» - це електронна система, затверджена АІВА, за
допомогою якої проводиться офіційне жеребкування, електронне жеребкування Рефері і
Суддів, в якій фіксуються рішення всіх Суддів і яка видає офіційні документи рахунків
Боїв;

«Технічні правила і правила змагань АІВА» - це правила щодо технічних питань спорту
та правила щодо Змагань, якими регулюються всі Змагання АОВ;

«АОВ» -  це відкриті турніри з боксу, що проводяться під егідою АІВА;

«Змагання АОВ» - будь-які Змагання з боксу, що регулюються правилами АІВА;

«Бій» - це змагання з боксу між двома Боксерами;

«Перегляд  бою» - це процес, в ході якого проводиться перегляд результатів Бою;

«Боксер» - це будь-який спортсмен, зареєстрований Національною федерацією АІВА;

«Закриті змагання» - це Змагання, в яких Боксери можуть взяти участь тільки після
відбору в Кваліфікаційних змаганнях;

«Змагання» - це серія боїв;

«Офіційна особа змагань» - це будь-яка особа, яка призначена або сертифікована в
якості Технічного делегата, Міжнародної технічної офіційної особи, Рефері/ Судді, або
призначена у на офіційну посаду на Змагання AIBA;

«Місце проведення змагань» -  це місце, де проводиться змагання;

«Конфедерація» - це представництво AIBA на кожному континенті;
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«Континентальні мультиспортивні ігри» - це мультиспортивний захід, що проводиться
на відповідному континенті;

«Щоденне зважування» - це щоденний процес перевірки зареєстрованих Боксерів, що
включає перевірку документів, медичну перевірку і зважування Боксерів кожного дня
перед Боями;

«Заступник технічного делегата» - це особа, яка керує всіма питаннями, пов'язаними з
кожним Боєм;

«Дисциплінарний кодекс» - це кодекс АІВА, що регулює дисциплінарні питання, що
стосуються АІВА, кожної Конфедерації, кожної Національної федерації та її члена, а також
будь-якої Офіційної особи  змагань або члена Делегації команди;

«Еліта» - це будь-який боксер віком 19 років і старше, який змагається на національному,
міжнародному або професійному рівні;

«Ігрове поле (FОР)» - це зона Змагань, яка включає зони з усіх 4-х сторін рингу, в яку
можуть входити тільки Офіційні особи змагань, Боксери і Секунданти;

«Рукавички» - це екіпіровка, яка одягається на руки для їх захисту під час Бою;

«Шоломи» - це екіпіровка, яке носиться на голові, для захисту голови під час Бою;

«Приймаюча національна федерація» - це Національна федерація країни, в якій
проводиться Змагання і яка відповідає за організацію Змагань та всіх додаткових заходів,
необхідних для проведення Змагань (такі як Офіційне жеребкування і т. п.);

«Індивідуальний фізичний контактний вид спорту» - це один із наступних видів спорту
в будь-якій їх формі: Айкідо, Змішані єдиноборства, Дзюдо, Джиу-джитсу, Карате, Кендо,
Кікбоксинг, К-1, Кунг-фу, Муай-тай, ММА, Самбо, Сават, Сумо, Тхеквондо, Спортивна
боротьба, Ушу та інші види спорту, які можуть розглядатись АІВА, як індивідуальний
фізичний контактний вид спорту;

«Міжнародна технічна офіційна особа (ІТО)» - це офіційна особа Змагань, що пройшла
Сертифікаційний курс АІВА і може бути призначена для роботи на змаганнях АОВ. У
мультиспортивних іграх, таких як Олімпійські ігри, але не обмежуючись ними, до «ІТО»
також відносяться Рефері і Суддя;

«Суддя» - це особа, яка нараховує очки під час Бою відповідно до Технічних правил і
правил змагань АІВА, виходячи з виступу Боксерів;

«Місцевий організаційний комітет (LOC)» - це орган, незалежно від того, чи входить він
до Приймаючої національної федерації чи до іншого органу (з правом юридичної особи або
без), відповідальний за підготовку та проведення Змагань та всіх додаткових заходів,
необхідних для проведення Змагань (таких як Офіційне жеребкування і т. п.);

«Медичний звіт бою» - це форма, що заповнюється Лікарем рингу після Бою та включає
звіт про будь-які медичні заходи, що проводяться під час Бою;

«Медичні правила AIBA» - це правила, опубліковані AIBA щодо медичних стандартів,
яких слід дотримуватися до, під час і після змагань АОВ;

«Національна федерація» - Федерація, що є членом АІВА, яка визнана АІВА, як
юридична особа, яка керує боксерським спортом в країні місцезнаходження
Федерації-члена АІВА;

«Національний чемпіонат» - це змагання, організоване і санкціоноване Національною
федерацією;

«Офіційне жеребкування» - це процедура жеребкування Боксерів для визначення графіка
боїв в кожній ваговій категорії протягом усього Змагання;
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«Відкриті змагання» - це Змагання, в якому Боксери можуть взяти участь без необхідності
проходження відбірних Змагань;

«Жеребкування рефері і суддів (R&J Draw)» - це процедура жеребкування Рефері і
Суддів для кожного Бою;

«Рефері» - це особа, що забезпечує дотримання Боксерами правил АІВА під час Боїв на
рингу;

«Рефері і суддя (R&J)» - це особа, яка працює в якості Рефері та Судді під час Змагань;

«Комісія з управління результатами» - це організація, яка відповідно до Всесвітнього
антидопінгового кодексу (Кодекс WADA (Всесвітньої антидопінгової організації)), несе
відповідальність за управління результатами антидопінгових тестів (стосовно інших
доказів потенційного порушення антидопінгових правил) і розгляд справ:

«Орган з відбору проб» - це організація, що відповідає за відбір антидопінгових проб
відповідно до вимог Міжнародного стандарту з тестування та розслідувань;

«Секунданти» - це члени Делегації команди, які можуть працювати в кутку рингу свого
Боксера;

«Розсіювання» - це система, що забезпечує більш збалансований рівень складності
Змагань за рахунок недопущення проведення боїв між кращими Боксерами на попередніх
етапах Змагань;

«Перевірка спортивної документації» - це процес перевірки і підтвердження реєстрації
членів Делегації команди і всіх стосовних документів та обладнання, що проводиться до
Офіційного жеребкування;

«Спортивне громадянство» - це громадянство, яке вибирає Боксер для участі в
Змаганнях АОВ;

«Технічний делегат» - це особа, відповідальна за забезпечення дотримання правил АІВА
під час змагань АОВ:

«Технічні збори» - це збори, в яких беруть участь Технічний делегат та Офіційні особи
команд, на яких Технічний делегат презентує докладну інформацію про
змагання і інші відповідні матеріали;

«Делегація команди» - це члени Національної федерації АІВА, зареєстровані і приймаючі
участь у Змаганнях, включаючи: Боксерів, Тренерів, Лікаря, Спеціаліста з розсічень,
Фізіотерапевта, Менеджера команди і будь-який інший персонал, визнаний АІВА:

«Офіційні особи команди» - це члени Делегації команди, за винятком Боксерів;

«Організація з тестування» - це організація, яка дозволяє певний Забір зразків, це може
бути може як: (1) Антидопінгова організація (така як: Міжнародний олімпійський комітет
або Організація, яка проводить великі спортивні події, WADA, Міжнародна федерація або
Національна антидопінгова організація); або: (2) інша організація, яка проводить
антидопінгове тестування відповідно до повноважень та правил антидопінгової організації
(така як: Національна федерація, яка є членом Міжнародної федерації);

«Місце проведення тренувань» - це певне визначене місце, де Боксери і Офіційні особи
команд можуть тренуватися протягом усіх Змагань;
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«Зона розминки» - це певна зона, де Боксери і Офіційні особи команд можуть готуватися
до Бою до початку Бою:

У цьому документі використовуються метричні одиниці вимірювання довжини -
сантиметри (см) і метри (м).
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ПРАВИЛА КЕРІВНИЦТВА ЗМАГАННЯМИ

ПРАВИЛО 1. КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЗМАГАНЬ АОВ

1.1. Змагання АОВ можуть бути змаганнями, що проводяться АІВА, можуть бути
санкціоновані АІВА або пов’язані з АІВА.

1.1.1. Змагання, що проводяться АІВА, контролюються штаб-квартирою АІВА.

1.1.2. Змагання, санкціоноване АІВА, контролюється керівним органом Змагань та
Штаб-квартирою АІВА, яка надає консультаційну допомогу на етапах планування
та проведення.

1.1.3.   Змагання пов’язані з  АІВА проводяться із дотриманням правил АІВА, але без
залучення штаб-квартири АІВА.

1.2. Для визначення світового рейтингу АІВА використовуються результати Змагань серед
еліти (дорослих) чоловіків і жінок, що проводяться як самою АІВА так і санкціонованих
АІВА.

1.3. У наведеній нижче таблиці зазначені  змагання АОВ:

Керуючий орган Змагання Класифікація
ІOC (МОК) - Олімпійські ігри

- Юнацькі олімпійські ігри
Світові Санкціоновані

AIBA
AIBA - Чемпіонати світу з боксу серед

дорослих (чоловіки і жінки)
- Молодіжні чемпіонати світу з боксу
(чоловіки і жінки)
- Олімпійські кваліфікаційні турніри АОВ
(чоловіки і жінки)

Світові Власні змагання
AIBA

Конфедерації AIBA - Континентальні чемпіонати боксу серед
дорослих (чоловіки і жінки)
- Континентальні молодіжні чемпіонати з
боксу (чоловіки і жінки)
- Континентальні чемпіонати з боксу серед
молоді/ дорослих, які мають функції
відбірних турнірів для змагань, що
проводяться  АІВА (чоловіки і жінки)
- Кваліфікаційні турніри на Юнацькі
олімпійські ігри (чоловіки і жінки)

Континентальні Санкціоновані
AIBA

Організатори
мультиспортивних
змагань

- Континентальні мультиспортивні змагання
(Європейські ігри, Азійські ігри,
Панамериканські ігри, Тихоокеанські ігри,
Африканські ігри)
- Не континентальні мультиспортивні ігри
(Ігри Співдружності)

Континентальні Санкціоновані
AIBA
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Конфедерації AIBA - Континентальні чемпіонати серед
чоловіків та жінок віком до 22 років
- Континентальні чемпіонати серед юніорів
(хлопці і дівчата)
- Континентальні чемпіонати серед
спортсменів віком до 14 років (хлопці і
дівчата)

Континентальні Пов’язані з
AIBA

Національні федерації
AIBA

- Національні чемпіонати серед дорослих та
молоді (чоловіки і жінки)

Національні Пов’язані з
AIBA

1.4. Організаційні правила

Національні Континентальні Світові
Учасники Національні  змагання

за участі боксерів
національного рівня
(дорослі, молодь)

Континентальний чемпіонат за
участі будь-яких Національних
федерацій-членів АІВА з одного
континенту, в яких беруть участь, як
мінімум три різні Національні
федерації.
У випадку проведення Не
континентальних мультиспортивних
змагань, в таких Змаганнях можуть
приймати участь будь-які
Національні федерації з усього світу

Світові
змагання за участі
будь-яких
Національних
федерацій АІВА

Призначення
Технічного
делегата

Призначається:

Національною
федерацією для участі в
своїх Національних
змаганнях

Призначається:

Конфедерацією для участі в
Континентальних чемпіонатах

АІВА для участі в
мультиспортивних змаганнях та
Континентальних чемпіонатах серед
молоді/дорослих, що є відбірними
на Світові змагання

Призначається:

AIBA, як для
спортивних змагань,
що проводяться
AIBA, так і для
мультиспортивних
змагань

Призначення
Міжнародних
технічних
офіційних осіб
(TIOs)

Призначаються:

Національною
федерацією для участі в
своїх Національних
змаганнях

Призначається:

Конфедерацією для участі в
Континентальних чемпіонатах

АІВА для участі в
мультиспортивних змаганнях та
Континентальних чемпіонатах серед
молоді/дорослих, що є відбірними
на Світові змагання

Призначається:

AIBA, як для
спортивних змагань,
що проводяться
AIBA, так і для
мультиспортивних
змагань

Призначення
Рефері і Суддів
(R&J)

Національна федерація
визначає чи Рефері і
Судді мають бути
призначені,

Призначаються:

Конфедерацією для
Континентальних чемпіонатів

Призначаються:

AIBA, як для
спортивних змагань,
що проводяться
AIBA, так і для
мультиспортивних
змагань
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чи кожна команда
привозить своїх Рефері і
Суддів (R& Js)

АІВА для участі в
мультиспортивних змаганнях та
Континентальних чемпіонатах серед
молоді/дорослих, що є відбірними на
Світові змагання

Мінімальний
рівень  Рефері і
Суддів (R& Js )

Національна
сертифікація

Для змагань спортсменів віком до 22,
до 14-ти років, юніорів: R& Js  з
сертифікацією АІВА 1 зірка;
молоді: R& Js  з сертифікацією АІВА
2 зірки;
дорослих та для будь-яких відбірних
турнірів на світові чемпіонати: R& Js
з сертифікацією АІВА 3 зірки;

Для участі у Європейських іграх,
Азійських іграх, Панамериканських
іграх, Іграх співдружності: R& Js  з
сертифікацією АІВА 3 зірки;

Для участі у Тихоокеанських іграх,
Африканських іграх: R& Js  з
сертифікацією АІВА 2 зірки

R& Js  (Рефері і
Судді), що мають
сертифікацію АІВА
3 зірки

Координація та
слідкування за
підготовкою

Національна федерація
несе відповідальність за
нагляд за підготовкою
до Змагань

Конфедерація несе  відповідальність
за нагляд за підготовкою та
координацію дій з місцевим
організаційним комітетом (LOC)
стосовно Континентальних
чемпіонатів

АІВА відповідає за мультиспортивні
змагання та Континентальні
чемпіонати серед молоді/дорослих,
що є відбірними на Світові змагання

АІВА відповідає за
Світові чемпіонати
та МОК за
Олімпійські та
Юнацькі
олімпійські ігри

Звітування Конфедерація несе
відповідальність за звітування перед
АІВА про усі основні факти та
результати Змагань.

ПРАВИЛО 2. КЛАСИФІКАЦІЯ

2.1. Вікова класифікація

2.1.1.   Вік Боксера визначається за роком його/її народження.

2.1.2.   Боксери-чоловіки і жінки у віці від 19 до 40 років відносяться до категорії
«Еліта» (дорослі)

2.1.3.    Боксери-чоловіки і жінки у віці від 17 до 18 років відносяться до категорії
«Молодь».

2.1.4.   Боксери хлопці і дівчата у віці від 15 до 16 років відносяться до категорії
«Юніори».
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2.1.5. Для всіх змагань, що відносяться до категорій «юніори» та «школярі», а також для
всіх інших молодших вікових категорій, віковий діапазон приймаючих участь
боксерів не повинен перевищувати 2 роки.

2.2. Вагові категорії

ДОРОСЛІ ТА МОЛОДЬ- ЧОЛОВІКИ

AIBA ОЛІМПІЙСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

# Вагова категорія понад кг до кг # Вагова
категорія понад  кг до кг

1 Мінімальна 46 48 1 Найлегша 48 52

2 Найлегша 48 51 2 Напівлегка 52 57

3 Легша 51 54 3 Легка 57 63

4 Напівлегка 54 57 4 Напівсередня 63 69

5 Легка 57 60 5 Середня 69 75

6 Перша напівсередня 60 63.5 6 Напівважка 75 81

7 Напівсередня 63.5 67 7 Важка 81 91

8 Перша середня 67 71 8 Надважка 91 -
9 Середня 71 75

10 Напівважка 75 80

11 Перша важка 80 86

12 Важка 86 92

13 Надважка 92 -

ДОРОСЛІ ТА МОЛОДЬ- ЖІНКИ

AIBA ОЛІМПІЙСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

# Вагова категорія понад кг до кг # Вагова
категорія понад  кг до кг

1 Мінімальна 45 48 1 Найлегша 48 51

2 Перша найлегша 48 50 2 Напівлегка 55 57

3 Найлегша 50 52 3 Легка 57 60

4 Легша 52 54 4 Напівсередня 64 69

5 Напівлегка 54 57 5 Середня 69 75

6 Легка 57 60
7 Перша напівсередня 60 63

8 Напівсередня 63 66

9 Перша середня 66 70

10 Середня 70 75

11 Напівважка 75 81

12 Важка 81 -
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Юніори - хлопці і дівчата
# Вагова категорія понад кг до кг
1 Pin 44 46
2 Перша найлегша 46 48
3 Найлегша 48 50
4 Перша легша 50 52
5 Легша 52 54
6 Напівлегка 54 57
7 Легка 57 60
8 Перша напівсередня 60 63
9 Напівсередня 63 66
10 Перша середня 66 70
11 Середня 70 75
12 Перша важка 75 80
13 Важка 80 -

ПРАВИЛО 3. ТРИВАЛІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ РАУНДІВ

3.1. На всіх Змаганнях АОВ в категоріях «дорослі» і «молодь» серед чоловіків та жінок, Бої
повинні складатися з трьох (3) раундів по три (3) хвилини кожен.

3.2. На всіх Змаганнях АОВ в категоріях «юніори» серед хлопців і дівчат, Бої повинні
складатися з трьох (3) раундів по дві (2) хвилини кожен.

3.3. На всіх зазначених вище Змаганнях, період відпочинку між раундами становить одну (1)
хвилину.

ПРАВИЛО 4. ЧЛЕНСТВО ТА ВІДПОВІДНІСТЬ СПОРТСМЕНІВ ВИМОГАМ УЧАСТІ

4.1. Членство.

4.1.1. Всі Боксери, Офіційні особи команд, ITOs (Міжнародні технічні офіційні особи),
R&Js (Рефері та судді), службовці та керівництво Національної федерації,
Конфедерації та АІВА повинні бути членами або ліцензовані та/або уповноважені
своєю Національною, Конфедерацією та АІВА для участі в Змаганнях АОВ, якщо
тільки  АІВА не дає згоду на інше .

4.2. Відповідність спортсменів вимогам участі.

4.2.1. AIBA має право прийняти остаточне рішення щодо відповідності Боксера вимогам
участі.

4.2.2. Кожна Національна федерація відповідальна за забезпечення того, щоб її Боксери
відповідали вимогам правила 4 цих Правил.

4.2.3.   Відповідність спортивного громадянства.

4.2.3.1. Боксери повинні мати громадянство тієї країни, Національною федерацією
якої є Національна федерація, що їх зареєструвала.
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4.2.3.2. Боксер, який є громадянином двох або більше країн одночасно, може
представляти будь-яку з країн, на свій вибір. Однак, після того, як Боксер
представляв одну країну на Змаганнях, що проводяться АІВА або
санкціонованих АІВА, він не може представляти іншу країну, якщо тільки
він/вона не відповідає умовам зазначеним в правилі 4 цих Правил.

4.2.3.3. Боксер вибирає своє громадянство, після переходу в категорію «Еліта»
(Дорослі).

4.2.3.4. Якщо під час будь-якого Змагання АОВ надходить скарга щодо
невідповідності Боксера вимогам участі, Технічний делегат повинен
негайно повідомити про це в Штаб-квартиру АІВА. Якщо невідповідність
Боксера доведена, Технічний делегат повинен негайно дискваліфікувати
Боксера і повідомити Національну Федерацію Боксера про це.

4.2.3.4.1. Якщо після проведення Офіційного жеребкування буде доведено
випадок невідповідності Боксера, повторне жеребкування не
буде проведено ні за яких обставин.

4.2.3.4.2. Якщо вже після початку змагань буде доведено невідповідність
Боксера, а такий Боксер вже проводить Бої (і перемагає),
тільки останній переможений ним Боксер може повернутись
для продовження участі в змаганні.

4.2.3.5. Щодо всіх спорів про відповідність спортсмена, які мають місце до або
після змагання АОВ, остаточне рішення про визначення громадянства
приймається Виконавчим комітетом АІВА. Якщо вважається, що були
порушені правила про громадянство, питання передається на розгляд
Дисциплінарної комісії АІВА, і в результаті можуть бути застосовані
санкції до Боксера і/або його/іі Національної федерації.

4.2.3.6. Спортивне громадянство має бути підтверджено паспортом Боксера,
виданими країною, яку він представляє. Коли громадянство ставиться під
сумнів, АІВА має право затребувати такі документи:

4.2.3.6.1.    Свідоцтво про народження;
4.2.3.6.2.    документи, що засвідчують громадянство:
4.2.3.6.3. документ, що засвідчує особу громадянина та його

приналежність до певного громадянства;
4.2.3.6.4.    лист - підтвердження від НОК.

4.2.3.7. Зміна спортивного громадянства.

4.2.3.7.1. Зміна спортивного громадянства застосовується до Боксера,
який має більше одного громадянства або отримав нове
громадянство і який хотів би змінити своє Спортивне
громадянство.

4.2.3.7.2. Порядок зміни Спортивного громадянства базується на
Олімпійській хартії, Статуті, правилі 41.
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4.2.3.7.3. Боксер, який представляв одну країну на будь-яких Змаганнях,
що проводяться АІВА, або санкціоновані АІВА, і який хоче
представляти іншу країну, громадянство, якої він/вона має,
може представляти нову країну за умови, що пройшло не
менше трьох (3) років з того моменту, як Боксер представляв
країну колишнього громадянства на Змаганнях, що
проводяться АІВА, або санкціоновані АІВА.

4.2.3.7.4. Боксер, який представляв одну країну на будь-яких Змаганнях,
що проводяться АІВА, або санкціоновані АІВА, і який хоче
представляти іншу країну, громадянство, якої він/вона
отримав/отримала через процес натуралізації (отримання
громадянства), може представляти свою нову країну за умови,
що пройшло не менше трьох (3) років з того моменту, як
Боксер востаннє представляв країну колишнього
громадянства.

4.2.3.7.5. У разі, коли дві Національні федерації, яких це питання
стосується доходять згоди про це, вони можуть подати запит
до Виконавчого комітету АІВА про скорочення
вищезазначеного терміну.

4.2.3.7.6. Боксер може змінити Федерацію походження тільки один раз,
тобто не може перейти в третю федерацію.

4.2.3.7.7. Щоб розпочати процедуру зміни Спортивного громадянства,
Штаб-квартира АІВА має отримати документи зазначені в
Додатку 1 до цих Правил.

4.2.3.7.8.    Статус біженця.

4.2.3.7.8.1. Боксери, яких визнано біженцями або особами, що
отримали міжнародний захист відповідно до
рішення Управління Верховного комісара
Організації Об'єднаних Націй у справах біженців
(UNHCR) (УВКБ ООН), і які мають високі
результати в Змаганнях, можуть брати участь у
Змаганнях що проводяться або санкціоновані
АІВА, за винятком Мультиспортивних змагань, під
прапором АІВА, на підставі попереднього
схвалення цього факту Виконавчим комітетом
АІВА.

4.2.3.7.8.2. В усіх інших Змаганнях, таких, як
Мультиспортивні змагання та Національні
змагання, але не обмежуючись ними, критерії
відповідності спортсмена вимогам участі
визначаються органами, які відповідають за
проведення таких спортивних подій.
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4.2.4. Відповідність стосовно питань, пов'язаних зі спортом.

4.2.4.1. Участь в індивідуальному фізичному контактному виді спорту, іншому ніж
Бокс.

4.2.4.1.1. Спортсмен, який брав участь в змаганнях на аматорському
або професійному рівні в будь-якому Індивідуальному
фізичному контактному виді спорту, (іншому ніж Бокс) має
право брати участь в АОВ або Національних змаганнях на
відповідному рівні, за наступних умов:

4.2.4.1.1.1.  Національна федерація спортсмена повинна
заповнити форму Заяви з Додатку 8 цих Правил та
Медичний сертифікат АІВА з Додатку 5 цих
Правил та подати ці документи до Штаб-квартири
АІВА для прийняття та реєстрації.

4.2.4.1.1.2. Реєстрація буде розглянута і можливо схвалена
АІВА після консультації з Комісією АІВА по
технічним правилам і правилам змагань.

4.2.4.1.1.3. Спортсмен отримає право на участь після того, як
Національна федерація отримає письмове
підтвердження схвалення цього від АІВА.

4.2.4.1.1.3.1. Будь-який спортсмен, зареєстрований
як Боксер Національної федерації
відповідно до вищенаведеного
Правила 4.2.4.1.1., не повинен брати
участь ні в яких інших
індивідуальних фізичних контактних
видах спорту після того, як його вже
буде затверджено АІВА.

4.2.5.   Відповідність в медичному аспекті.

4.2.5.1. Всі допустимі ушкодження та заборонені стани визначені в Медичних
правилах АІВА.

4.2.5.2. Боксери не допускаються до участі в змаганнях АОВ при наявності
наступного:

4.2.5.2.1. Боксери мають пов'язку накладену на розсічення, садна, розрив
шкіри або гематому (на волосистій частині голови або обличчі,
включаючи ніс та вуха).

4.2.5.2.1.1. Якщо у Боксера є садно або розрив шкіри, не
можна використовувати ніяку іншу пов'язку, крім
як з захисним гелем на не вазеліновій основі, з
коллодієм (Collodion), розчином тромбіну
(Thrombin Solution),
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мікрофібрилярного колагену (Micro Fibrilar
Collagen), пінистого гелю (Gelfoam), Серджісел
(Surgicel) та адреналіну (Adrenaline) 1/1000 або
стерильних смужок.

4.2.5.2.1.2. Рішення приймається лікарем під час Медичного
огляду на  щоденному зважуванні.

4.2.5.2.2.     Боксер повинен бути чисто поголеним перед кожним
Медичним   оглядом і кожним Боєм.

4.2.5.2.2.1. Носіння бороди і вус не допускається.

4.2.5.2.3. Підчас Бою не дозволяється мати пірсинг на тілі, або носіння
будь-яких аксесуарів.

4.2.5.2.4. Допускається мати імплантовані електричні пристрої, якщо це
схвалено хірургом/лікарем, який їх імплантував.

4.2.5.2.4.1. Копію оригіналу згоди хірурга/лікаря, який
імплантував пристрій, повинна бути представлена
  при Перевірці спортивної документації.

4.2.5.2.5.    Боксерові дозволяється носити тільки м'які контактні лінзи.
Всі інші види контактних лінз заборонені.

4.2.5.2.5.1. Якщо боксер втрачає свої контактний лінзи, то
застосовуються такі правила:

4.2.5.2.5.1.1. Боксер погоджується продовжити Бій і
Бій триває:

4.2.5.2.5.1.2.Боксер не погоджується продовжувати
Бій без контактних лінз, Рефері
припиняє бій і рішенням АВD
(Abandon) (перемога через відмову)
противник оголошується
переможцем.

4.2.5.2.6. Боксер, якому/якій зроблено лазерну корекцію зору,
допускається до Бою, якщо є довідка від лікаря, який робив
таку операцію, про те, що для Боксера заняття боксом після
такої операції є безпечним.

4.2.5.2.6.1. Копія оригіналу довідки від лікаря, повинна бути
представлена   при Перевірці спортивної
документації.

4.2.5.2.7. Боксер, що хворіє на епілепсію, незалежно від того, чи приймає
він ліки чи ні, може брати участь в змаганні, якщо він/вона
надасть довідку від свого невролога, про те, що це безпечно.
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4.2.5.2.7.1. Копія оригіналу довідки від невролога, повинна
бути представлена   при Перевірці спортивної
документації.

4.2.5.2.8. Боксер, що носить зубні брекети (включаючи брекети на верхніх
і нижній щелепах) може брати участь в змаганні, якщо
він/вона носить відповідну капу і може надати довідку від
свого ортодонта, яка підтверджує, що це безпечно.

4.2.5.2.8.1. Для Боксерів, що носять зубні брекети на обох,
верхній і нижній щелепах, досить мати капу на
верхній щелепі.

4.2.5.2.8.2. Копія оригіналу довідки від ортодонта повинна
бути представлена   при Перевірці спортивної
документації.

4.2.5.2.9. Боксер повинен мати великий, вказівний палець, та
безіменний, або середній палець на кожній руці, щоб йому/їй
було дозволено брати участь в змаганні.

4.2.5.2.10 Боксерам дозволено використовувати кінезіологічну стрічку;
але застосовувати її можна лише від лінії талії вниз по тілу і на
задній частини тіла.

4.2.5.3.    Медичне обстеження після Випробувального періоду.

4.2.5.3.1. Перед поверненням в бокс після будь-якого періоду відпочинку,
як зазначено в правилі 4.2.5.5. цих Правил, для того, щоб мати
змогу брати участь у змаганнях АОВ, Боксер повинен
отримати довідку від лікаря про те, що він/вона
«допущений/допущена до занять боксом».

4.2.5.4.   Нокаут (КО) і Зупинка бою за рішенням Рефері (RSC).

4.2.5.4.1. Коли Бій закінчується КО або RSC, Лікар рингу повинен
заповнити і підписати Медичний звіт бою.

4.2.5.4.1.1. Лікар рингу надає Медичний звіт бою Технічному
делегату з рекомендацією про те, скільки днів
відпочинку призначено та/або які медичні та
оздоровчі заходи необхідно вжити.

4.2.5.4.1.2. Лікар рингу повинен направити копію звіту в
Штаб-квартиру АІВА, а Штаб-квартира АІВА
вносить документ в базу даних АІВА та відправляє
його відповідній Національній федерації.

4.2.5.5.  Медично-оздоровчі заходи та Період призупинення спортивної діяльності.
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4.2.5.5.1. Період призупинення спортивної діяльності, це період, на
який Боксеру забороняється тренуватися, проводити спаринги
або брати участь в Змаганнях. Періоди призупинення
спортивної діяльності застосовуються для захисту здоров'я
Боксерів.

4.2.5.5.2. Всі Боксери, яким було рекомендовано Період призупинення
спортивної діяльності, повинні, перед поверненням в бокс,
бути оглянуті лікарем і повинні пройти міжнародно-визнаний
протокол «Повернення до змагань».

4.2.5.5.3. Медична комісія АІВА створила програму, що відповідає
міжнародно-визнаному протоколу «Повернення до змагань» і
називається «Програма поступового повернення до занять
боксом» (Graduated Return to Boxing Programme “GRTP”)
(Додаток 9 до цих Правил), де деталізовано всі етапи та
терміни, яких необхідно дотримуватись після періоду
призупинення спортивної діяльності.

4.2.5.5.4. Одиничні випадки КО або RSC (з втратою або без втрати
свідомості).

4.2.5.5.4.1. Якщо Боксер отримує КО в результаті удару (-ів) в
голову (KO-H) або отримує діагноз струс мозку, то
після цього такий Боксер призупиняє спортивну
діяльність на 30 днів. По закінченні цього періоду
Боксер повинен дотриматись затвердженого
протоколу «Програми поступового повернення до
боксу» (GRTP).

4.2.5.5.4.2. Якщо Бій закінчився Зупиненням бою за рішенням
Рефері (RSC) внаслідок того, що Боксер отримав
важкі удари в голову (RSC-H) і Лікар рингу
поставив діагноз струс мозку, такий Боксер
призупиняє спортивну діяльність на 30 днів. По
закінченні цього періоду Боксер повинен
дотриматись затвердженого протоколу «Програми
поступового повернення до боксу» (GRTP).

4.2.5.5.4.3. Якщо Бій закінчився Зупиненням бою за рішенням
Рефері (RSC) внаслідок того, що Боксер отримав
важкі удари в голову (RSC-H) і у Боксера не
діагностовано струсу мозку, то для такого Боксера
призупинення спортивної діяльності не
вимагається, хоча Лікар рингу може призначити це,
якщо він вважає це за доцільне.

4.2.5.5.5.   Повторні випадки КО або RSC.

4.2.5.5.5.1. Якщо протягом трьох місяців Боксер двічі програє
Бої в результаті КО або RSC в результаті
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удару в голову (KO-H або RSC-H) (з втратою або
без втрати свідомості) або отримує діагноз струс
мозку, то після цього такий Боксер не може брати
участь в змаганнях або спарингах протягом,
щонайменше, 30 днів після другого випадку удару
в голову. По закінченні цього періоду Боксер
повинен дотриматись затвердженого протоколу
«Програми поступового повернення до боксу»
(GRTP).

4.2.5.5.5.2. Якщо Бій закінчився Зупиненням бою рішенням
Рефері (RSC) внаслідок того, що Боксер отримав
важкі удари в голову (RSC-H) і у Боксера не
діагностовано струсу мозку, то для такого Боксера
призупинення спортивної діяльності не
вимагається, хоча Лікар рингу може призначити це,
якщо він вважає це за доцільне.

4.2.5.5.6.   Потрійні випадки КО або RSC.

4.2.5.5.6.1. Якщо протягом 12 місяців Боксер мав три КО (з
втратою або без втрати свідомості) або тричі було
Зупинення бою рішенням Рефері (RSC) в
результаті того, що Боксер отримав важкі удари в
голову (KO-H або RSC-H) і отримує діагноз струс
мозку, то після цього такий Боксер не може брати
участь в змаганнях або спарингах протягом, одного
року після третього випадку важкого удару а
голову.

4.2.5.5.6.2. Наявність будь-якої комбінації KO або RSC (через
травму голови), що прирівнюється до потрійного
випадку за цих обставин, вимагає призупинення
спортивної діяльності строком на один рік. Боксер
повинен дотримуватися затверджених протоколів
GRTP.

4.2.5.5.6.3. Будь-який Боксер, якому встановлено медичні
обмеження, не повинен тренуватися або займатись
спарингом під час періоду призупинення
спортивної діяльності.

4.2.5.5.7. Усі медичні профілактичні заходи також повинні
застосовуватися, якщо під час тренування або в
іншій ситуації трапляється КО та/або струс мозку.
Тренер відповідає за повідомлення про такий факт
Національній федерації.

4.2.5.5.8. Якщо один Боксер отримує нокаут через удар в
голову після того, як прозвучала команда
«Брейк!» (“break”) або «Стоп!» (“stop”) і Рефері
порахував до «десяти» (10),
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перемога через дискваліфікацію суперника не
дозволить такому Боксерові продовжувати участь в
змаганнях.

4.2.5.5.9. Боксери, що повертаються після проходження
медико-оздоровчих заходів, перед поверненням в
бокс, повинні отримати письмовий дозвіл від своїх
національних медичних комісій та повідомити про
це в Штаб-квартиру АІВА. Штаб-квартира АІВА
вносить документ в профілі Боксерів в Базі даних
АІВА.

4.2.5.5.9.1. Якщо Національна федерація немає
національної медичної комісії, такий
дозвіл повинен надати невролог або
фахівець зі спортивної медицини.

4.2.5.5.10. У разі отримання ударів по корпусу, період
відпочинку або медично-оздоровчі заходи
застосовуються на розсуд Лікаря рингу, після
Медичного огляду по закінченні бою.

ПРАВИЛО 5. РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗМАГАННЯ

5.1. Для  того, щоб зареєструватись на участь у Змаганнях АОВ, Боксери повинні
дотримуватися правил 2 і 4 цих Правил (Класифікація, Членство та відповідність
вимогам участі).

5.2. На змаганнях АОВ в кожній ваговій категорії дозволяється участь тільки одного Боксера
від

кожної країни.

5.3. При реєстрації на будь-яке змагання АОВ всі Боксери і Офіційні особи команди повинні
надати чітку і читабельну копію свого чинного паспорта, національного документа, що
посвідчує особу, або документа, що посвідчує особу біженця.

5.4. На усіх Змаганнях АОВ, за винятком Національних змагань, реєстрація Боксерів і
Офіційних осіб команд здійснюється в два обов'язкових етапи:

5.4.1.    реєстрація в базі даних АІВА;

5.4.1.1.    це не застосовується до Мультиспортивних ігор;

5.4.2.    перевірка реєстрації при Перевірці спортивної документації.

5.5.      База даних АІВА.

5.5.1.    Боксери і Офіційні особи команд можуть бути зареєстровані в базі даних АІВА
тільки через свої відповідні Національні федерації.

5.5.2.   Кожен профіль бази даних АІВА повинен містити наступні документи:

5.5.2.1.   чітку і читабельну копію чинного паспорта, національного документа, що
посвідчує особу, або документа, що посвідчує особу біженця;
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5.2.2.2. підписану форму Згоди з антидопінговими положеннями (Додаток 6 до цих
Правил) тільки для Боксерів;

5.5.2.3. копію Медичного Сертифікату АІВА, заповненого, підписаного та
завіреного печаткою, (Додаток 5 до цих Правил) тільки для Боксерів;

5.5.2.4. підписану Заяву про відсутність вагітності (Додаток 7 до цих Правил)
тільки для Боксерів-жінок.

5.5.3. Національні федерації, що входять до складу АІВА відповідають за те, щоб профілі
Боксерів і Офіційних осіб команд були правильними і містили актуальні дані.

5.6. Подача форми Згоди з антидопінговими положеннями (Anti-Doping Consent Form).

5.6.1. Для участі в Змаганнях АОВ, Боксери повинні мати підписану форму Згоди з
антидопінговими положеннями, завантажену в їх профіль в базі даних АІВА.

5.6.1.1. Для Боксерів 18 (вісімнадцяти) років і старше форма Згоди з
антидопінговими положеннями має бути підписана самим Боксером.

5.6.1.2. Для боксерів до 18 (вісімнадцяти) років форма Згоди з антидопінговими
положеннями має бути підписана самим Боксером і, принаймні, одним з
батьків/законних опікунів Боксера.

5.7.      Подача Медичного сертифіката

5.7.1. На всіх змаганнях, що проводяться АІВА і санкціонованих АІВА, під час Перевірки
спортивної документації повинен бути наданий Медичний сертифікат боксера,
виданий протягом попередніх трьох (3) місяців.

5.7.2. На всіх змаганнях, пов’язаних з АІВА, перевіряється Медичний сертифікат АІВА
боксера, виданий йому/їй протягом попереднього року.

5.7.3. Для того, щоб Медичний сертифікат був чинним, медичний огляд повинен бути
проведений (і) кваліфікованим лікарем, (іі) не пізніше терміну, визначеного для
подачі Медичного сертифіката, (ііі) записи про медичний огляд повинні містити
чіткі і розбірливо записані результати всіх аналізів, і (iv) повинен бути підписаний
лікарем і завірений печаткою після закінчення медичного огляду Боксера.

5.7.3.1. Копії оригіналів лабораторних аналізів на гепатит В, гепатит С і на ВІЛ
мають бути надані разом з Медичним сертифікатом.

5.7.3.2. Копії цих документів повинні бути завантажені в профіль Боксера в Базі
даних АІВА.

5.8.       Подача Заяви про відсутність вагітності (Declaration of Non-Pregnancy).

5.8.1. Для участі в Змаганнях АОВ, Жінки повинні мати підписану ними Заяву про
відсутність вагітності, завантажену в їх профіль в Базі даних АІВА.
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5.8.1.1. Для Жінок-боксерок 18 (вісімнадцяти) років і старше форма Заяви про
відсутність вагітності має бути підписана самою Боксеркою.

5.8.1.2. Для Жінок-боксерок до 18 (вісімнадцяти) років форма Заяви про відсутність
вагітності має бути підписана самою Боксеркою і, принаймні, одним з
батьків/законних опікунів Боксерки.

5.9.      Подача Залікової класифікаційної книжки АІВА боксера.

5.9.1. На всіх Змаганнях АОВ Залікова класифікаційна книжка АІВА боксера має бути
надана і підтверджена при Перевірці спортивної документації, для того щоб Боксер
мав право брати участь в змаганнях.

5.9.2. Залікова класифікаційна книжка АІВА боксера повинна бути належним чином
заповнена, включаючи медичний розділ, і повинна бути підписана Генеральним
секретарем або Виконавчим директором та завірена печаткою Національної
федерації, до якої належить Боксер.

ПРАВИЛО 6. ПЕРЕВІРКА СПОРТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1. Перевірка спортивної документації обов'язкова для всіх змагань АОВ, за винятком
Національних змагань.

6.2. Всі Делегації команд повинні бути присутніми на перевірці спортивної документації, щоб
надати підтвердження щодо своїх зареєстрованих Боксерів і Офіційних осіб.

6.3. Перевірка спортивної документації повинна проводитися за два дні до першого дня Змагань
і завжди до Офіційного жеребкування. У виняткових випадках Технічний делегат може
прийняти рішення про продовження терміну перевірки, у зв'язку із затримкою прибуття.

6.4. Менеджер команди і Лікар команди кожної Делегації команди повинні бути присутніми на
цій перевірці. Якщо вони не можуть бути присутніми, то їх повинен замінити Головний
тренер.

6.5.      Для підтвердження реєстрації команди необхідно пред'явити зазначені нижче документи:

6.5.1.  копію паспорта або національного документа, що посвідчує особу кожного Боксера;
6.5.2.   Залікову класифікаційну книжку АІВА кожного Боксера;
6.5.3. Медичний сертифікат АІВА кожного Боксера, виданий протягом попередніх 3

місяців, а також копії оригіналів лабораторних аналізів на гепатит В, гепатит С і на
ВІЛ;

6.5.4.  Форма боксерів;
6.5.5.  Екіпіровка боксерів;
6.5.6. Будь-який інший документ або питання, про яке їдеться в Керівництві для делегацій

команд.
6.5.7. Будь-який додатковий документ або питання, яке може вимагатись Технічним

делегатом.

6.6. Комісія з Перевірки спортивної документації розміщується в декількох пунктах, в складі
яких працюються Міжнародні технічні офіційні особи (ITO). Технічний делегат призначає
на кожний пункт по дві Міжнародні технічні офіційні особи, з урахуванням того, що на
кожному з пунктів має бути один лікар.
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6.7. Міжнародні технічні офіційні особи (ITO) перевіряють надані реєстраційні документи і
підтверджують підписом останні дані внесені у Форми спортивної документації.

6.8. Після того як Форма була підписана Міжнародними технічними офіційними особами (ITO)
і Представником (представниками) команди, ніякі зміни не приймаються.

6.9. Неявка на Комісію з перевірки спортивної документації призводить до скасування
реєстрації Делегації команди.

6.10. Відсутність одного або кількох документів призводить до анулювання реєстрації
відповідного Боксера (Боксерів).

6.11.    Заміна боксерів при Перевірці спортивної документації.

6.11.1. У Відкритих змаганнях допускається заміна Боксера при Перевірці спортивної
документації, за умови, що Боксер, що замінює був зареєстрований через базу
даних АІВА в іншій ваговій категорії або ж як резервний Боксер.

6.11.2. У Закритих змаганнях (де для участі потрібно пройти кваліфікаційний відбір)
заміна будь-якого Боксера при Перевірці спортивної документації не допускається.

ПРАВИЛО 7. ОФІЦІЙНЕ ЖЕРЕБКУВАННЯ

7.1. Офіційне жеребкування повинно проходити після завершення Перевірки спортивної
документації. Воно має бути завершено не пізніше ніж за три (3) години до початку
першого дня Змагань.

7.2. На офіційному жеребкуванні має бути присутнім мінімум Одна офіційна особа команди від
кожної делегації.

7.3. Система підрахунку очок АІВА повинна використовуватися для офіційного жеребкування
на всіх Змаганнях АОВ і повинна управлятися Оператором Системи підрахунку очок АІВА.

7.4. Якщо Система підрахунку очок АІВА не працює, може використовуватися ручна система.

7.5. У будь-якому випадку, до завершення жеребкування в останній Ваговій категорії, якщо є
якась помилка, викликана роботою Системи підрахунку очок АІВА або Оператора Системи
підрахунку очок АІВА, Технічний делегат має право надати розпорядження щодо
повторного жеребкування в такій ваговій категорії.

7.6. Технічний делегат повинен забезпечити, щоб, де це може мати місце, жоден Боксер не
виступав двічі на Змаганнях, до того як всі інші Боксери в тій же ваговій категорії не
виступили б хоча б один раз.

7.7. Розклад змагань

7.7.1. У змаганнях, що проводяться АІВА і санкціонованих АІВА, Бої повинні бути
організовані, якщо можливо, за ваговими категоріями від нижчих до вищих.

7.7.1.1. При складанні розкладу півфінальних і фінальних поєдинків цих Змагань,
запити від Місцевого організаційного комітету можуть
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бути задоволені Технічним делегатом, якщо результати Офіційного
жеребкування не ставляться під сумнів.

7.7.1.2. На прохання приймаючого Транслятора і за погодженням з Технічним
делегатом розклад Боїв в певний день може бути змінено таким чином,
щоб Боксери, що мають однакове громадянство виступали послідовно в
одній сесії змагань( навіть якщо спочатку їх виступи планувалися в двох
різних сесіях) при дотриманні наступних вимог:

7.7.1.3.    новий розклад боїв має бути повідомлено Командам, мінімум, за один
день до запланованого Бою; і

7.7.1.4. якщо один Бій переноситься з однієї сесії в іншу, то Бій наступного
прямого суперника також переноситься в ту ж саму сесію.

7.8. Боксери повинні дотримуватися мінімального періоду відпочинку, що складає
дванадцять (12 годин) між двома (2) Боями.

7.9. Офіційне жеребкування має враховувати Процедуру розсіювання відповідно до
правила 8 цих Правил та Світовий рейтинг АІВА відповідно до правила 15 цих
Правил.

ПРАВИЛО 8. ПРОЦЕДУРА РОЗСІЮВАННЯ

8.1. Під час відкритих змагань (АОВ) серед дорослих (еліти), певна кількість Боксерів має
пройти процедуру розсіювання, яка проводиться спеціальною Комісією з розсіювання,
ґрунтуючись на світовому рейтингу боксерів АІВА і попередніх виступах на:

8.1.1. Олімпійських іграх;

8.1.2. Чемпіонатах світу АІВА;

8.1.3. Чемпіонатах конфедерації;

8.1.4. Континентальних мультиспортивних іграх.

8.2. Комісія з розсіювання.

8.2.1. Комісія з розсіювання має бути сформована президентом АІВА, як мінімум за один
(1) місяць до початку кожного із вищезгаданих Змагань, на основі рекомендацій
Голови технічної комісії та комісії зі змагань АІВА.

8.2.2. Комісія з розсіювання формується Технічною комісією і комісією зі змагань і
працює, коли в цьому виникає необхідність. в міру необхідності. Комісія з
розсіювання, як правило, складається з трьох (3) осіб.

8.2.3. Для кожних Змагань, де має бути застосовано розсіювання, Комісія з розсіювання
розглядає оновлений світовий рейтинг АІВА і попередні виступи Боксерів, щоб
визначити, які Боксери мають право на розсіювання.
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8.2.4. Процедура здійснюється наступним чином:

8.2.4.1. Штаб-квартира АІВА направляє список кандидатів в Комісію з розсіювання;

8.2.4.2. Комісія з розсіювання проводить розсіювання і відправляє результат
розсіювання

назад до Штаб-квартири АІВА не пізніше ніж за 10 днів до Офіційного
жеребкування;

8.2.4.3. Штаб-квартира АІВА відправляє остаточне розсіювання операторам
Системи підрахунку очок АІВА не пізніше ніж за 5 днів до Офіційного
жеребкування.

8.3. Критерії розсіювання.

8.3.1. Для підготовки розсіювання до Офіційного жеребкуванні Комісія АІВА з
розсіювання повинна керуватися критеріями, викладеними у правилі 8.3 цих
Правил. Боксер, що не відповідає цим критеріям, не включається до розсіювання.

8.3.2. Для того, щоб Боксер був включений в розсіювання, він/вона має бути ранжований
в світовому рейтингу АІВА.

8.3.3.    Крім того, Боксери повинні відповідати одному з наступних критеріїв:

8.3.3.1.    Боксер був учасником чвертьфіналу останнього чемпіонату світу АІВА з
боксу серед дорослих;

8.3.3.2.   потрапив в чверть фіналісти останнього чемпіонату Конфедерації серед
Дорослих;

8.3.3.3.   входить до топ-8 індивідуального рейтингу останнього завершеного
сезону WSB.

8.4.      Процедура розсіювання під час Офіційного жеребкування.

8.4.1.   Кількість місць для розсіювання на офіційному жеребкуванні виглядає наступним
чином:

Кількість Боксерів у
ваговій категорії

Кількість розсіяних
Боксерів

≤ 3 0
від 4 до 8 до  2
від 9 до 16 до  4
більше 17 до  8
8.4.2. Залежно від кількості розсіяних Боксерів, їх позиції розподіляються відповідно

зазначеному в  Додатку 3 до цих Правил і як вказано нижче.

8.4.2.1.    До двох (2) боксерів:
8.4.2.1.1. Розсіяні 1-й і 2-й розміщуються відповідно у верхній і нижній

частині  сітки.
8.4.2.1.2. Решта місць заповнюється не розсіяними боксерами,

розподіленими випадковим чином системою підрахунку очок
АІВА.

8.4.2.2.    До чотирьох (4) розсіяних боксерів:
8.4.2.2.1. 1-й і 2-1 розсіяні попадають відповідно в верхню і нижню
частини сітки.
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8.4.2.2.2. 3-го і 4-го розсіяного розподіляють по відношенню до 1-го і
2-го на протилежній сторони сітки, так щоб вони зустрілися в
півфіналі.

8.4.2.2.3. Решта місць заповнюється не розсіяними боксерами,
розподіленими випадковим чином системою підрахунку очок
АІВА.

8.4.2.3.    До восьми (8) Боксерів

8.4.2.3.1.    Розсіяні 1-й і 2-й розміщуються відповідно у верхній і  нижній
частині сітки.

8.4.2.3.2. 3-го і 4-го розсіяного розподіляють по відношенню до 1-го і
2-го на протилежній стороні сітки, так щоб вони зустрілися в
півфіналі.

8.4.2.3.3. Розсіяні місця 5,6, 7 і 8 повинні бути розміщені паралельно
розсіяним місцям 1, 2, 3 і 4, таким чином щоб вони зустрілися
в чвертьфіналі.

8.4.2.3.4. Решта місць заповнюється не розсіяними боксерами,
розподіленими випадковим чином системою підрахунку очок
АІВА.

8.4.3.    Кількість вільних місць має бути визначено і розподілено таким чином:

8.4.3.1. коли кількість Боксерів 4, 8, 16. 32, 64, 128 і більше і кількість ділиться на
2, то вони розподіляються по парам (наприклад, Діаграма 1 в Додатку 3 до
цих Правил);

8.4.3.2. коли кількість Боксерів не ділиться на 2, в першому раунді Боїв
залишаються пусті (вільні) позиції (byes). Число вільних позицій має
відповідати різниці між найближчим вищим числом, що ділиться на 2 і
кількістю Боксерів (наприклад, 17 Боксерів: 32 - 17 = 15 вільних позицій).

ПРАВИЛО 9. ПРОТОКОЛ КОМІСАРА З ЖЕРЕБКУВАННЯ

9.1. Перший день Змагань
9.1.1. Після прибуття на змагання Комісар з жеребкування отримує список всіх

рефері/суддів (R&Js), які беруть участь в турнірі, підготовлений Системою
підрахунку очок АІВА. Цей список буде використовуватися інформативно протягом
усього Змагання.

9.2. Перед початком Сесії поєдинків.
9.2.1. Під час Щоденного наради з Технічним делегатом Комісар з жеребкування

повідомляє Технічному делегату будь-які прізвищах, які повинні бути виключені з
пулу Суддів/Рефері на Сесії поточного дня. Технічний делегат направляє Офіційне
повідомлення, використовуючи зразок, наданий Системою підрахунку очок АІВА,
оператору Системи підрахунку очок АІВА з чіткими інструкціями про те, чиї
прізвища повинні бути вилучені із Суддівського/Рефері пулу на цей дня. Якщо ніякі
прізвища не мають бути виключені і ніякі відбори не повинні застосовуватись під
час жеребкування Суддів/Рефері певного дня, то зазначені дії не вимагаються.
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9.2.1.1. Судді/Рефері можуть бути вилучені з пулу на певну Сесію на основі оцінок
і рекомендацій Оцінювачів Рефері/Суддів.

9.2.1.2. Система відбору. що використовуються для жеребкування Рефері/Суддів,
повинна відповідати правилам нейтралітету Технічних правил і правил
змагань АІВА.

9.2.1.3. Додаткові відбори можуть використовуватися тільки для жеребкування
Рефері/Суддів, у разі якщо Рефері/Суддя походить з країни, яка на той
момент знаходиться у конфлікті з країною (країнами) одного або обох
Боксерів, що змагаються  в даному Бою.

9.2.2. Максимальний термін для Офіційного повідомлення, яке має бути відправлено
оператору Системи підрахунку очок АІВА, складає півтори години (1 годину 30
хвилин) до початку першої Сесії дня. Повідомлення може бути написано від руки і
доставлено особисто на Місце проведення змагання, а також в електронному
вигляді.

9.2.3. За півтори години (1 година 30 хвилин) до початку першої Сесії дня оператор
Системи підрахунку очок АІВА вводить всі критерії відбору і виключення, а потім
проводить жеребкування Рефері/Суддів для цієї сесії.

9.2.3.1. Дата і час жеребкування Рефері/Суддів протоколюються в Системі
підрахунку очок АІВА, гарантуючи, що друге жеребкування вже не може
бути проведено.

9.2.3.2. Потім оператор Системи підрахунку очок АІВА роздруковує список
жеребкування Рефері/Суддів для Сесії і надає його Комісару з
жеребкування  на Ігровому полі (FОР).

9.2.4. Для всіх наступних Cесій дня: через 15 хвилин після закінчення попередньої Сесії,
оператор Cистеми підрахунку очок АІВА вводить всі запитані критерії відбору і
виключення, які були зазначені в отриманому вранці Офіційному повідомленні
відповідно до правила 9.2 цих Правил, а потім проводить жеребкування
Рефері/Суддів для цієї Сесії.

9.2.4.1. Дата і час жеребкування Рефері/Суддів протоколюються в Системі
підрахунку очок АІВА, гарантуючи, що друге жеребкування вже не може
бути проведено.

9.2.4.2. Потім оператор Системи підрахунку очок АІВА роздруковує список
жеребкування Рефері/Суддів для Сесії і надає його Комісару з
жеребкування  на Ігровому полі.

9.2.5. Не пізніше ніж за тридцять (30) хвилин до початку кожної Сесії, Комісар з
жеребкування повинен передати Список жеребкування Рефері/Суддів (з будь-якими
спеціальними запитами щодо змін, згідно з правилом 9.3 цих Правил, або в
випадку, якщо жоден суддя не визначений Системою підрахунку очок АІВА і не
підписаний Технічним делегатом) оператору Системи підрахунку очок АІВА.
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9.2.5.1. У разі відсутності запитів щодо змін, Комісар із жеребкування повинен
передати повний Список жеребкування Рефері/Суддів, підписаний
Технічним делегатом оператору Системи підрахунку очок АІВА.

9.2.5.2. Якщо Комісару із жеребкування необхідно внести будь-які зміни або
зробити записи, що стосуються країни його/ її громадянства, це має бути
доведено до відома Технічного делегата та Заступника технічного
делегата для остаточного затвердження

9.2.6. Обов'язок Комісара з жеребкуванням полягає в забезпеченні того, щоб ранкове
Офіційне повідомлення оператору Системи підрахунку очок АІВА містило всі
необхідні запити на критерії відбору і виключення, з тим щоб комп'ютеризоване
жеребкування рефері/суддів було зроблено з максимальною точністю і для того,
щоб після того, як жеребкування відбулось вже не було ніяких запитів про зміни.

9.2.7. З того моменту, як Комісар з жеребкування отримує листок жеребкування
Рефері/Суддів і починає його переглядати, він/вона повинні залишатися на Ігровому
полі (FОР) до тих пір, поки він/вона не поверне листок жеребкування
Рефері/Суддів, підписаний Технічним делегатом, Оператору системи підрахунку
очок АІВА.

9.2.8. Технічний делегат повинен бути присутнім на Ігровому полі (FОР), щоб затвердити
і підписати листок жеребкування Рефері/Суддів після його розгляду Комісаром з
жеребкування.

9.2.8.1. З того моменту, як Технічний делегат отримує листок жеребкування
Рефері/Суддів для розгляду, затвердження та підписання, і до тих пір,
поки документ не буде повернений Комісару з жеребкування, а потім
Оператору системи підрахунку очок АІВА, Технічний делегат не може
покинути Ігрове поле (FОР).

9.2.9. Всі запити про зміни повинні відповідати правилам нейтралітету, викладеним в
Технічних правилах і правилах змагань АІВА.

9.2.10. Після того, як Листок жеребкування Рефері/Суддів повертається Оператору системи
підрахунку очок АІВА, з або без запиту про зміни, Оператор системи підрахунку
очок АІВА роздруковує чотири копії останнього, з усіма необхідними правками,
Листка жеребкування Рефері/Суддів на кожен Бій  для наступної Сесії.

9.2.10.1. Оператор системи підрахунку очок АІВА передає всі копії, після кожного
Бою, Координатору Рефері/Суддів, який:

9.2.10.1.1. вручає один примірник диктору рингу (ринг-анонсеру);

9.2.10.1.2. вручає один примірник кожному з Оцінювачів рефері/суддів;

9.2.10.1.3. залишає один примірник собі, щоб в правильному порядку
викликати Рефері/Суддів, призначених на наступний Бій.

9.3. Після початку Сесії.

9.3.1. Комісар з жеребкуванням може надати запит про внесення змін в жеребкування
Рефері/Суддів після початку Сесії, якщо має місце наступне:
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9.3.1.1.   непередбачені особисті проблеми Рефері/Суддів такі як хвороба, травма
або зовнішня надзвичайна ситуація;

9.3.1.2. неочікуване «не з’явлення» Рефері/Судді на Бій, на який його призначено;

9.3.1.3. в ході певної сесії виявлено явне порушення Етичного кодексу АІВА;

9.3.1.4. в ході певної сесії виявлено явну загрозу безпеці Рефері/Судді або Боксера в
ході зазначеної Cесії.

9.3.2. Коли після «Початку сесії» робиться запит про зміну, цей запит повинен бути
зроблений через Офіційне повідомлення, за зразком, наданим Системою підрахунку
очок АІВА, яке підписується Технічним делегатом, і в якому докладно описується
кожна окрема заміна (номер бою, ім'я та номер заміненого Рефері/Судді, ім'я та
номер нового Рефері/Судді. В Офіційному повідомленні має бути зазначено
причину, з якої було зроблено заміну.

9.3.3. Якщо обраний Суддя не може продовжувати судити під час бою через хворобу, то
має бути дотримано процедури, зазначеної у правилі 9.3.2. цих Правил. Загальний
рахунок буде рахуватись таким чином, якби  заміни і не було.

ПРАВИЛО 10. МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СПОРТСМЕНА

10.1. За 3 місяці до початку всіх Змагань, що проводяться АІВА, або санкціоновані АІВА,
Боксери повинні пройти медичне обстеження у лікаря, зареєстрованого Національною
федерацією/Лікаря рингу, для отримання Медичного сертифікату АІВА заповненого,
підписаного та завіреного печаткою.

10.2. За рік до початку всіх Змагань, пов’язаних з АІВА, Боксери повинні пройти медичне
обстеження у лікаря, зареєстрованого Національною федерацією/Лікаря рингу, для
отримання Медичного сертифікату АІВА заповненого, підписаного та завіреного печаткою.

10.3.    Медичне обстеження перед Боєм.

10.3.1. Медичне обстеження перед Боєм має бути проведено в день Бою, під час
Щоденного зважування.

10.3.2. Технічний делегат приймає рішення про час початку медичного обстеження перед
Боєм і повинен повідомити про час початку Місцевому організаційному комітету
(LOC), Делегаціям команд і Офіційним особам змагань.

10.3.3. Лікарі рингу призначаються Технічним делегатом для проведення огляду під час
медичного обстеження.

10.3.3.1. Головний лікар рингу може вибрати Місцевих лікарів або Лікарів команд
для допомоги в проведенні медичного обстеження перед Боєм.
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10.3.3.1.1. Місцеві лікарі або Лікарі команд повинні бути кваліфікованими
лікарями і повинні надати чітку копію свого дійсного паспорта
(ніякі інші документи, що посвідчують особу, не
приймаються) та документи, що підтверджують медичну
кваліфікацію.

10.3.4. Боксер повинен бути оглянутий лікарем і повинен отримати підтвердження
«допущений», ще до зважування.

10.4. На змаганнях АОВ можуть проводитися гендерні тести.

10.5. Медичні огляди після Бою проводяться відповідно до Медичних правила АІВА.

10.6. Додаткові медичні огляди можуть проводитись відповідно до Медичних правил АІВА.

ПРАВИЛО 11. ЩОДЕННЕ ЗВАЖУВАННЯ

11.1. Під час першого Щоденного зважування Боксера на змаганнях контролюються як
Мінімальна, так і максимальна межа ваги.

11.1.1. Вага Боксера не повинен перевищувати максимум допустиму в Ваговій категорії
Боксера і не повинна бути нижче мінімуму допустимого в Ваговій категорії

Боксера.

11.2. Вага, зареєстрована при Перевірці спортивної документації, визначає Вагову категорію
Боксера на весь час Змагання.

11.3. При наступних Щоденних зважуваннях контролюється тільки максимальна межа ваги, а не
мінімальна.

11.3.1. Якщо вага Боксера на Щоденному зважуванні виявляється вищою за максимальну
допустиму, такому Боксерові не дозволяється продовжувати участь в змаганнях
відповідно правилу 19.11.2. цих Правил.

11.4.     Боксеру дозволяється ставати на офіційні (контрольні) ваги лише один раз.

11.5. Вага Боксера, це вага, яку показують ваги при зважуванні. Боксер проходить зважування
роздягненим, лише в плавках або нижній білизні. За необхідності, Боксер може зняти
нижню білизну.

11.6. Існує нульовий допуск на будь-яку надлишкову вагу в обраній Ваговій категорії.

11.7.      Зважування повинно проводитися Офіційними особами змагань, призначеними
Технічним делегатом.

11.8. Зважування повинно проводитися Офіційними особами змагань тієї ж статі, що і
Боксери.

11.9. Як для Перевірочного так і Щоденного зважування мають використовуватися електронні
ваги однакової марки і моделі. Ваги калібруються щоденно і після калібрування подальші
зміни не проводяться.

11.10. В кожній Зоні зважування та кожному Готелі команд мають бути встановлені Перевірочні
ваги.

11.11.    Часовий проміжок між закінченням Щоденного зважування і до початку першого Бою
кожного дня Змагань має складати не менше 3 годин.
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11.11.1. Технічний делегат залишає за собою право послаблювати встановлені
правила, в деяких випадках, після консультації з Головним лікарем рингу.

11.12. Місцевий організаційний комітет змагання змішаного типу, коли участь приймають
як чоловіки так і жінки, має забезпечити окремі зони для проходження Медичного
огляду та Щоденного зважування для кожної категорії (чоловіків і жінок).

/логотип AIBA/ Технічні правила та правила змагань AIBA-32



ПРАВИЛО 12. ІГРОВЕ ПОЛЕ (FOP)

12.1. Схема Ігрового поля (FOP) з одним рингом

/напис на малюнку внизу зліва: Має бути бар’єр або загорожа висотою 0,8м/



1- 1-й суддя
2- 2-й суддя
3-3-й суддя
4-4-й суддя
5-5-й суддя
6. Заступник Технічного делегата
7. Офіційний диктор (ринг-анонсер)
8. Хронометрист
9. Оператор гонгу

10. Оператор системи підрахунку очок АІВА 11.
Стіл Лікаря рингу
12. Зона для секундантів (червоний кут)
13. Зона для секундантів (синій кут)
14. Нейтральні кути
15. Фотографи
16. Технічний делегат
17. Комісар із жеребкування
18. Оцінювач Рефері/Суддів
19. Спостерігач

Позиція Координатора Рефері/Суддів та розміщення Рефері/Суддів залежить від Ігрового поля.
Технічний делегат визначає їх під час огляду Ігрового поля.

Графічний оператор має розташовуватись поза Ігровим полем.
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12.2. Схема Ігрового поля (FOP) з двома рингами

/напис на малюнку по середині зверху: Має бути бар’єр або загорожа висотою мін. 2 м. і довжиною
12 м./

Ринг А Ринг В

/напис на малюнку знизу справа: Має бути бар’єр або загорожа висотою 0,8м/

1- 1-й суддя
2- 2-й суддя
3-3-й суддя
4-4-й суддя
5-5-й суддя
6. Заступник Технічного
делегата

7. Офіційний диктор
(ринг-анонсер)
8. Хронометрист
9. Оператор гонгу
10. Оператор Системи
підрахунку очок АІВА
11. Стіл Лікаря рингу
12. Зона для секундантів
(червоний кут)

13. Зона для секундантів (синій
кут)
14. Нейтральні кути
15. Фотографи
16. Технічний делегат
17. Комісар із жеребкування
18. Оцінювач Рефері/Суддів
19. Спостерігач

Позиція Координатора Рефері/Суддів та розміщення Рефері/Суддів залежить від Ігрового поля.
Технічний делегат визначає їх під час огляду Ігрового поля.

Графічний оператор має розташовуватись поза Ігровим полем.
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12.3. Розташування Міжнародних технічних офіційних осіб (ITO) в і поза межами Ігрового
поля (FOP).

12.3.1. Місця Координатора (-ів) Рефері/Суддів повинні бути розміщені в тій же зоні, що й
місце для Рефері/Суддів.

12.3.2. Стіл Менеджера по екіпіровці повинен розташовуватися біля входу Боксерів в
Ігрове поле.

12.3.3. Менеджери, що відповідають за залікові кваліфікаційні книжки боксерів повинні
сидіти за столом, розташованим поруч з виходом боксерів з Ігрового поля.

12.4.     Керівництво для ЗМІ.

12.4.1. Якщо під час Змагань потрібно встановити платформу для телекамер, в довжину і
ширину вона має бути 1 м. (1х1). Її висота визначається спільно Штаб-квартирою
АІВА і Менеджером змагань і схвалюється Технічним делегатом.

12.4.2. Максимум два (2) телевізійні оператори можуть піднятися на поміст рингу під час і
між Боями, але тільки один (1) з них може увійти в ринг і тільки під час
оголошення результату Бою.

12.4.3. У кожного телевізійного оператора може бути максимум один помічник, і цей
помічник повинен залишатися поза краєм помосту.

12.4.4. Не більше чотирьох (4) фотографів можуть бути розміщені під час Змагань в зоні
біля рингу. Вони повинні залишатися в зазначеній зоні на відстані 1,5 м від
нейтрального кута приблизно за місцями Судді 1 і Судді 2.

12.4.5. Мікрофони можна прикріплювати тільки до задньої сторони подушок в
нейтральних кутах.

ПРАВИЛО 13. АНТИДОПІНГОВІ ТА МЕДИЧНІ ПРАВИЛА AIBA

13.1. На всіх змаганнях АОВ необхідно дотримуватись Антидопінгових правил та Медичних
правил АІВА.

13.2.     На всіх змаганнях АОВ повинні проводитися антидопінгові тести.

13.2.1.  План проведення тестів необхідно отримати через Штаб-квартиру АІВА.

13.3. По закінченні Змагань Місцевий організаційний комітет відповідає за завантаження всіх
Форм допінг-контролю (Doping Control Forms (DCF) в Систему антидопінгового
адміністрування і менеджменту (Anti-Doping Administration & Management System
(ADAMS), відповідно до нового наказу. Всі результати антидопінгових тестів, включаючи
Форми допінг-контролю (DCF) та форми Запитів (Chain of Custody) в паперовій формі,
повинні бути відправлені в Штаб-квартиру АІВА поштою протягом сорока восьми (48)
годин після закінчення Змагань.
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13.4. Перелік повноважень

Спортивний захід Орган по відбору проб Орган, що проводить
тест

Орган управління
результатами

Захід AOB Рішення приймає AIBA AIBA AIBA
WSB (Світова серія

боксу)
Рішення приймає

AIBA
AIBA AIBA

Захід проводиться
Конфедерацією

Рішення приймає
Місцевий

організаційний комітет

AIBA AIBA

Мультиспортивна подія Рішення приймає
організаційний комітет
мультиспортивної події

Організаційний комітет
мультиспортивної події

НАДО (NADO (National
Anti-doping

organization)/
Організаційний комітет
мультиспортивної події

та AIBA
Міжнародна організація,

організована не AIBA
Рішення приймає

Місцевий
організаційний комітет

AIBA AIBA

ПРАВИЛО 14. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ КОМАНДИ

14.1.     Спеціаліст  команди з розсічень (катмен).

14.1.1. Відповідність.

14.1.1.1. Щоб бути членом Делегації команди, Спеціаліст  команди з розсічень має
бути сертифікований АІВА.

14.1.1.2. Спеціаліст команди з розсічень допомагає готувати боксерів і може
супроводжувати боксера на ринг. Спеціаліст команди з розсічень
потрібен в основному на змаганнях, де необхідно робити професійне
бинтування рук і де не використовуються шоломи. Однак вони можуть
працювати на будь-яких інших змаганнях.

14.1.2. Обов'язки Спеціаліста  команди з розсічень.

14.1.2.1. Спеціаліст команди з розсічень відповідає за використання своїх
професійних навичок і знань для запобігання травм Боксером.

14.1.2.2.  Приклади обов'язків Спеціаліста  команди з розсічень:

14.1.2.2.1.  бинтування  рук;

14.1.2.2.2.  обробка ділянок обличчя  до і під час Бою, для запобігання
травмам;

14.1.2.2.3. лікування розсічень, набряків і носових кровотеч під час та
після бою.
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14.2.     Секунданти.

14.2.1. Відповідність.

14.2.1.1. Тільки сертифіковані АІВА Тренери і сертифіковані АІВА Спеціалісти з
розсічень можуть бути Секундантами на усіх Змаганнях АОВ, проте, за
виняткових обставин АІВА може допускати винятки.

14.2.1.2. Будь-якому Тренеру, який працює в професійному боксі, дозволяється бути
Тренером/або Секундантом на змаганнях АІВА, якщо він є сертифікованим і
зареєстрованим АІВА. Відповідно сертифікований АІВА Тренер може
працювати в професійному боксі.

14.2.1.3. Кожному Боксеру дозволяється мати до трьох (3) Секундантів. Проте,
тільки двом (2) Секунданти дозволяється підніматися на поміст рингу, і
тільки одному (1) дозволяється входити у ринг.

14.2.1.3.1. На будь-яких змаганнях АОВ серед дорослих, одним (1)
Секундантом має бути Спеціаліст з розсічень, в іншому випадку
Боксера до рингу можуть супроводжувати тільки два (2)
Секунданти. Спеціалістом з розсічень АІВА завжди повинен
бути  сертифікований Тренер АІВА.

14.2.2.   Обов'язки Секунданта.

14.2.2.1. Секунданти повинні покинути ринг і поміст рингу до початку кожного
раунду, і повинні прибрати стільці, рушники, відра і т.п. з платформи
рингу.

14.2.2.2. Протягом Бою, Секунданти повинні мати при собі рушник для Боксера. У
разі, якщо Боксер не в формі або не в змозі продовжувати бій, Секундант
може зупинити Бій, кинувши рушники в ринг під час бою, за винятком
випадків, коли Рефері рахує.

14.2.2.3. Секунданти можуть використовувати виключно воду в прозорій пляшці,
надану Організаційним комітетом. Якщо трапляються розсічення,
Секунданти можуть застосовувати гель на не вазеліновій основі, коллодій
(Collodion), розчин тромбіну (Thrombin Solution), мікро-фибриллярний
колаген (Micro Fibrilar Collagen), пінистий гель (Gelfoam), Серджісел
(Surgicel) та адреналін (Adrenaline) 1/1000. Використання пакетів з
льодом, Enswell та тампонів дозволено.

14.2.2.4. Під час Бою Секунданти не можуть вводити ніякі лікарські препарати,
крім тих, що були попередньо схвалені.

14.2.2.5. Секунданти можуть використовувати сумку розміром не більше 30 см х 20
смх20 см.
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14.2.3. Заборонені дії.

14.2.3.1. Під час Бою секундантам забороняється вставати і/або апелювати чи
підбурювати глядачів словами або жестами. Під час Бою Секундантам
забороняється торкатися рингу, кричати, розпочинати сварки і
порушувати порядок на Змаганнях.

14.2.3.2. Місце, де сидять Секунданти має бути на відстані 1 метра від кута рингу, в
межах 1,5 х 2,5 м відведеної зони.

14.2.3.3. Секундантам забороняється виходити з визначеної для них зони з тим, щоб
висловити незгоду з діями Рефері.

14.2.3.4. Секундантам забороняється кидати в ринг будь-які предмети з метою
демонстрації незгоди або штовхати будь-який стілець або пляшку з водою
чи здійснювати будь-які інші дії, які можуть вважатись неспортивною
поведінкою.

14.2.3.5. Забороняється використання будь-які пристрої зв'язку, які не дозволяється
мати на Ігровому полі (FОР), такі як мобільні телефони, переносні рації,
смартфони, навушники, короткохвильові радіоприймачі, планшети і т.п.

14.2.3.6. Ні за яких обставин Секундантам не дозволяється давати Боксерам під час
Бою додатковий кисень або застосовувати будь-який інгалятор.

14.2.3.7. Секундантам забороняється кричати на/сперечатися з будь-якою
Посадовою особою на Ігровому поле після Бою.

14.2.4. Санкції.

14.2.4.1. За перше порушення вищезазначених правил, Секундант отримує
попередження.

14.2.4.2. За друге порушення вищезазначених правил, Секундант отримує
попередження про те, що він буде видалений з Ігрового поля, але буде
мати право залишатись на Місці проведення змагань.

14.2.4.3. За третє порушення вищезазначених правил, Секундант буде видалений
Технічним Делегатом до кінця дня.

14.2.4.4. Якщо Секунданта видаляють вдруге, Секундант повністю відсторонюється
від Змагань.
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15.1. Протягом двох (2) «безперервних» років кожен Боксер заробляє очки у Всесвітньому
рейтингу АІВА.

15.2.    Очки Світового рейтингу АІВА нараховуються за кожне Змагання і накопичуються та
повністю зберігаються впродовж (4) Змагань.

15.3.    Починаючи з п'ятих Змагань і далі (максимум до 7 Змагань), всі очки, присуджені Світовим
рейтингом АІВА, знижуються на 25% з кожним Змаганням.

15.4.    Офіційний Світовий рейтинг АІВА оновлюється після кожного Змагання, з підрахунком в
очок в рейтинговій системі.

15.5. Кожен Боксер, який бере участь у Чемпіонатах серед дорослих, що проводяться і
санкціоновані АІВА, крім відбірних турнірів АОВ для участі в Олімпійських Іграх і
Юнацьких Олімпійських Іграх, отримує певний рейтинг на Змаганнях і заробляє бали в
залежності від фінального результату і зайнятого місця.

15.6.   Стосовно Чоловіків, бали Світового рейтингу АІВА нараховуються за результатами
наступних змагань:

15.6.1.  Олімпійські ігри;

15.6.2.  Чемпіонати світу;

15.6.3.  Континентальні мультиспортивні ігри:

15.6.3.1.  Африканські ігри;

15.6.3.2.  Азіатські ігри;

15.6.3.3   Європейські ігри;

15.6.3.4.  Панамериканські ігри;

15.6.4  Чемпіонати Конфедерації.

15.7. Таблиця розподілу очок рейтингу боксерів - чоловіків:

Ранг Змагань Кількість очок в рейтингу в залежності від місця, яке посів Боксер
1-е 2-е 3-є 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е

Олімпійські ігри 1300 900 750 750 600 550 500 450 100 100
Чемпіонати світу 1200 800 650 650 500 450 400 350 100 90
Континентальні
мультиспортивні ігри

700 500 350 350 250 200 150 100 50 10

Чемпіонати Конфедерації 500 400 300 300 200 150 100 50 20 0
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15.7.1.1.  Перераховані вище рейтингові очки коригуються для Континентальних
чемпіонатів в залежності від кількості Боксерів в кожній Ваговій категорії
наступним чином:

15.7.1.1.1. 7 боксерів або менше: зменшення на 50% від перерахованих
вище очок;

15.7.1.1.2.  від 8 до 11 боксерів: зменшення на 30% від перерахованих
вище очок;

15.7.1.1.3.  12 або більше Боксерів: не вираховується.

15.8.     Стосовно Жінок, бали Світового рейтингу АІВА нараховуються за результатами наступних
змагань:

15.8.1.  Олімпійські ігри;

15.8.2.  Чемпіонати світу;

15.8.3.  Континентальні мультиспортивні ігри:

15.8.3.1.  Африканські ігри;

15.8.3.2.  Азіатські ігри;

15.8.3.3   Європейські ігри;

15.8.3.4.  Панамериканські ігри;

15.8.4  Чемпіонати Конфедерації.

15.9. Таблиця розподілу очок рейтингу боксерів - жінок:

Ранг Змагань Кількість очок в рейтингу в залежності від місця, яке
посіла Боксерка

1-е 2-е 3-є 4-е 5-е
Олімпійські ігри 1300 900 750 750 600
Чемпіонати світу 1200 800 650 650 500
Континентальні мультиспортивні ігри 700 500 350 350 250
Чемпіонати Конфедерації 500 400 300 300 200

15.9.1.1.  Перераховані вище рейтингові очки коригуються для Континентальних
чемпіонатів в залежності від кількості Боксерів в кожній Ваговій категорії
наступним чином:

15.9.1.1.1. 7 боксерів або менше: зменшення на 50% від перерахованих
вище очок;

15.9.1.1.2.  від 8 до 11 боксерів: зменшення на 30% від перерахованих
вище очок;

15.9.1.1.3.  12 або більше Боксерів: не вираховується.

15.10.      Боксер, дискваліфікований через порушення Дисциплінарного кодексу АІВА, включаючи
антидопінгові питання, не отримує ніяких рейтингових очок.
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5.11. Додаткові критерії (Чоловіки та Жінки)

15.11.1. Будь-який Боксер, який змінив вагову категорію, отримує 75% від усіх очок,
отриманих у попередній Ваговій категорії.

15.11.2. Два (2) боксери, що мають однакову кількість очок, в першу чергу класифікуються
за кількістю Змагань, в яких вони брали участь.

15.11.3. Якщо два (2) боксери мають однакову кількість балів, отриманих в одній і тій же
кількості Змагань, вони класифікуються за найкращим результатом у Змаганнях, що
мають найвищий рейтинг, як показано нижче:

15.11.3.1. Чемпіонат світу;

15.11.3.2. Олімпійські ігри;

15.11.3.3. Чемпіонат Конфедерації;

15.11.3.4. Чемпіонат світу серед молоді.

ПРАВИЛО 16. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ

16.1. В поєдинках AOB результати Боксерів класифікуються наступним чином:

Результат Рейтинг Етапи змагань

1 1 Золото
2 2 Срібло
3 3 Програвший у Півфіналі (SF) Чемпіону (золото)
3 4 Програвший фіналісту у Півфіналі (SF) Срібному

медалісту
5 5 Програвший у Чвертьфіналі (QF) Чемпіону (золото)
5 6 Програвший у Чвертьфіналі (QF) Срібному медалісту
5 7 Програвший у Чвертьфіналі (QF ) Програвшому у

Півфіналі (SF) в  бою проти Чемпіона (золото)
5 8 Програвший у Чвертьфіналі (QF ) Програвшому у

Півфіналі (SF) в  бою проти Срібного медаліста у
9 9 Програвший Чемпіону (золото) в 1/16
9 10 Програвший Срібному медалісту в 1/16

16.2. Під час Змагань AOB, де організовано Бій бокс-офф за третє (3) місце між двома (2)
програвшими у півфіналах, результати Боксерів класифікуються наступним чином:

Результат Рейтинг Етапи змагань

1 1 Золото
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2 2 Срібло
3 3 Переможець Бою  бокс-офф за третє (3) місце
4 4 Програвшиї Бій бокс-офф за третє (3) місце
5 5 Програвший у Чвертьфіналі (QF) Чемпіону

(золото)
5 6 Програвший у Чвертьфіналі (QF) Срібному

медалісту
5 7 Програвший у Чвертьфіналі (QF)  Боксеру який є

третім (3) за рейтингом
5 8 Програвший у Чвертьфіналі (QF) Боксеру який є

четвертий (4) за рейтингом
9 9 Програвший Чемпіону (золото) в 1/16
9 10 Програвший Срібному медалісту в 1/16

16.3. Під час Змагань AOB, де організовано Бій бокс-офф за п’яте  (5) місце між чотирма (4)
програвшими у чвертьфіналах, результати Боксерів класифікуються наступним чином:

Результат Рейтинг Етапи змагань

1 1 Золото

2 2 Срібло
3 3 Програвший у Півфіналі (SF) Чемпіону (золото)
3 4 Програвший у Пвіфіналі (SF) Срібному медалісту
5 5 Два (2) Переможці Бою бокс-офф посідають п’яте

(5) місце
7 7 Двоє (2) Програвших Бій бокс-офф посідають

сьоме (7)  місце
9 9 Програвший Чемпіону (золото) в 1/16
9 10 Програвший Срібному медалісту в 1/16

16.4. В усіх інших випадках застосовується правило 10 цих Правил.

ПРАВИЛО 17. БАЗА ДАНИХ AIBA

17.1. Штаб-квартира АІВА веде облік сертифікованих Рефері/Суддів (R&J) та Міжнародних
технічних офіційних осіб (ITO). Сертифікація, участь, оцінка та особиста інформація
зберігаються у базі даних АІВА.

17.2. Кожен Рефері/Суддя категорії 3 зірки та Міжнародна технічна офіційна особа (ITO) отримує
ім'я користувача та пароль для доступу до свого профілю для перегляду та редагування
особистої інформації. Усі інші офіційні особи повинні звернутись до своїх Національних
федерації для створення та збереження свого профілю в базі даних АІВА.
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ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ ОЧОК

ПРАВИЛО 18. СИСТЕМА ПІДРАХУНКУ ОЧОК АІВА

18.1. Система підрахунку очок АІВА (AIBA Scoring System) використовується стосовно всіх Боїв
і управляється оператором Системи підрахунку очок АІВА.

18.2.    Система підрахунку очок АІВА базується на «десятибальній системі».

18.3. На всіх змаганнях АОВ п'ятеро (5) суддів, вибраних електронною системою АІВА,
прибувають на Бій і займають місця навколо рингу.

18.4. В кінці кожного раунду кожен Суддя визначає Боксера - переможця даного раунду,
присудивши йому десять (10) очок, Боксеру, який програв присуджується дев'ять (9) або
менше очок (не менше семи (7), в залежності від оцінки ступеня програшу супернику).
Оголошення переможця в кожному раунді обов’язкове.

18.4.1. В кінці кожного раунду присуджені очки та прізвище кожного Судді, який їх
присудив виводяться на загальний екран, але залишаються поза полем зору Рефері і
Суддів d Ігровому полі.

18.5. Для визначення перемоги Боксера підраховуються очки присуджені усіма п'ятьма (5)
суддями.

18.6. У суддів є 15 (п'ятнадцять) секунд для того, щоб натиснути кнопку на спеціальному табло.
Далі комп'ютерна система, що керується Заступником технічного делегата, отримує
інформацію про нараховані результати, і внесення змін і доповнень до таких внесених
даних не допускається. Після закінчені Бою, після затвердження результатів Заступником
технічного делегата, результат оголошується Диктором  та в прямій телетрансляції.

18.6.1. По закінченні Бою, але тільки після оголошення переможця, присуджуються точні
очки, які виводяться на загальний екран разом із прізвищем судді. На основному
екрані також буде показаний загальний результат, присуджений кожним окремим
Суддею кожному Боксеру за весь Бій (включаючи вирахування очок за
попередження).

18.7.     Якщо загальний бал Боксерів, присуджений кожним Суддею, включаючи вирахування в
кінці Бою однаковий,то рішення приймається відповідно до правила 19.3 цих Правил.

18.8.     Забороняється розголошувати інформацію про виставлені оцінки окремо по кожному
раунду, до моменту оголошення переможця Бою.

18.9.    Заступник технічного делегата повідомляє офіційні результати Диктору.

18.10.   Якщо Система підрахунку очок АІВА виходить з ладу в ході Бою, Рефері збирає суддівські
картки всіх 5 Суддів разом, з їх записаними прізвищами, і передає їх Заступнику технічного
делегата.

18.11. Кожен суддя незалежно оцінює двох (2) Боксерів-суперників, використовуючи Систему
підрахунку очок АІВА за наступними критеріями:

18.11.1. Кількість якісних ударів в цільову ділянку;
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18.11.2. Технічна і тактична перевагу в Бою;
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18.12.   Судді повинні застосовувати наступні критерії для оцінки кожного раунду:

18.12.1. результат 10:9 – невелика перевага(ближній бій)

18.12.2. результат 10:8 - явна перемога;

18.12.3. результат 10:7 – перемога при явному домінуванні.

18.13. Управління результатами.

18.13.1. По завершенні кожного Бою і кожної Сесії боїв, результати, зареєстровані в
Системі підрахунку очок АІВА, повинні бути роздруковані і передані Технічному
делегату.

18.13.2. На усіх змаганнях, що проводяться АІВА або санкціоновані АІВА, в кінці кожної
Сесії, Оператор системи підрахунку очок АІВА відправляє результати Сесії боїв  в
Штаб-квартиру АІВА

.
18.13.3. Під час всіх Змагань АОВ, після фінальної Сесії Змагань, Оператор системи

підрахунку очок АІВА відправляє в Штаб-квартиру АІВА усю документацію по
Змаганням.

ПРАВИЛО 19. РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

19.1.    Перемога за очками - WР

19.1.1. В кінці Бою, кожен Cуддя визначає переможця на підставі загальної кількості очок
отриманих Боксером за бій. Переможець визначається як одностайним так і
роздільним рішенням.

19.1.2. Судді оцінюють кожного Боксера протягом раунду до моменту закінчення Бою, і
Боксер, який випереджає за очками, оголошується переможцем Бою за очками
відповідно до Системи підрахунку очок АІВА. Раунд, в якому Бій зупинений, також
оцінюється по очкам, навіть якщо це незавершений раунд.

19.1.2.1. Правило 19.1.2 цих Правил застосовуються:

19.1.2.1.1. якщо в будь-якому раунді трапляється травма, викликана
ненавмисним порушенням і в результаті Рефері зупиняє
змагання;

19.1.2.1.2. у разі, якщо обидва Боксера отримують травму одночасно і в
результаті Рефері зупиняє змагання;

19.1.2.1.3 у разі, якщо Рефері припиняє Бій в зв'язку з подією, що
знаходяться поза контролем Боксера або Рефері, наприклад,
руйнування рингу, відключення світла, природні явища і інші
подібні непередбачені обставини, і тільки якщо подібна подія
трапляється після того, як закінчиться перший раунд.
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19.2.  Система підрахунку очок АІВА визначає переможця одностайним або роздільним
рішенням наступним чином:

19.2.1. одностайне рішення за очками: п'ять (5) Суддів обирають переможцем одного і того
ж самого Боксера, або

19.2.2. роздільне рішення за очками:
19.2.2.1. троє (3) Суддів обирають одного (1) Боксера переможцем, а решта двоє (2)

Суддів обирають в якості переможця іншого Боксера або присуджують
нічию: або

19.2.2.2. четверо (4) Суддів обирають одного (1) Боксера переможцем, а один (1)
Суддя обирає переможцем іншого Боксера або присуджує нічию.

19.3. Тай-брейк (припинення нічиєї) - якщо загальна кількість очок, які присуджуються кожним
Суддею, з урахуванням відповідних вирахувань, є однаковою (нічия) в кінці Бою, в
наступних випадках Судді, що присудили однакову кількість очок, повинні визначити, який
Боксер, на їхню думку, є переможцем бою:

19.3.1. один (1) суддя присуджує нічию і загальний результат інших чотирьох (4) суддів є
роздільним; або

19.3.2. двоє (2) Суддів присуджують нічию, а решта троє (3) Суддів не були одностайними
в своєму рішенні; або

19.3.3. троє (3) або більше Суддів присуджують нічию.

19.4.     Технічна нічия не передбачена.

19.5. Відмова (Аbandon "АВD”). Якщо боксер добровільно припиняє Бій через травму, або тренер
викидає рушник на ринг або виходить на поміст рингу, але не в момент, коли Рефері рахує,
суперник буде оголошений переможцем, який виграв Бій відмовою (внаслідок відмови
суперника).

19.6.     Перемога за явної переваги (Referee Stops Contest (“RSC”).
RSC-H: Перемога за явною перевагою через удари в голову.
RSC-B: Перемога за явною перевагою через удари по корпусу.

19.6.1. Якщо боксер не в змозі продовжити бій відразу ж після перерви між раундами,
суперник буде оголошений переможцем Бою за явною перевагою (“RSC”).

19.6.2. Якщо, на думку Рефері один з боксерів абсолютно поступається суперникові в
майстерності або пропускає занадто багато сильних ударів, Бій зупиняється і
суперник оголошується переможцем Бою за явною перевагою (“RSC”).

19.6.3. Якщо боксер не в змозі продовжувати бій і не може почати боксувати після
отримання Нокдауну, суперник оголошується переможцем, який виграв Бій за
явною перевагою (“RSC”).

19.6.4. Якщо боксер не може прийти в себе протягом дев'яноста (90) секунд, згідно з
правилом 22, суперник оголошується переможцем, який виграв Бій за явною
перевагою (“RSC”).

19.6.5. У разі випадання Боксера за ринг в результаті удару нанесеного без порушень, йому
буде надано 30 (тридцять) секунд для повернення на ринг без чиєїсь допомоги після
того, як Рефері порахував до  «8». Якщо Боксер не в змозі повернутися на ринг у
відведений для цього час, такий  Боксер вважається таким, що програв бій за явною
перевагою суперника (“RSC”).
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19.6.6. Лікар рингу може рекомендувати Рефері зупинити Бій в разі, якщо Боксер отримує
занадто багато ударів. В такому випадку суперник оголошується переможцем Бою
за явною перевагою суперника (“RSC”).

19.7.     Перемога за явною перевагою в результаті отримання травми суперником (“RSC-I”) з
зупинкою Бою.

19.7.1. Якщо Боксер, на думку рефері, не може продовжувати бій через отриману травму
або погіршення стану вже існуючої, в результаті ударів нанесених без порушень,
Бій буде зупинено, а суперника буде оголошено переможцем Бою за явною
перевагою в результаті отримання травми суперником (RSC-I).

19.7.2. Якщо Боксер, на думку Рефері, не може продовжувати бій через травму отриману не
від ударів, Бій буде зупинено, а суперника буде оголошено переможцем Бою за
явною перевагою в результаті отримання травми суперником (RSC-I).

19.8.     Перемога в наслідок «Дискваліфікації» (DSQ) суперника.

19.8.1. Якщо Боксер дискваліфікований через порушення правил або з інших причин,
суперник оголошується переможцем Бою внаслідок Дискваліфікації (DSQ)
суперника.

19.8.1.1. Якщо боксер, який отримав перемогу через дискваліфікацію суперника, не
може брати участь в наступному колі цих ще Змагань, коли
дискваліфікація була отримана через порушення або з іншої причини, то в
такому випадку застосовується правило 19.11.2.

19.8.2. Якщо Рефері, на свій розсуд, визначає, що травму боксера спричинено
навмисним допущеним порушенням, і він/вона не може продовжувати
змагання через травми, отримані в результаті такого навмисного
порушення, Боксер, який порушив правила дискваліфікується, а Боксер,
який отримав травму, оголошується переможцем Бою внаслідок
Дискваліфікації суперника (DSQ).

19.8.3. Третє попередження, отримане за час бою, автоматично призводить до
дискваліфікації Боксера, а його супернику оголошується перемога
внаслідок Дискваліфікації (DSQ).

19.8.4. У разі дискваліфікації обох суперників (BDSQ), в тому числі, в разі неявки
(Walkovers) суперників, обидва Боксери будуть вважатись такими, що
програли Бій внаслідок Дискваліфікації обох суперників BDSQ.

19.8.5. Якщо Боксер дискваліфікований за Неспортивну поведінку (наприклад за
ображання або агресивну поведінку по відношенню до Рефері, Судді,
Технічного делегата, Офіційної особи команди та інших осіб), його
суперник оголошується переможцем внаслідок Дискваліфікації суперника
через неспортивну поведінку (DQB). Дискваліфікований Боксер підпадає
під санкції визначені Дисциплінарною комісією АІВА у відповідності до
Дисциплінарного кодексу АІВА.

19.8.6. Якщо Боксер був дискваліфікований через неправомірну або неспортивну
поведінку, Технічний Делегат повинен повідомити про такий випадок
Дисциплінарну Комісію АІВА протягом двадцяти чотирьох (24) годин
після закінчення відповідного Бою.
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19.8.7. Боксер, дискваліфікований внаслідок рішення «Дискваліфікація» (DSQ), не буде
нагороджений медаллю, не отримає квоту, якщо змагання є відбірними, або очки
Світового рейтингу АІВА, стосовно цього Бою.
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19.8.8. Боксер, дискваліфікований за не спортивну поведінку внаслідок рішення
«Дискваліфікація» (DSQ), не отримає квоту, якщо змагання є відбірними, не буде
нагороджений медаллю не отримає очки Світового рейтингу АІВА, стосовно цього
Бою.

19.8.9. Якщо обидва Боксери не змагаються у ринзі, обидва повинні бути дискваліфіковані
(DSQ). В такому випадку обидва Боксери не отримають квоти, якщо змагання є
відбірними, не отримають медалі, не отримають очки Світового рейтингу АІВА,
стосовно цього Бою.

19.8.10. Якщо Боксер дискваліфікований в півфіналі або фіналі, медаль Боксера не буде
присуджена іншому, і його рейтинг в Змаганні буде анульований. В такому випадку
рейтинг Боксера наступного в рейтингу, в рейтингу Змагань не буде змінено.

19.9.     Перемога нокаутом (КО).
Перемога нокаутом  через удар в голову: KO-H.
Перемога нокаутом  через удар по корпусу: KO-В.
19.9.1. Якщо боксер отримав удар, що призвів до нокдауну і не може продовжувати бій до

того, як Рефері порахує до десяти (10), його супернику присуджується перемога в
Бою рішенням «Нокаут» (КО).

19.9.2. У разі виникнення критичної ситуації, коли Рефері викликає Лікаря рингу до того,
як він закінчить рахувати до 10 (десяти), супернику присуджується перемога в Бою
нокаутом (КО).

19.10.   Обидва Боксера дискваліфіковані або отримали нокаут (КО).
19.10.1. У разі обопільної дискваліфікації Боксерів або нокауту на будь-якому етапі Змагань

до півфіналу, їх суперники в наступному колі будуть вважатись переможцями через
неявку (walkover) суперника.

19.10.2. У разі обопільної дискваліфікації під час фіналу, вони позбавляються права
отримувати медалі.

19.10.3. У разі обопільного нокауту (ОКО), обидва Боксера програють Бій через обопільний
нокаут (DKO).

19.10.4. У разі обопільного нокауту (DKO) у фіналі, застосовується правило 19.1.2. цих
Правил.

19.11.    Перемога через неявку суперника (WO).
19.11.1. Якщо Боксер з'являється на рингу повністю одягненим і екіпірованим для бою, а

його суперник не з'являється після оголошення його імені по трансляції, і минула
максимум одна (1) хвилина, рефері повинен оголосити перемогу першого Боксера
за рішенням «через неявку суперника» (WO).

19.11.2. Якщо Боксер не пройшов Медичний огляд або щоденне зважування, його
противник вважається переможцем через неявку суперника (WO).

19.11.3. Якщо Технічному делегату заздалегідь відомо, що Боксер не вийде на ринг, він
повинен скасувати процедури зазначені в правилі 19.11.1 цих Правил, і результат
має бути офіційно оголошено.

19.11.4. Медалі не присуджується Боксеру, який не приймав участь у матчі хоча б один раз
за весь період Змагань.

19.12.   Рішення «Відміна бою» (No Contest) приймається в таких випадках:
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19.13.1. якщо Бій не може відбутися через те, що Боксери не можуть змагатися, на
будь-якому етапі Змагань перед півфіналом, суперники в наступному колі
будуть вважатись переможцями через неявку;

19.13.2.  якщо Бій не може відбутися в півфіналі;

19.13.2.1. якщо обидва Боксери не пройшли зважування або не з’явились,
обидва будуть дискваліфіковані з участі в півфіналі і не
матимуть право на отримання медалей;

19.13.2.2. Якщо обом Боксерам не було дозволено брати участь в
змаганнях з медичних причин або через форс-мажорні
обставини, обидва Боксери отримають бронзові медалі, як і
той, хто програв в іншому півфінальному поєдинку;

19.13.3.  якщо Бій не може відбутися в фіналі:

19.13.3.1. якщо обидва боксери не пройшли зважування або не з’явились,
обидва будуть дискваліфіковані з участі в фіналі і не матимуть
право на отримання медалей;

19.13.3.2. якщо обом Боксерам було не було дозволено брати участь в
змаганнях з медичних причин або через форс-мажорні
обставини, обидва Боксери отримають бронзові медалі, і
обидва отримають друге місце;

19.13.4. якщо обидва півфінальні Бої не можуть відбутись, четверо Боксерів
займуть третє місце.

19.14.    Зміна розкладу в зв'язку з надзвичайними обставинами.

19.14.1. Рефері може припинити бій, якщо відбулася подія, що знаходиться поза контролем
Боксера, або Рефері, наприклад, руйнування рингу, відключення світла,
надзвичайне природне явище або інші подібні непередбачені обставини. При таких
обставинах, якщо це сталося до закінчення першого раунду, Бій буде припинено і
перенесено на інший час рішенням Технічного делегата, бажано в той же самий
день.

ПРАВИЛО 20. РОЗГЛЯД БОЮ

20.1.     Здійснення розгляду бою

20.1.1. Правило стосовно Розгляду бою вступає в силу з вересня 2019 року на наступних
Змаганнях:

20.1.1.1. тільки Змагання що проводяться або санкціоновані АІВА серед дорослих
та молоді, такі як Світові чемпіонати серед дорослих та молоді,
Континентальні чемпіонати серед дорослих та молоді.
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20.2.1. Журі з розгляду бою має складатись зі Спостерігача, Оцінювача рефері та
Оцінювача Суддів, які усі мають бути з Бою, який має бути розглянуто.

20.2.2. Технік з Розгляду бою, або/та співробітники Штаб-квартири АІВА/Місцевого
організаційного комітету, навчені роботі з апаратним і програмним забезпеченням
для Розгляду бою, повинні допомагати роботі Журі по Розгляду бою, надаючи для
розгляду Журі відповідні кадри зняті з офіційного відео обладнання, що
використовується на Змаганні.

20.3.    Устаткування для Розгляду бою.

20.3.1. Для Розгляду бою може використовуватися тільки обладнання надане Офіційним
ліцензіатом обладнання АІВА.

20.4.    Подача заявки на Розгляд бою для оскарження рішення.

20.4.1. Секундант  і Боксер повинні покинути Ігрове поле за звичайним маршрутом, з
дотриманням звичайного порядку.

20.4.2. Покинувши Ігрове поле, і це має бути протягом 15 хвилин після прийняття рішення
по Бою, Менеджер команди/Секундант повинен пройти до столу Менеджера по
екіпіровці і повідомити Менеджеру по екіпіровці про те, що команда бажає
опротестувати результат Бою. Менеджер по екіпіровці повинен надати Менеджеру
команди/Секунданту форму Запиту на розгляду бою (Додаток 10 до цих Правил).

20.4.3. Форми Запиту на розгляд бою мають бути наявні на столі Менеджера по екіпіровці і
їх можуть брати тільки Менеджер команди/Секундант, визначений або
підтверджений при перевірці спортивної документації.

20.4.4. Менеджер команди/Секундант повинен заповнити (англійською мовою) і здати
форму Запиту на розгляд бою, поставивши свій підпис на підтвердження того, що в
кінці Змагань відповідно до правила 20.8 цих Правил Національній федерації
команди буде виставлено рахунок.

20.4.5. Форма Запиту на розгляду бою повинна бути подана Менеджеру по екіпіровці не
пізніше як через тридцять (30) хвилин після того, як Менеджеру по екіпіровці було
повідомлено про намір опротестувати результати.

20.4.6. Менеджер по екіпіровці повинен записати точний час, коли Менеджер
команди/Секундант повідомляє про намір опротестувати рішення та час подачі
форми Запиту на розгляд бою. Менеджер по екіпіровці залишає собі оригінал
форми і віддає копію Менеджеру команди/Секунданту. Час буде перевірено
відповідно до записів щодо бою в Системі підрахунку очок АІВА оператором цієї
Системи.

20.4.7.В кінці Сесії змагань Менеджер по екіпіровці повинен передати усі форми Запиту на
розгляд бою Технічному делегату.
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20.4.8. В кінці кожного дня Змагань, оператор Системи підрахунку очок АІВА буде
відправляти по електронній пошті відскановані форми Запиту на розгляд бою в
Спортивний відділ АІВА.

20.4.9. Оператор системи підрахунку очок АІВА буде вносити в Систему підрахунку очок
АІВА усі Запити на розгляд бою.

20.4.10. Якщо Технічний делегат після консультації з Журі з розгляду бою визначить, що
протест приймається до розгляду, Бій що має бути розглянуто розглядається Журі з
використанням обладнання для Розгляду бою в кінці Сесії, якщо це можливо, або в
кінці фінальної Сесії дня. Це питання залишається на розсуд Технічного Делегата.

20.4.11. Після консультативної наради з Журі з розгляду бою, Технічний делегат визначить,
чи буде протест прийнятий до розгляду чи ні, після чого повідомить про рішення
тільки тому Менеджеру команди/Секунданту, який був призначений або
підтверджений під час перевірки спортивної документації. Електронний лист
надсилається обидвом командам для інформування про рішення прийняте
відповідно Технічних правил та правил змагань та проведених консультацій.

20.4.12. Аналіз буде проводитися в офісі Журі по Розгляду бою, якщо такий є, або в іншому
належним чином обладнаному та яке повинно замикатися, приміщенні в Місці
проведення змагань.

20.4.13. Розгляди боїв будуть проводитися в тому ж порядку, в якому проходили Бої
протягом дня. Запит на розгляд бою буде вважатись поданим незалежно від того, чи
буде він прийнятий журі чи ні або буде відкликаний командою.

20.4.14. Якщо Технічний Делегат вважає, що рішення Суддів або Рефері було прийнято в
порушення Правил АІВА, Технічний Делегат може подати Запит на розгляд бою,
відповідно до правила 20.4. цих Правил

20.5.    Критерії прийняття до розгляду Запиту про розгляд бою.

20.5.1. Менеджер команди/Секундант може подати протест проти будь-якого рішення,
присудженого по очкам (5-0; 4-1; 3-2). Перемога через ABD, RSC, RSC-I, DSQ,
KO-H, KO-B або WO не можу бути оскаржена.

20.5.1.1. У випадку, якщо протест пов'язаний з підрахунком результатів Бою,
протест повинен бути поданий щодо конкретного рішення по поєдинку,
тобто з посиланням на те, який раунд або раунди оскаржуються, що має
бути зазначено в формі Запиту на розгляд.

20.5.2. Якщо оскаржуються дії Рефері, посилаючись на те, що він порушив
Технічні правила та правила змагань АІВА, в Запиті має бути чітко
вказано, яке (-і) правила АІВА було порушено, в якому (-их) раунді (-ах)
мало місце порушення, та про те, як порушення вплинуло на кінцевий
результат, а саме:

20.5.2.1. Процедури зазначені в Технічних правилах та правилах змагань
АІВА, яких не дотримався Рефері.

20.5.2.2. Рефері оцінив порушення як дозволену дію.
20.5.2.3. Рефері оцінив дозволену дію як порушення.

20.6.    Рішення прийняте за результатом Розгляду бою.
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20.6.1. У разі заявлення протесту у зв'язку з незгодою з результатами Бою через подачу
Запиту на розгляд бою, Журі з розгляду бою визначить переможця опротестованого
бою, використовуючи всі три (3) критерії оцінки (зазначені нижче) з урахуванням
питання (питань), зазначених в протесті:

20.6.1.1. кількість якісних ударів по цільовій зоні;
20.6.1.2. домінування в Бою за рахунок технічної та тактичної переваги;
20.6.1.3. змагальність.

20.6.2. Якщо оскаржуються дії Рефері, посилаючись на те, що він порушив Технічні
правила та правила змагань АІВА, Журі з розгляду бою визначить переможця
опротестованого бою шляхом розгляду Бою та виявить:

20.6.2.1. явне порушення правила, яке потребує відміни рішення;

20.6.2.2. неправильне рішення, яке вплинуло на результат Бою, тобто не тільки була
допущена помилка, але вона також вплинула на результат Бою.

20.6.3. Після розгляду Бою, Спостерігач і Оцінювачі Рефері/Судді приймають рішення за
Запитом про розгляд бою. Вони повідомлять про своє рішення Технічному делегату
і Оператору системи підрахунку очок АІВА, який, в свою чергу, вносить це рішення
в Систему підрахунку очок АІВА.

20.6.4. Після завершення Розгляду бою, Технічний делегат в письмовому вигляді
повідомляє обидві команди про рішення Журі з розгляду бою із обґрунтуванням
такого рішення. Таке рішення має бути одностайним і буде остаточним.

20.7.     Розгляд бою після фіналу.

20.7.1. З метою усунення затримок, викликаних процесом Розгляду бою, Запит на який
було подано під час фінальної Сесії (-ій) Змагань, і з урахуванням того, що і після
подачі такого Запиту Журі з розгляду бою має працювати далі, Міжнародні технічні
офіційні особи (ІТО) мають взяти на себе роботу Журі з Розгляду бою біля рингу, а
також для того, щоб надати можливість Журі з Розгляду бою слідкувати за боєм під
час продовження змагань.

20.7.2. До прийняття Журі з розгляду бою остаточного рішення, церемонія нагородження
медалями проводитися не буде.

20.8.    Кількість Запитів на розгляд бою.

20.8.1. Впродовж Змагань Кожній команді буде дозволено мати до трьох Розглядів бою, в
результаті яких не змінено попереднє рішення.
20.8.1.1. Як тільки отримано результат по третьому (3) Запиту на розгляд бою і

попереднє рішення не змінено, надалі команда вже не зможе подавати
оскарження до закінчення Змагань.

20.8.2. Менеджер по екіпіровці веде реєстрацію кількості Запитів поданих кожною
Національною федерацією, з тим, щоб жодна Національна федерація не
перевищила дозволену кількість Запитів на розгляд бою.

20.8.3 Коли команда подає Заявку на розгляд бою, в результаті якої попереднє рішення
змінено, за командою залишається право подати Заявку на розгляду бою пізніше
впродовж Змагань.
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20.8.4. Коли команда подає Запит на розгляд бою, і в результаті її розгляду попереднє
рішення залишається не зміненим, команда втрачає одну (1) із трьох (3) подач
Заявки на розгляд Бою.

ПРАВИЛО 21. Порушення правил

21.1.1.Удари:

21.1.1.1. удари нижче пояса, головою, плечем, передпліччям або ліктем;
21.1.1.2. удари відкритою рукавичкою, внутрішньою частиною рукавички,

зап'ястям або бічною частиною кисті руки;
21.1.1.3. удари по спині, особливо по потилиці, задній частині шиї або голови;
21.1.1.4. удари по нирках;
21.1.1.5. удари тильною стороною руки.

21.1.2. Тримання:
21.1.2.1. удари в момент тримання;
21.1.2.2. сковування руки або голови суперника, або підсовування своєї руки під

руку суперника.

21.1.3.  Підніжка.

21.1.4.  Удар ногою.

21.1.5.  Буцання.

21.1.6.  Удушення.

21.1.7.  Тягнення.

21.1.8.   Кусання.

21.1.9.   Непристойні рухи/ імітація статевого акту.

21.1.10. Відштовхування:
21.1.10.1. витягування руки або виставляння ліктя перед обличчям суперника;
21.1.10.2. виштовхування голови суперника за лінію канатів.

21.1.11. Атака суперника при триманні за канат, використання канату іншим неналежним
чином при атаці.

21.1.12. Навалювання на суперника, боротьба або перехід в клінч.

21.1.13. Атака, коли суперник лежить або піднімається.

21.1.14. Нахил нижче пояса суперника.

21.1.15. Абсолютно пасивне ведення бою, з прикриттям двома руками і зумисне падіння,
відскік або поворот спиною до суперника з метою уникнення удару.

21.1.16. Розмови.
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21.1.17. Коли не зроблено крок назад при команді «Брейк».

21.1.18. Спроба нанести удар негайно після команди Рефері «Брейк» до того, як зроблено
крок назад.

21.1.19. Ображання або агресивна поведінка по відношенню до Рефері в будь-який момент.

21.1.20. Випадіння капи:

21.1.20.1. навмисне випльовування капи, яка не є наслідком отримання правильного
удару, призводить до винесення Боксеру обов'язкового попередженням.

21.1.20.2. якщо капа випадає після отримання боксером правильного удару, і це
трапляється втретє, Боксер отримує обов'язкове попередження.

21.1.21. Випрямлення руки вперед, щоб утруднити супернику огляд.

ПРАВИЛО 22. УДАР НИЖЧЕ ПОЯСА

22.1. Якщо удар нижче пояса не був сильним і навмисним, і Боксер, якому було завдано удару,
не скаржиться, Рефері повинен вказати про порушення без переривання Бою.

22.2. Якщо після отримання удару нижче пояса Боксер, якому було завдано удар, скаржиться на
силу удару нижче пояса, Рефері має 2 (два) варіанти дій:

22.2.1. негайно дискваліфікувати Боксера-порушника, якщо удар був навмисним і сильним;
22.2.2.  почати рахувати до восьми (8).

22.3.     Після того як Рефері порахував до восьми (8) Рефері має два (2) варіанти дій:

22.3.1. якщо Боксер здатен продовжити Бій: Рефері може дати попередження порушнику,
якщо вважатиме за необхідне, і Бій продовжується;

22.3.2. якщо Боксер не здатен продовжити бій: Рефері дає Боксеру певний час для
відновлення, максимум півтори хвилини (1 хв 30 сек).

22.4. Після закінчення вищевказаного часу, Рефері має 2 (два) варіанти дій:

22.4.1. якщо Боксер здатен продовжити Бій: Рефері може дати попередження порушнику, і
бій продовжується.

22.4.2. якщо Боксер не здатен продовжити бій: суперник буде оголошений переможцем
Бою за явною перевагою в результаті отримання травми суперником (“RSC-I”) .
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23.1. Боксер, який не виконує інструкції Рефері, діє проти правил боксу, проявляє неспортивну
поведінку або допускає порушення, може, на розсуд Рефері, бути покараний зауваженням,
попередженням або дискваліфікацією. Рефері, якщо він має намір винести боксеру
попередження, повинен зупинити бій, виголосивши «Стоп!» і показати яке порушення
мало місце. Потім Рефері повинен показати Боксеру, а потім Заступнику технічного
делегата, яке порушення було допущено.

23.2. Якщо Боксер отримує попередження від Рефері, Технічний делегат має зареєструвати це
попередження та проінформувати Оператора Системи підрахунку очок АІВА, який, в свою
чергу, вносить дані про попередження в Системи підрахунку очок АІВА. Кожне
попередження автоматично зменшує загальний бал Боксера, що допустив порушення на 1
(одне) очко від кожного судді. Третє попередження за один Бій призводить до автоматичної
дискваліфікації Боксера.

23.3. Якщо Боксер отримує удар головою або інший заборонений удар, що не призводить до
травмування або розсічення, Рефері повинен винести Попередження порушнику, внаслідок
якого із загального балу вираховується одне (1) очко надане кожним із Суддів або може
дискваліфікувати порушника, якщо його дії були такими, що можуть спричинити
дискваліфікацію.

23.4. Якщо Боксер отримує удар головою або інший заборонений удар, що призводить до
травмування або розсічення, Рефері повинен дискваліфікувати Боксера-порушника.

23.5. Якщо у Рефері є причина вважати, що було допущено порушення, якого він не бачив, Рефері
може проконсультуватися з Суддями.

23.6. У разі виявлення після бою не правильного накладення бинтів, що, на думку Рефері, надало
перевагу боксеру, такий Боксер повинен бути негайно дискваліфікований.

23.7. Технічний делегат має право виносити попередження, видаляти з Ігрового поля і позбавляти
акредитації Секунданта, який порушив Технічні правила і правила змагань АІВА.

23.8. Якщо Боксер винен в серйозному і умисному порушенні, що суперечить духу спортивної
поведінки, Технічний делегат, Рефері і Міжнародні технічні офіційні особи мають право
рекомендувати Бюро виконавчого комітету передати справу в Дисциплінарну комісію для
застосування можливих санкцій.

ПРАВИЛО 24. НОКДАУН

24.1.   Боксер вважається  таким, що отримав нокдаун в результаті дозволеного удару якщо:

24.1.1. внаслідок удару або серії ударів Боксер доторкується підлоги будь-якою частиною
тіла, крім ступні Боксера;

24.1.2. внаслідок удару або серії ударів Боксер безпорадно повисає на канатах;
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24.1.4. після сильного удару, Боксер не впав і не повис на канатах, але знаходиться в
напівнепритомному стані і, на думку Рефері, не може продовжувати Бій.

24.2.    Рахування при нокдауні.

24.2.1. У разі Нокдауну, Рефері повинен виголосити «Стоп!», а потім почати рахувати від
одного (1) до восьми (8) - якщо Боксер в змозі продовжувати Бій; і від одного (1) до
десяти (10), якщо Боксер не в змозі продовжувати Бій.

24.2.2. Рефері рахує, проголошуючи цифри з інтервалом в одну (1) секунду і демонструє
закінчення кожної секунди рукою таким чином, щоб Боксер, який знаходиться в
нокдауні, міг стежити за рахуванням.

24.2.3. Від моменту, коли Боксер потрапив в нокдаун і до моменту початку рахування з
цифри «один» має бути  інтервал в одну (1) секунду.

24.3.    Обов’язки Суперника.

24.3.1. Якщо Боксер опинився в нокдауні, суперник Боксера повинен одразу відійти в
нейтральний кут вказаний Рефері і залишатися там до тих пір, доки Рефері не
дозволить Боксеру залишити його. Якщо суперник не виконує ці вказівки, Рефері
повинен припинити рахувати і продовжити рахувати вже після того як Боксер
виконає команду.

24.4.    Обов'язкове рахування до восьми.

24.4.1. Коли Боксер опинився в нокдауні в результаті удару, бій не повинен
продовжуватись, до тих пір, поки Рефері не дорахував до восьми (8), що є
обов’язковим, навіть якщо Боксер готовий продовжувати Бій раніше цього моменту
або раунд закінчився.

24.5.    Обидва Боксери опинились в Нокдауні.

24.5.1. Якщо обидва Боксери опинилися в Нокдауні одночасно, Рефері продовжує рахувати,
до тих пір, поки хоча б один з них залишається в нокдауні.

24.6.   Обмеження щодо кількості рахувань.

24.6.1. В одному раунді Рефері може максимум три (3) рази порахувати до восьми.

24.6.2. У змаганнях АОВ серед чоловіків, кількість Рахувань до вoсьми в одному Бою не
обмежена.

24.6.3. У змаганнях АОВ серед жінок, а також серед молоді та юніорів, максимальна
допустима кількість Рахувань до восьми в одному Бою  чотири (4) рази.

24.6.4. Рахування до восьми у зв’язку з неправильним ударом, не входить у дозволену
зазначену вище кількість рахувань.

24.7.    Випадіння Боксера за Ринг.
24.7.1. У разі випадіння Боксера за ринг в результаті удару нанесеного без порушень, йому

буде надано 30 (тридцять) секунд для повернення на ринг без чиєїсь допомоги після
того, як Рефері порахував до «8». Якщо Боксер не в змозі повернутися на
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24.8.    Нокаут.

24.8.1. Після того, як рефері виголошує «Десять!», Бій вважається закінченим, і виноситься
рішення про перемогу нокаутом (КО). Рефері може зупинити рахувати, якщо на
його думку, Боксеру потрібно негайно надати медичну допомогу.

24.9.    Боксер потрапляє в Нокдаун в кінці Раунду.

24.9.1. Якщо Боксер потрапляє в нокдаун в кінці будь-якого раунду, Рефері повинен
продовжувати рахувати, незалежно від часу закінчення раунду, до тих пір, поки
Боксер не вийде з нокдауну.

24.9.2. Якщо Рефері дорахував до десяти (10), такий Боксер вважається таким, що програв
Бій нокаутом (КО) не залежно від того трапилось це до чи після того як прозвучав
Гонг.

24.10. Другий Нокдаун без подальшого удару.

24.10.1. Якщо один з боксерів потрапив в нокдаун в результаті удару, а потім Бій був
продовжений після рахунку «вісім» (8), але такий Боксер знову падає, не
отримавши нового удару, рефері може продовжити рахувати від восьми (8) до
десяти (10).
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ПРАВИЛА СТОСОВНО ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ЗМАГАНЬ

ПРАВИЛО 25. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ

25.1.     Критерії призначення Офіційних осіб та процес призначення залежать від категорії Змагань
АОВ.

25.2. При призначенні усіх Офіційних осіб, призначених на змагання АОВ, мають бути дотримані
положення зазначені в правилі 25 цих Правил.

25.3. Для змагань, що проводяться і санкціонуються АІВА (Чемпіонати світу, Міжнародні
Олімпійські ігри, Мультиспортивні заходи):

25.3.1. Технічний делегат: Спеціальна група в складі Комісії з Технічних правил АІВА, що
складається як мінімум з 3 осіб (голова або заступник голови + 2 члена), призначає
Технічного делегата і інформує про це штаб-квартиру АІВА.

25.3.2. Міжнародна технічна офіційна особа (ITO): Спеціальна група в складі Комісії з
Технічних правил АІВА, що складається як мінімум з 3 осіб (голова або заступник
голови + 2 члена), призначає кандидатів в ІТО і інформує про це Штаб-квартиру
АІВА.

25.3.2.1. Призначення Лікаря рингу має відбуватися за рекомендацією Медичної
комісії АІВА.

25.3.2.2. Призначення Оцінювачів та Спостерігача Рефері/Суддів має відбуватись за
рекомендацією Комісії АІВА з питань Рефері і Суддів.

25.3.3. Рефері і Судді: Спеціальна група в складі Комісії з питань Рефері і Суддів, що
складається, як мінімум, з 3 осіб (голова або віцеголова + 2 члена), формує список
Рефері і Суддів та інформує про це Штаб-квартиру АІВА.

25.3.4.  Критерії, що використовуються для призначення Офіційних осіб:

25.3.4.1. кваліфікація;

25.3.4.2. громадянство;

25.3.4.3. географічне місцезнаходження;

25.3.4.4. дата кваліфікації і/або сертифікації (для нових сертифікованих Офіційних
осіб);

25.3.4.5. ротація;

25.3.5. Адміністративна процедура:

25.3.5.1. всі листи про призначення повинні надходити зі Штаб-квартири АІВА;

25.3.5.2. листи про призначення підписуються головами відповідних комісій АІВА;

25.3.5.3. для відслідковування процесу призначення, усі електронні листи стосовно
призначень офіційних осіб мають бути надіслані, у встановлені терміни,
відповідними Комісіями в Штаб квартиру АІВА (Спортивний
департамент).
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Спортивний департамент буде збирати усі рекомендації та документи про
призначення  надані відповідними комісіями.

25.4 Для змагань, що санкціоновані АІВА і пов’язані з АІВА (Континентальні, за винятком
мультиспортивних і Національних):

25.4.1. Технічний делегат: Спеціальна група у складі Комісії зі Змагань Конфедерації, що
складається як мінімум з 3 осіб (голова або заступник голови + 2 члена), призначає
Технічного делегата і інформує про це Штаб-квартиру Конфедерації.

25.4.2 Міжнародна офіційна технічна особа: Спеціальна група у складі Комісії зі Змагань
Конфедерації, що складається як мінімум з 3 осіб (голова або заступник голови + 2
члена), призначає кандидатів в Міжнародні офіційні технічні особи і інформує про
це Штаб-квартиру Конфедерації.

25.4.2.1. Призначення Лікаря рингу має відбуватися за поданням Голови Медичної
комісії Конфедерації.

25.4.2.2. Призначення Оцінювача Рефері/Суддів має відбуватись за рекомендацією
Голови комісії Конфедерації з питань Рефері і Суддів.

25.4.3. Рефері і судді: Спеціальна група в складі Комісії Конфедерації з питань Рефері і
Суддів, що складається, як мінімум, з 3 осіб (голова або віцеголова + 2 члена),
формує список Рефері і Суддів та інформує про це Штаб-квартиру Конфедерації.

25.4.4.  Критерії, що використовувані для призначення Офіційних осіб:

25.4.4.1. кваліфікація;
25.4.4.2. громадянство;
25.4.4.3. географічне місцезнаходження;
25.4.4.4. дата кваліфікації і/або сертифікації (для нових сертифікованих Офіційних

осіб);
25.4.4.5. ротація;

25.4.5. Адміністративна процедура:

25.4.5.1 перед тим, як, Комісія Конфедерації обирає та затверджує призначення
посадових осіб, вона робить запит в штаб-квартиру АІВА стосовно
останньої сертифікації кандидатів, для того, щоб забезпечити їх
відповідність посаді. Така ж перевірка відповідності необхідна, коли
Національна Федерація висувають своїх власних Рефері і Суддів;

25.4.5.2 після кожної події, Комісія конфедерації зобов'язана повідомляти
результати оцінки Рефері/Суддів та Міжнародних технічних офіційних
осіб в Штаб-квартиру АІВА;

25.4.5.3. Всі листи про призначення повинні надходити зі Штаб-квартири
Конфедерації;

25.4.5.3.1 в тому числі для Континентальних змагань, пов'язаних з АІВА;
25.4.5.3.2 в тому числі стосовно кожного нейтрального Рефері/Судді або

Міжнародної технічної офіційної особи, запропонованої
АІВА;

25.4.5.3.3 листи про призначення повинні бути підписані Головами
відповідних комісій Конфедерацій.
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ПРАВИЛО 26. ТЕХНІЧНИЙ ДЕЛЕГАТ

26.1.   Кваліфікація і відповідність

26.1.1. Для того, щоб бути призначеним на Змагання АОВ, Технічний делегат повинен
успішно пройти Сертифікаційний курс Технічного делегата АІВА або
Сертифікаційний курс Технічного делегата АОВ.

26.1.2. Особа, яка є діючим Тренером, Рефері, Суддею, Менеджером команди та/або
Боксером або яка будь-коли була відсторонена на період більше шести (6) місяців,
не може стати Технічним Делегатом.

26.1.3. Технічним делегатом не може бути призначена особа, яка має громадянство тієї
країни, де проводиться Змагання АОВ.

26.1.4. Технічний делегат повинен дотримуватися і підписати Заяву про згоду з Кодексом
поведінки АІВА (Додаток 4 цих Правил) і завантажити її в свій профіль в базі даних
АІВА.

26.2.   Обов'язки.

26.2.1. Технічний делегат відповідає за проведення Технічної наради за участю офіційних
осіб команди до початку Змагань АОВ.

26.2.2. Перед початком і протягом усього змагання АОВ, Технічний делегат відповідає за
те, щоб Ігрове поле і зона для спортсменів і офіційних осіб були підготовлені
відповідно до Технічних правил і правил змагань АІВА.

26.2.3 Без присутності Технічного Делегата Сесія не розпочинається.

26.2.3.1. У разі відсутності Технічного делегата, роль Технічного делегата виконує
кваліфікована призначена особа.

26.2.4.  Під час змагання АОВ, Технічний Делегат відповідає за нагляд за прийняттям
рішень по усім Боям.

26.2.5. Технічний делегат ознайомлюється з рахунками і отримує інформацію від
Оцінювачів Рефері/Суддів щодо роботи рефері і суддів.

26.2.5.1. У разі будь-якого порушення з боку Рефері/Суддів, Технічний делегат
негайно відсторонює відповідного Рефері/Суддю до кінця Змагань. Після
завершення Змагань, Технічний делегат обговорює з Дисциплінарною
комісією будь-які подальші рекомендації щодо санкцій проти
Рефері/Судді.

26.2.6. На змаганнях АОВ, Технічний делегат оцінює Міжнародних технічних офіційних
осіб (ІТО) на основі критеріїв, розроблених Комісією з технічних правил і правил
змагань  АІВА
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та Штаб-квартирою АІВА і відправляє результати в  Штаб-квартиру АІВА та
Комісію з технічних правил і правил змагань  АІВА.

26.2.7 Якщо Міжнародна технічна офіційна особа або Національна технічна офіційна
особа призначена на Бій, відсутня, Технічний делегат призначить заміну з числа
Офіційних осіб, присутніх на Змаганнях.

26.2.8 Якщо Бій не може бути проведений через форс-мажорні обставини, Технічний
Делегат може розпорядитися зупинити Бій до того моменту, коли він може
обґрунтовано бути продовжений.

26.2.9 Технічний делегат не може працювати на Боях за участю Боксерів з країни
народження або проживання Технічного делегата.

26.2.10 Під час змагань AOB, призначений Технічний делегат буде відповідати за
зауваження, попередження особам та/або зняття акредитації з осіб, які проявляють
неналежну поведінку.

26.2.11 Докладно обов'язки Технічного Делегата визначені в Положенні про Технічних
делегатів АІВА.

ПРАВИЛО 27. МІЖНАРОДНІ ТЕХНІЧНІ ОФІЦІЙНІ ОСОБИ (ITOS)

26.1.   Кваліфікація і відповідність.

27.1.1. Для того, щоб бути призначеним на Змагання АОВ, Міжнародна технічна офіційна
особа (ІТО) повинна успішно пройти Сертифікаційний курс АІВА для
Міжнародних технічних офіційних осіб.

27.1.2. Особа, яка є діючим Тренером, Рефері, Суддею, Менеджером команди та/або
Боксером або яка будь-коли була відсторонена на період більше шести (6) місяців,
не може стати ITO.

27.1.3  Міжнародні технічні офіційні особи (ITO) це:

27.1.3.1   Заступник технічного делегата;
27.1.3.2   Комісар з жеребкування;
27.1.3.3   Лікар рингу;
27.1.3.4   Спеціаліст з розсічень (катмен);
27.1.3.5   Оцінювач Рефері/Суддів;
27.1.3.6   Координатор Рефері/Суддів;
27.1.3.7   Спостерігач;
27.1.3.8   Менеджер по екіпіровці.

27.1.4 В змаганнях AOB може бути не більше двох Міжнародних технічних офіційних осіб
(ITO), що мають однакове громадянство. Ці ITO з однаковим громадянством не
можуть бути призначені на один і той же самий Бій.

27.1.5 Міжнародна технічна офіційна особа не може працювати на Боях за участю Боксерів
з країни народження або проживання ITO.
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27.1.6 Кожна Міжнародна технічна офіційна особа (ITO) повинна дотримуватися і
підписати Заяву про згоду з Кодексом поведінки АІВА (Додаток 4 цих Правил) і
завантажити її в свій профіль в базі даних АІВА.

27.1.7. Докладно обов'язки Міжнародної технічної офіційної особи визначені в Положенні
про Міжнародних технічних офіційних осіб АІВА.

ПРАВИЛО 28. ЗАСТУПНИК ТЕХНІЧНОГО ДЕЛЕГАТА

28.1     Кваліфікація і відповідність.

28.1.1. Для того, щоб бути призначеним на Змагання АОВ, Заступник технічного делегати
повинен успішно пройти Сертифікаційний курс Технічного делегата АІВА або
Сертифікаційний курс Технічного делегата АОВ.

28.2 На змаганнях AOB Заступник технічного делегата не може бути громадянином країни,
в якій проводиться Змагання, і повинен мати громадянство, інше ніж громадянство
призначеного Технічного делегата.

28.3.   Призначення.

28.3.1  АІВА призначить мінімум двох (2) Заступників технічного делегата для будь-якого
змагання AOB, що проводиться на двох (2) рингах.

28.3.2  АІВА призначить мінімум одного (1) Заступника технічного делегата для будь-якого
змагання AOB, що проводиться на одному (1) рингу.

28.4. Обов'язки.

28.4.1 На змаганнях AOB Заступник технічного делегата відповідатиме за всі аспекти Боїв
з тими ж обов'язками, що і призначений Технічний делегат.

ПРАВИЛО 29. ОЦІНЮВАЧ РЕФЕРІ І СУДДІВ

29.1. Кваліфікація і відповідність.

29.1.1. Для того, щоб бути призначеним на Змагання АОВ, Оцінювач Рефері і Суддів має
сам бути колишнім Рефері/Суддею три зіркової кваліфікації і повинен успішно
пройти Сертифікаційний курс АІВА для Міжнародних технічних офіційних осіб та
додатково Сертифікаційний курс АІВА, спеціально розроблений для Оцінювачів
Рефері і Суддів/ Спостерігачів.

29.2.     Призначення.

29.2.1 АІВА призначає трьох (3) Оцінювачів для Змагань на одному ринзі або п'ять (5)
Оцінювачів для Змагань, що проходять на двох рингах.

29.3.    Обов'язки.

29.3.1 Щоденно бути присутнім на нарадах з Технічним делегатом, для обговорення та
аналізу Боїв.
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29.3.2 Оцінювати роботу Рефері і Суддів.

29.3.3  Оцінювачі Суддів повинні оцінювати кожен раунд для порівняння з оцінками
Суддів.

29.3.4 Заповнювати Форму оцінки в Базі даних

29.3.5 Проводити Щоденну нараду Рефері і Суддів перед першою Сесією і перед другою
(при її наявності).

ПРАВИЛО 30. ЛІКАР РИНГУ

30.1.    Кваліфікація та відповідність.

30.1.1 У всіх змаганнях, що проводяться АІВА, санкціонованих АІВА і пов'язані з АІВА
(крім Національних відбірних змагань), обов’язки Лікарів рингу можуть
виконувати тільки Лікарі сертифіковані АІВА.

30.1.2 В екстрених ситуаціях під час Змагань AOB, коли призначені Лікарі рингу не можуть
виконувати свої обов'язки, призначений Технічний делегат може призначити
Місцевого лікаря або Лікаря команди бути Лікарем біля рингу.

30.2.    Присутність на змаганнях.

30.2.1 Лікарі рингу мають бути присутніми за годину до першого Бою і до тих пір, поки
вони не перевірять Боксерів в кінці останнього Бою.

30.2.2 Лікарі рингу повинні бути в медичних( хірургічних) рукавичках під час Бою.

30.3.    Кількість Лікарів рингу.

30.3.1 На змагання AOB, що проводяться на одному (1) рингу, призначається мінімум три
(3) Лікаря сертифіковані АІВА. Однак не повинно бути більше двох (2) Лікарів біля
рингу.

30.3.2 На змагання AOB, що проводяться на двох (2) рингах, призначається мінімум п'ять
(5) Лікарів рингу. Однак не повинно бути більше двох (2) Лікарів біля кожного
рингу.

30.4. Обов’язки.

30.4.1 Лікар рингу повинен забезпечити, щоб Змагання AOB проводилось у відповідності
до Медичних правил АІВА.

30.4.2  Лікар рингу проводить Медичні огляди на всіх Щоденних зважуваннях.

30.4.3 Під час бою Рефері може викликати Лікаря у рингу, щоб він зробив свій висновок
про стан спортсмена і його готовність, з медичної точки зору, продовжувати Бій.

30.4.3.1 На розсуд Лікаря рингу, він/вона може підлікувати травму Боксера
(розсічення або кровотеча з носа і т.д.) але на це має піти не більше 1
хвилини під час Бою.

30.4.4  Лікарі рингу надають допомогу в антидопінгових питаннях.
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30.4.5 Перед початком змагань AOB, призначені Лікарі рингу проводять Медичні огляди
призначених Рефері і Суддів.

30.4.6  Перед початком кожної сесії змагань Лікар рингу повинен:

30.4.6.1 перевірити наявність кисню і нош та іншого устаткування для відновлення
стану спортсменів, обладнання для виведення (вивезення) і маршрут
виведення (вивезення) травмованих спортсменів;

30.4.6.2 перевірити наявність однієї машини швидкої допомоги, в розрахунку на
кожен ринг;

30.4.6.3 пересвідчитись, чи є відповідна лікарня, в якій можуть надати медичну
допомогу травмованим Боксерам, Офіційним особам команд та іншим
особам, що приймають участь у Змаганнях.

30.4.7  Щонайменше один Лікар повинен перебувати біля рингу протягом усього Бою.

30.4.8 Лікарі рингу повинні повідомити Технічному делегату про необхідність зупинки
Бою, якщо один з Боксерів у рингу не може продовжувати поєдинок.

30.4.9  Процедури після KO (Нокаут)/ RSC (Зупинка бою за рішенням Рефері).

30.4.9.1 Боксер без свідомості: якщо боксер втратив свідомість, тільки Рефері і
Лікар рингу можуть залишатись на рингу. Тільки Лікар рингу може
запросити додаткової допомоги.

30.4.9.2 Якщо Боксер знаходиться без свідомості більше однієї (1) хвилини, такий
Боксер повинен бути доставлений в найближчу лікарню (по можливості
до відділення нейрохірургії) для подальшого обстеження стану. Будь-
який Боксер зі струсом мозку може бути направлений Лікарем рингу до
лікарні.

30.4.9.3 В разі Нокауту без втрати свідомості або в разі якщо відбувається Зупинка
бою за рішенням Рефері, боксер повинен бути оглянутий Лікарем відразу
після цього в роздягальні, для визначення характеру травми і необхідності
подальшого медичного спостереження, обстеження та/або госпіталізації.

30.4.9.4 Лікарі рингу можуть надати рекомендації щодо подальшого лікування
травмованих Боксерів.

30.4.9.5  Лікар рингу визначає чи Боксер «допускається» до Бою.

30.4.9.6 Лікарі рингу повинні заповнити Медичний висновок поєдинку, у разі якщо
Боксеру рекомендовано період обмеження участі у поєдинках або
медико-оздоровчі заходи.

ПРАВИЛО 31. СПЕЦІАЛІСТ З РОЗСІЧЕНЬ (КАТМЕН)

31.1    Кваліфікація і відповідність.
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31.1.1. Спеціаліст із розсічень має пройти Сертифікаційний курс AIBA для спеціалістів з
розсічень.

31.2.   Призначення.

31.2.1. АІВА призначає одного (1) Спеціаліста з розсічень на Змагання, що проводяться на
одному (1) рингу і двох (2) Спеціалістів з розсічень, на Змагання, що проводяться
на двох рингах.

31.3.    Обов’язки.

31.3.1 При призначенні на змагання AOB серед дорослих (еліти), Спеціаліст з розсічень
контролює бинтування рук, зроблене Тренерами, і втручається лише в тому
випадку, якщо воно не відповідає цим Правилам.

31.3.2 Здійснює нагляд за роботою Спеціаліста з розсічень команди в кутку і дає вказівки
Секундантам, якщо це необхідно.

31.3.3. Спеціаліст з розсічень АІВА може проводити для Тренерів практикуми, семінари та
курси з Накладення бинтів.

ПРАВИЛО 32. МЕНЕДЖЕР ПО ЕКІПІРОВЦІ

32.1.    Кваліфікація і відповідність.
32.1.1. Менеджер по екіпіровці повинен пройти Сертифікований курс АІВА для

Міжнародних технічних офіційних осіб.

32.2. Призначення.

32.2.1. AІВА призначає двох (2) Менеджерів по екіпіровці на кожні Змагання, що
проводяться АІВА, або санкціоновані АІВА.

32.3. Обов’язки.

32.3.1 Забезпечити, щоб вся екіпіровка Боксерів, доставка екіпіровки та поводження з нею
відповідало Технічним правилам та правилам змагань АІВА.

32.3.2  Відповідає за все боксерську екіпіровку для змагань і за її видачу.

32.3.3 Керує волонтерами, що відповідають за супровід Боксерів, видачу рукавичок, бинтів,
шоломів та зберігання екіпіровки.

32.3.4  Оглядає всіх Боксерів і їх екіпіровку перед їх виходом на Ігрове поле.

32.3.5  Перевіряє щоб всі тренери і Секунданти були одягнені в спортивну форму.

32.3.6 Забезпечує, щоб в Ігрове поле входили тільки відповідні Секунданти з діючою
акредитацією.

32.3.7 Займається формами Запиту на розгляд бою, видаючи їх Офіційним особам команд
на їх запит. Веде облік Запитів на розгляд бою і відправляє усі подані форми
Технічному делегату після закінчення кожної Сесії поєдинків.
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ПРАВИЛО 33. КООРДИНАТОР РЕФЕРІ І СУДДІВ

33.1.     Кваліфікація і відповідність.
33.1.1. Повинен пройти Сертифікаційний курс AIBA для Міжнародних технічних

офіційних осіб.
33.2.    Призначення.

33.2.1. АІВА призначає на Змагання, що проводяться АІВА та Змагання санкціоновані
АІВА двох (2) Координаторів Рефері/Суддів що проходять на одному рингу або
трьох (3) Координаторів Рефері/Суддів що проходять на двох рингах.

33.3.    Обов’язки.
33.3.1. Координатор Рефері/Суддів отримує жеребкування Рефері/Суддів від оператора

Системи підрахунку очок АІВА.

33.3.2 Забирає Рефері/Суддів з суддівської кімнати у відповідності до жеребкування
Рефері/Суддів, і проводить суддів в спеціально відведену зону біля Ігрового поля.

33.3.3 Повідомляє Рефері/Суддів про те що вони повинні і забезпечує, щоб кожен з них
увійшов у Ігрове поле і зайняв відведені їм позиції.

33.3.4   Роздає аркуші жеребкування Рефері/Суддів Дикторові (ринг-анонсеру), оцінювачам
Рефері/Суддів та Технічному делегату.

33.3.5  Слідкує за тим, щоб Рефері/Судді виходили з Ігрового поля у відповідному порядку.

ПРАВИЛО 34. КОМІСАР ІЗ ЖЕРЕБКУВАННЯ

34.1.    Кваліфікація і відповідність.
34.1.1. Повинен пройти Сертифікаційний курс AIBA для Міжнародних технічних

офіційних осіб.

34.2.   Призначення.
34.2.1. АІВА призначає на Змагання, що проводяться на одному рингу одного (1) Комісара

із жеребкування і не  більше двох (2) на Змагання, що проходять на двох рингах.

34.3.   Обов’язки.
34.3.1. Дотримується Протоколу комісара із жеребкування згідно з правилом

9 цих Правил.

34.3.2. Переглядає список Рефері/Суддів, призначених на Змагання.

34.3.3. Надає Технічному делегату усі критерії відбору перед електронним жеребкуванням
Рефері/Суддів. Критерії відбору мають відповідати правилам нейтралітету
зазначеним у цих Правилах.

34.3.4. Слідкує за відповідністю жеребкування Рефері/Суддів правилам нейтралітету.

34.3.5 Після жеребкування рефері і суддів запити на внесення змін можуть бути подані
тільки в надзвичайних обставинах і повинні відповідати Протоколу координатора із
жеребкування.

ПРАВИЛО 35. СПОСТЕРІГАЧ

35.1.     Кваліфікація і відповідність.
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35.1.1 Спостерігачем може бути досвідчена Міжнародна технічна офіційна особа
(Оцінювач Рефері/Судді, яка пройшла Сертифікаційний курс AIBA для
Міжнародних технічних офіційних осіб та додатково спеціальний Сертифікаційний
курс AIBA для Оцінювачів Рефері/Суддів/Спостерігачів.

35.2.    Призначення.
35.2.1 АІВА призначає одного (1) спостерігача для будь-якого змагання, що проводиться

АІВА або санкціонованого АІВА (Міжнародних, МОК та Мультиспортивні).

35.3.    Обов’язки.
35.3.1  Спостерігає за роботою Суддів та Оцінювачів суддів.

35.3.2 Вводити в базу даних АІВА очки присуджені Суддею після кожного раунду (якщо
немає автоматизованої системи) та оцінки надані Оцінювачами.

35.3.3 Порівнює очки присуджені Суддями а кожному раунді з очками Оцінювачів і робить
вирахування стосовно очок кожного з Суддів (якщо немає автоматизованої
системи).

35.3.4  Повинен бути членом Журі з розгляду бою.

35.3.5  Вносить всі протести і їх результати в Базу даних АІВА.

35.3.6  Оцінює роботу оцінювачів Суддів/Рефері.

35.3.7 Заміняє Оцінювача, в разі виникнення будь-яких конфліктів стосовно принципу
нейтралітету громадянства.

ПРАВИЛО 36. НАЦІОНАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ОФІЦІЙНІ ОСОБИ

36.1     Приймаюча національна федерація призначає кваліфікованих спеціалістів в якості
Національних технічних офіційних осіб (NTO) на такі посади:

36.1.1  Хронометрист (настійно рекомендується призначати на цю посаду Рефері/Суддю,
однозіркової кваліфікації);

36.1.2. Оператор гонгу;

36.1.3. Менеджер Залікових класифікаційних книжок;

36.1.4  Помічник Рефері або Координатор суддів;

36.1.5  Помічник менеджера по екіпіровці.

36.2 Кожна Національна офіційна технічна особа (NTO) повинна дотримуватися і
підписати Заяву про згоду з Кодексом поведінки АІВА (Додаток 4 цих Правил).

ПРАВИЛО 37. ХРОНОМЕТРИСТ ТА ОПЕРАТОР ГОНГУ

37.1 Обов'язки Хронометриста і Оператора гонгу може виконувати одна особа; проте на
Змаганнях, що проводяться АІВА і Змаганнях санкціонованих АІВА, рекомендується
призначати по одній особі для виконання кожного з таких обов’язків, для забезпечення
постійного якісного контролю.

37.2.    Обов’язки.
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37.2.1 Регулювати кількість і тривалість раундів і інтервалів між раундами. Інтервали між
раундами повинні становити одну (1) хвилину.

37.2.2 Хронометрист і Оператор гонга повинен починати і закінчувати кожен раунд ударом
в гонг.

37.2.3 За десять (10) секунд до кінця кожного раунду Хронометрист і Оператор гонга подає
сигнал про наближення закінчення раунду.

37.2.4 Хронометрист і Оператор гонга повинен регулювати дотримання всіх часових рамок
за годинником, але зупиняє годинник тільки за командою Рефері «Час!», а потім
знову продовжує відлік після команди Рефері «Бокс!».

37.2.5 Після нокдауну Хронометрист і Оператор гонгу дає звуковий сигнал Рефері, що
вказує на те, що зворотній відлік часу пішов, коли рефері рахує.

37.2.6 Якщо в кінці раунду Боксер отримує нокдаун і Рефері рахує, то гонг, який вказує на
кінець раунду, не звучатиме. Гонг звучить тільки тоді, коли Рефері дає команду
«Бокс!», який вказує на те, що Бій продовжується.

37.2.7 Хронометрист і Оператор стежить за відліком часу, коли трапляється низький удар
або втрата свідомості і, якщо Боксер випадає за межі рингу.

ПРАВИЛО 38. ДИКТОР

38.1. Обов’язки.

38.1.1. До початку бою Диктор (ринг-анонсер) повинен оголосити яким є Бій по порядку,
вагову категорію, прізвище та ім'я і країну кожного Боксера, а також прізвище і
країну кожного з Рефері і Суддів.

38.1.2 Диктор повинен оголошувати номер кожного раунду відразу ж після початку
кожного раунду.

38.1.3 За десять (10) секунд до початку кожного раунду, за винятком першого, Диктор
повинен звільнити ринг, давши команду «Секундантам вийти з рингу!».

38.1.4 Диктор повинен оголосити остаточні результати і переможця Бою після отримання
остаточних результатів від заступника Технічного делегата.

ПРАВИЛО 39. РЕФЕРІ І СУДДІ

39.1 Всі Рефері і Судді АІВА повинні дотримуватися Технічних правил та правил змагань АІВА
та Положень про Рефері та Суддів АІВА, в їх останній чинній редакції.

39.2.    Сертифікаційний курс АІВА для Рефері та Суддів організовується виключно АІВА.
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39.3 Для змагань, пов'язаних з АІВА, за винятком Національних чемпіонатів, Рефері і Cудді
повинні бути сертифіковані АІВА.

39.4 Для всіх змагань, що проводяться АІВА або санкціоновані АІВА, Рефері і Судді
призначаються наступним чином:

39.4.1 для забезпечення принципу нейтралітету для кожного Бою Рефері і Судді
вибираються системою жеребкування АІВА і затверджуються Комісаром із
жеребкування та Технічним делегатом;

39.4.2   кожен  Рефері і Суддя має бути Рефері/Суддею Сертифікованим АІВА;

39.4.3 усі Рефері і Суддя повинні мати різне громадянство та представляти різні
Національні федерації, і громадянство і Національна федерація Рефері/Судді мають
бути іншими ніж у Боксерів, які беруть участь в Бою;

39.4.4 усі Рефері і Суддя не повинні мати громадянство і не повинні бути громадянами або
резидентами будь-якої країни, яка є домініоном, колонією або країною залежною
від країни, яку представляють Боксери, які беруть участь в Бою;

39.4.5 у випадку зміни громадянства Рефері/Суддя не може судити Бій в якому бере участь
Боксер, який представляє країну колишнього громадянства Судді/Рефері;

39.4.6 якщо Комісар із жеребкування не бачить можливості виконати вищевказані умови,
Технічний делегат разом із Заступником технічного делегата мають затвердити
остаточний відбір.

39.5 Рефері і судді повинні дотримуватися і підписати Заяву про згоду з Кодексом поведінки
АІВА (Додаток 4 цих Правил).

39.6.   Дисциплінарні заходи.

39.6.1 Рішення про відсторонення, пов'язане з незадовільною роботою Рефері чи Суддів на
Змаганнях, може бути запропоновано Оцінювачем рефері і суддів Технічному
делегату, а Технічний делегат, в свою чергу, повідомить оператору Системи
підрахунку очок АІВА прізвища осіб яких має бути відсторонено від Сесії змагань.

39.6.2 Рішення про відсторонення Рефері/Суддів у зв’язку із недотриманням етики
рефері/суддів, приймає Дисциплінарна комісія.

39.7 У всіх змаганнях AOB, кожен Бій повинен контролювати Рефері, який повинен знаходиться
в рингу, але не буде оцінювати Бій по очках. Для змагань AOB Рефері повинні бути
відібрані Системою підрахунку очок АІВА і затверджені Комісаром із жеребкування і
Технічним делегатом.

39.8     Обов'язки Рефері:

39.8.1 в першу чергу, стежити за станом здоров'я обох Боксерів протягом усього Бою;

39.8.2 слідкувати за чітким дотриманням правил та чесним ведення Бою;
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39.8.3   контролювати хід бою на всіх етапах;

39.8.4   не допускати отримання слабшим Боксером не необхідних та неналежних ударів;

39.8.5   використовувати 4 слова-команди:

39.8.5.1  «Стоп ! » (Stop) - команда Боксерам призупинити бій;

39.8.5.2  «Бокс! » (Box) - команда Боксерам продовжити бій;

39.8.5.3 «Брейк!» (Break) – команда зробити крок назад, коли Боксери знаходяться
в клінчі;

39.8.5.4 «Час!» (Time) - команда хронометристу і Оператору гонга зупинити відлік
часу, а також команда Боксерам про зупинку Бою;

39.8.6 вказувати Боксеру відповідними знаками, жестами або в усній формі на будь-яке
порушення ним Технічних правил та правил змагань АІВА.

39.8.7  Рефері може доторкнутися до Боксерів рукою, щоб зупинити або розвести Боксерів.

39.8.8 Рефері не повинен вказувати на переможця підйомом руки Боксера, або іншим
чином до тих пір, поки цього не оголошено. Коли переможця Бою оголошено,
Рефері повинен знаходитися в центрі рингу, тримаючи за руку кожного Боксера, і
потім підняти руку Боксера який переміг, стоячи лицем до основної ТВ камери.

39.8.9 Коли Рефері зупиняє Бій, з будь якої причини, Рефері повинен в першу чергу
повідомити Технічному делегату про таке рішення та причину зупинки Бою.
Технічний делегат повинен проконсультувати Рефері, в разі, якщо це рішення явно
суперечить правилам Технічним правилам та правилам змагань АІВА.

39.8.10 Рефері може проконсультуватися з Лікарем рингу щодо стану Боксера, що приймає
участь у поєдинку.

39.8.11 Коли Рефері викликає Лікаря рингу в ринг, щоб оглянути Боксера, тільки Рефері і
Лікар рингу можуть перебувати на рингу або на помості рингу; однак лікар може
попросити кого-небудь піднятись на ринг щоб допомогти йому/їй.

39.8.12 В разі отримання травми Боксером Рефері виконує наступні дії:

39.8.12.1 просить не травмованого Боксера пройти в нейтральний кут;

39.8.12.2 запитує у Лікаря рингу чи може травмований Боксер продовжити бій.
Якщо Лікар рингу повідомить Рефері про те, що Боксер може
продовжувати бій, то Рефері може прийняти рішення про продовження
Бою;

39.8.12.3 якщо Лікар рингу повідомить Рефері про те, що Боксер не може
продовжувати бій, то Рефері може прийняти рішення про припинення
Бою. Якщо Рефері не побачив причини отримання травми, Рефері
повинен запитати думку п'яти (5) Суддів про те чи всі або більшість з них
побачили порушення або дозволений удар і після цього Рефері приймає
одне з наступних рішень:
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39.8.12.3.1 якщо всі Судді або більшість з них побачили удар, що
відповідає правилам, то застосовується Правило 19.7.1. цих
Правил;

39.8.12.3.2 якщо всі Судді або більшість з них побачили навмисне
порушення, то застосовується Правило 19.9.2. цих Правил;

39.8.12.3.3 якщо всі Судді або більшість з них побачили ненавмисне
порушення, то застосовується Правило 19.1.2. цих Правил;

39.8.13 припинити Бій на будь-якому етапі, якщо Рефері вважає що Бій має односторонній
характер;

39.8.14 припинити Бій на будь-якому етапі, якщо один з Боксерів отримав таку травму,
через яку, на думку Рефері, Боксер не повинен продовжувати Бій;

39.8.15 припинити Бій на будь-якому етапі, якщо Рефері вважає, що Боксери не активні і
ведуть пасивний бій. В цьому випадку Рефері може дискваліфікувати одного чи
обох Боксерів;

39.8.16 винести зауваження або попередження Боксеру, що допустив порушення або з
якоїсь іншої причини, в інтересах дотримання принципів чесної гри та для
забезпечення виконання цих Правил;

39.8.17 дискваліфікувати Боксера, який не виконує команду Рефері негайно, або допускає
по відношенню до Рефері образливу або агресивну поведінку;

39.8.18 з або без попереднього попередження дискваліфікувати Боксера за вчинення
серйозного порушення;

39.8.19 тлумачити ці Правила в міру їх застосовності щодо певного Бою, або приймати
рішення і діяти в будь-яких обставинах, що склалися в певному Бою, що не
передбачені цими правилами.

39.8.20 Право на перевірку Боксера.

39.8.20.1 Як тільки Боксер вийшов на ринг, Рефері повинен пересвідчитись, що
Боксер одягнений у відповідну форму та має екіпіровку відповідно до
Технічних правил та правил змагань АІВА.

39.8.20.2 В кінці Бою, Рефері повинен перевірити, чи Боксер має бинтування, що
відповідають технічним правилам та правилам змагань АІВА.

39.8.20.3 Якщо під час Бою рукавички Боксера розв'язуються, то Рефері повинен
зупинити бій, для того щоб ліквідувати цю проблему.

39.8.21 До початку Бою, Рефері має перевірити чи позиція Суддів і Лікаря рингу є
правильною.

39.8.22 Рефері може почати Бій, тільки після дозволу на це Заступника технічного делегата.

39.9    Обов'язки Судді:
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39.9.1 дотримуватися процесу і правил підрахунку очок відповідно до Технічних правил і
правилами змагань АІВА;

39.9.2 незалежно оцінювати майстерність Боксерів в кожному раунді, на який Суддю
призначено;

39.9.3 не допускати і не подавати знаки Боксеру або іншому Судді або будь-якій іншій
особі, до впродовж і після Бою;

39.9.4. не залишати свої місце до тих пір, поки результат не буде оприлюднений.

ПРАВИЛО 40. МІСЦЕВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (LOC)

40.1 На всіх змаганнях, що проводяться АІВА і санкціонованих АІВА, Місцевий організаційний
комітет повинен призначати Менеджера змагань з Місцевого організаційного комітету.

40.2 Менеджер змагань з Місцевого організаційного комітету відповідає за забезпечення
організації Змагань відповідно до Технічних правил і правил змагань АІВА, а також за
виконання інструкцій і вказівок Технічного делегата і Штаб-квартири АІВА.

40.3 Менеджер змагань з Місцевого організаційного комітету повинен забезпечити, щоб Змагання
проводилось у Місці проведення змагань, яке відповідає вимогам зазначеним у Додатку 11
цих Правил.
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ПРАВИЛІ СТОСОВНО ОБЛАДНАННЯ ЗМАГАНЬ ТА ФОРМИ
ПРАВИЛО 41. ОБЛАДНАННЯ ЗМАГАНЬ

41.1 На всіх змаганнях, що проводяться АІВА і санкціонованих АІВА, обладнання зазначене в
Правилі 41.3. цих Правил, має бути надане Офіційними ліцензіатами обладнання АІВА,
якщо інше не узгоджено з АІВА.

41.2 На всіх змаганнях, що проводяться АІВА і санкціонованих АІВА, рукавички, шоломи і
бинти, виготовлені одним з офіційних ліцензіатів АІВА, повинні бути надані АІВА через
Місцевий організаційний комітет і повинні бути перевірені Технічним делегатом.

41.3     Обладнання Ігрового поля:

41.3.1. Ринг;

41.3.2 Аксесуари для рингу;

41.3.3. Рукавички;

41.3.4 Стріча для рукавичок;

41.3.5. Шолом;

41.3.6 Бандаж/ Боксерські бинти для рук.

41.4     Обладнання для розминки і проведення тренувань:

41.4.1. Ринг;

41.4.2 Настил рингу;

41.4.3 Боксерські мішки і лапи;

41.4.4 Тренувальні рукавички (16 унцій і більше);

41.4.5. Захисні шоломи.

ПРАВИЛО 42. РИНГ

42.1 На всіх змаганнях АІВА, можуть використовуватись тільки ринги виготовлені одним з
Офіційних ліцензіатів обладнання АІВА.

42.2     Характеристики рингу.

42.2.1 На всіх змаганнях АОВ повинен використовуватися ринг розміром 6,10 м з усіх 4
сторін (по периметру),  що вимірюється по внутрішній лінії канатів.

42.2.2 Розмір помосту має бути таким щоб він на 85 см виступати за межі канатів з кожної
сторони, включаючи додаткові опори необхідні для підтяжки і кріплення канатів.

42.2.3 Розміри рингу мають відповідати розмірам вказаним в Керівництві для виробника:
Офіційні ринги АІВА.
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42.2.3.1. Для загальної висоти стійок, відстані між канатами і ширини канатних
мотузок, прийнятний допуск в 2см.

42.2.4. Поміст і кутові подушки

42.2.4.1. Поміст має бути надійно збудованим, рівним і без будь-яких перешкод на
всій площі рингу. Поміст має бути оснащений чотирма кутовими стійками
з чотирма кутовими подушками (для запобігання отримання травм
Боксерами). Кутові подушки повинні бути розташовані лицьовою
стороною до місця Технічного делегата наступним чином:



42.2.4.1.1. ближчий лівий кут - червоного кольору;
42.2.4.1.2. дальній лівий кут - білого кольору;
42.2.4.1.3. дальній правий кут - синього кольору;
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42.2.4.1.4. ближній правий кут - білого кольору.

42.2.4.2. Поміст має бути розташований на висоті 100 см від підлоги.

42.2.4.3. Довжина і ширина помосту рингу мають бути 7.80м х 7.80м.

42.2.5. Поверхня Підлоги рингу.

42.2.5.1. Підлога має бути повністю покрита повстю, гумою або іншим відповідним
матеріалом, що має м'якість і еластичністю. Покриття має бути товщиною
не менше 1,5 см і не більше 2,0см.

42.2.6. Покриття поверхні підлоги Рингу.

42.2.6.1. Покриття має закривати весь поміст і має бути виготовлено з неслизького
матеріалу.

42.2.6.2. Покриття повинне бути синього кольору, відтінку pantone 299, якщо АІВА
не схвалить інший колір.

42.2.7. Канати.

42.2.7.1.  Канати повинні бути покриті товстим наповнюючим матеріалом.

42.2.7.2. З кожного боку рингу знаходяться чотири (4) окремих канати, товщиною 4
см (без урахування прокладки) що натягуються між  кутовими стійками.

42.2.7.3. Чотири (4) канати розміщуються на різній висоті від поверхні Рингу: 40см,
70см, 100см і 130см.

42.2.7.4. Характеристики канатів.

42.2.7.4.1. Чотири (4) каната повинні бути з'єднані з кожного боку рингу
двома (2) відрізками матеріалу (перемичками) (з матеріалу

схожого по текстурі до покриття рингу) шириною від 3 до 4
см, через рівні інтервали. Ці дві (2) перемички не повинні
ковзати по канату.

42.2.7.5. Натяг двох верхніх канатів в кожній секції має бути сильнішим, ніж двох
нижніх. Але натяг двох нижніх канатів не повинен бути занадто сильним.
Проте, в будь-якому випадку, якщо це необхідно, Рефері та/або Технічний
делегат мають право попросити Місцевий організаційний комітет
відрегулювати натяг канатів.

42.2.8. Сходи.

42.2.8.1. Ринг повинен мати троє (3) сходів, кожні з яких мають по три (3) сходинки.

42.2.8.2. Двоє (2) сходів розташовуються в протилежних кутках, для використання
Боксерами і Секундантами, треті сходи повинна бути в нейтральному куті
і використовуються Рефері і Лікарем рингу.
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ПРАВИЛО 43. ПОЗАРИНГОВЕ ОБЛАДНАННЯ

43.1 Наступне позарингове обладнання є необхідним для всіх Боїв і має бути надане
організаторами не пізніше, ніж за два (2) дні до початку Змагань на кожен ринг:
43.1.1.  гонг;

43.1.2   два (2) пластикових контейнера, які можна використовувати для спльовування;

43.1.3 стільці і столи для Технічного делегата та Заступників технічного делегата (на
змаганнях АОВ), Лікарів рингу, Хронометриста і Оператора гонгу, Офіційного
диктора, Оператора ТВ графіки і Суддів;

43.1.4   столи для Суддів повинні бути стандартними для всіх змагань АІВА:
43.1.4.1. форма – квадратна;

43.1.4.2. ширина – 70 cм x 70 cм;

43.1.4.3. висота – 80 cм.

43.1.4.4 колір драпірування - однотонний колір, відповідний брендингу Змагання
або білий.

43.1.5. один (1) електронний секундомір, який відповідає вимогам Системи підрахунку
очок АІВА, і один ручний секундомір в якості резервного;

43.1.6. одна (1) Система підрахунку очок АІВА;

43.1.7.  один (1) мікрофон, підключений до акустичної системи;

43.1.8.  аптечка першої допомоги відповідно до Медичних правила АІВА;

43.1.9. непрозорі маленькі пластикові пакети, розміщені в двох нейтральних кутах зовні
рингу;

43.1.10. три (3) стільці для Секундантів в кожному кутку, в межах чітко окресленої зони.

43.1.11. одні (1) ноші;

43.1.12. швабри або ганчірки для прибирання на ринзі.

ПРАВИЛО 44. РУКАВИЧКИ

44.1 Боксери повинні використовувати червоні або сині рукавички, згідно кольору кута, в якому
виступає Боксер.

44.2      Боксери повинні одягнути рукавички перед виходом на ринг.

44.3      Рукавички повинні бути зняті відразу після закінчення Бою і до оголошення результатів.

44.4      Набивка (наповнення) рукавичок не повинна бути зміщена або порушена.

44.5 Повинні використовуватися тільки чисті та придатні рукавички. Перед повторним
використанням всі рукавички мають бути очищені із застосуванням 19% гіпохлориту
натрію.
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44.6      На змаганнях АОВ серед дорослих і молоді (чоловіки):

44.6.1. Рукавички вагою десять (10) унцій повинні використовуватися для вагових категорій
від «перша найлегша» (Light Flyweight) (49 кг) до «легка» (Light) (63 кг) або до
категорії «перша напівсередня» (Light Welterweight) (64 кг).

44.6.2. Рукавички вагою дванадцять (12) унцій повинні використовуватися для вагових
категорій від «напівсередня» (Welterweight) (69 кг) до категорії «суперважка» (Super
Heavyweight) (91 кг і більше).

44.7.    На змаганнях АОВ серед дорослих і молоді (жінки):

44.7.1. Повинні використовуватися рукавички вагою десять (10) унцій для всіх вагових
категорій.

44.8.    Характеристики рукавичок.
44.8.1 Рукавички мають бути вагою 284 грами (приблизно 10 унцій) і 340 грамів

(приблизно 12 унцій) з допуском 5% у бік зменшення або збільшення ваги, з яких
шкіряна частина повинна важити не більше половини загальної ваги, а наповнення
має важити не менше половини від загальної ваги. Також може бути допуск в 5% в
сторону зменшення або збільшення відповідно.

44.8.2. На всіх змаганнях АОВ повинні використовуватися рукавички тільки з липкою
застібкою (липучкою) (Velcro).

44.8.3.  На всіх змаганнях АОВ застібка рукавичок повинна бути покрита стрічкою для
Рукавичок, максимум один раз обернутою навколо зап’ястної частини рукавичок,
для уникнення нанесення порізів або подряпин противнику.

44.8.3.1. Стрічка для рукавичок повинна бути придбана у Офіційного ліцензіата
АІВА.

44.8.3.2. Стрічка для рукавичок повинна бути шириною 5 см.

44.8.4. Шкіряна частина рукавичок повинна бути виготовлена   з високоякісного матеріалу,
такого як:
44.8.4.1. волова шкіра;
44.8.4.2. шкіра, категорія А:
44.8.4.3. інші види матеріалу еквівалентної якості повинні бути затверджені АІВА.

44.8.5. Великий палець рукавички пришивається до основи верхньою частиною з
максимальною щілиною в десять (10) міліметрів.

44.8.6. Розпізнавальний знак Змагань або Логотип виробника можуть бути нанесені і
відображені в таких місцях і в таких розмірах:

44.8.6.1. максимум 50 кв.см. на передній верхній частині кожної рукавички.

44.8.7. Офіційний логотип виробника може відображатися в таких місцях і в таких
розмірах:
44.8.7.1. максимум 24 кв.cм на великому пальці кожної рукавички.

44.8.8. Заборонена будь-яка інша форма реклами, така як, але не обмежуючись такою як:
зображувальний логотип, графічний знак, шрифтове зображення або назва
виробника і т.ін.
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44.8.9. Знак АІВА має бути розміщений на внутрішній частині рукавичок.

44.8.10. Детальну характеристику рукавичок можна знайти в Додатку 12 до цих Правил.

ПРАВИЛО 45. ШОЛОМ

45.1      На Змаганнях АОВ серед дорослих чоловіків використання шоломів не дозволяється.

45.1.1  Якщо Боксер не одягнений в шолом, а його волосся довжиною нижче шиї,
необхідно одягати сітку для волосся, або іншим чином закріплювати волосся.

45.1.2.1. Секунданти повинні перевірити належне закріплення волосся.

45. 2. На всіх Змаганнях АОВ, крім Змагань серед дорослих, Боксер повинен мати червоний
або синій шолом, відповідно до кольору кута, в якому він виступає.

45.3. Довге волосся не повинно обмежувати Боксеру огляд і повинно бути належним чином
закріплене.

45.4. По довжині волосся обмежень немає.

45.5. Боксер повинен одягнути шолом тільки після виходу в ринг.

45.6. Шолом повинен бути знятий відразу ж після закінчення Бою і до оголошення рішення.
Сітку для волосся або будь-який інший аксесуар, який використовується для закріплення
волосся, можна не знімати.

45.7. Перед повторним використанням, всі шоломи повинні бути оброблені 10% гіпохлоритом
натрію.

45.8. Характеристики шолома.

45.8.1. Шолом повинен важити не більше 450 грам (близько 16 унцій).

45.8.2. На Змаганнях АОВ використовуються шоломи 4-х обов'язкових розмірів:
(S=Small (маленький), M=Medium (середній), L=Large (великий), XL Extra Large
(дуже великий)

45.8.3. Для всіх змагань АОВ затверджені шоломи тільки з липкою застібкою (липучкою)
(Velcro).

45.8.4. Розміри шолома повинні відповідати розмірам, описаним в Додатку 13 цих
Правил.

45.8.5. Набивка (наповнення) шолома повинно бути товщиною мінімум 2-3 см.

45 8 6. Шкіряна частина шолома повинна бути виготовлена   з високоякісної шкіри, такої як:

45.8.6.1. волова шкіра;
45.8.6.2. шкіра, категорія А:
45.8.6.3. інші види матеріалу еквівалентної якості повинні бути затверджені АІВА.

45.8.7. Розпізнавальний знак Змагань або Логотип виробника можуть бути нанесені і
відображені в таких місцях і в таких розмірах:

45.3.7.1. максимум 50 кв.см. на передній частині шолома.
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45.8.8. Офіційний логотип виробника може відображатися в таких місцях і в таких
розмірах:
45.8.8.1. максимум 40 кв.cм на задній частині шолома.

45.8.9. Заборонена будь-яка інша форма реклами, така як, але не обмежуючись такою як:
зображувальний логотип, графічний знак, шрифтове зображення або назва
виробника і т.ін.

45.8.10. Знак АІВА повинен бути розміщений на внутрішній частині шолома.

45.8.11.Детальну характеристику шолома можна знайти в Додатку 13 цих Правил.

ПРАВИЛО 46. БИНТИ, НАКЛАДЕННЯ БИНТІВ, ЕЛАСТИЧНІ БИНТИ BANDAX

46.1.    Використання бинтів.

46.1.1. На Змаганнях АОВ, за винятком Змагань серед дорослих, повинні
використовуватися бинти з липкою застібкою (Velcro) .

46.1.2. Бинти видаються за столом екіпіровки Менеджером по екіпіровці.

46.1.3. Бинти кожного Боксера повинні бути перевірені і позначені Менеджером по
екіпіровці за столом перевірки екіпіровки.

46.1.4. Довжина бинтів повинна бути не більше 4.5 м (14,76 футів) і не менше 2.5 м (8,2
футів). Ширина бинтів повинна бути 5.7 см (2 ¼ дюйми).

46.1.5. Бинти повинні бути виготовлені з еластичного бавовняного матеріалу з липкою
застібкою Velcro.

46.1.6. Використання будь-якої речовини на бинтах заборонено.

46.2.     Використання боксерських бинтів.

46.2.1. На Змаганнях АОВ серед дорослих і будь-якому іншому заході, за рішенням АІВА,
використання накладення бинтів або еластичних бинтів технології Bandax (див.:
46.3) є обов'язковим.

46.2.2. Матеріали, передбачені для професійного накладення бинтів для кожного Боксера
це:

46.2.2.1. марлевий бинт: 2 рулони бинтів розміром 5 см х 5 м (по 1 бинту на кожну
руку).

46.2.2.2. 2 рулони марлі розміром 5 см х 10 м (по 1 рулону для виготовлення
накладки на пальці для кожної руки).

46.2.2.3. Липка стрічка (Zinc Oxide Tape): 2 шт. розміром 2.5 см. х 13 м.

46.2.2.4. 1 шт. розміром 1.25 см х 13 м для накладення між пальцями.

46.2.3. Все обладнання повинно бути чітко марковано, а на упаковці мають бути зазначені
характеристики і має бути відповідна інструкція.
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46.2.4. На змаганнях АОВ для дорослих, Боксер може накласти на руки видані марлеві
бинти і липку стрічку на свій розсуд, за умови, що кісточки його рук не покриті
липкою стрічкою (Zinc Oxide Tape).

46.2.5. Використання будь-якої речовини з марлею/ стрічкою (Zinc Oxide Tape) заборонене.

46.3.     Використання еластичних бинтів технології Bandax.

46.3.1.   Еластичні бинти технології Bandax можуть використовуватись на усіх змаганнях
AOB.

46.3.1.1. Одна пара бинтів Bandax може бути використана максимум в шести
офіційних боях.

ПРАВИЛО 47. БОКС-ДАТЧИКИ

47.1. На всіх змаганнях, що проводяться АІВА і санкціоновані АІВА, дозволяється носити
тільки ті бокс-датчики, які виготовлені Офіційним постачальником/партнером АІВА, який
має дозвіл на збір/обробку даних.

47.2. Датчики кріпляться в рукавички для змагань або на бинти, в залежності від марки
офіційних рукавичок, що використовуються під час змагань.

ПРАВИЛО 48. СПОРТИВНА ФОРМА І ЕКІПІРОВКА ДЛЯ ЗМАГАНЬ

48.1. На всіх Змаганнях АОВ Боксер повинен виступати в формі, що відповідає вимогам
правила 48 цих Правил та зазначеному у Керівництві  для виробника: Офіційна форма АІВА
для боксерів.

48.2. Технічний делегат змагань або Технічна офіційна особа, якій має повноваження Технічного
делегата, визначає форму, дозволену для виходу на Ігрове поле відповідно до Технічних
правил і правил змагань АІВА.

48.3. Майки, шорти/спідниці і халати.

48.3.1. Чоловіки і юнаки Боксери повинні носити майки і шорти.

48.3.2. Жінки і дівчата Боксери повинні носити майки і шорти або спідницю.

48.3.3. Довжина шортів не повинна бути коротшою середини стегна, шорти не повинні
закривати коліно не повинні бути надіті вище лінії пояса.

48.3.4. Майка і шорти/спідниця можуть бути у відповідних національних кольорах Боксера
або в червоному або синьому кольорі, згідно кутку, в якому виступає Боксер.

48.3.5. Дорослі Боксери можуть бути одягнені в халат поверх своєї форми при переході до
рингу, і халат може бути у відповідних національних кольорах Боксера або в
червоному чи синьому кольорі, згідно кутку, в якому виступає боксер.

48.3.5.1. Халат повинен бути з того ж матеріалу, що і форма.

48.3.6. Для уникнення розбіжностей, в разі якщо форма і або халат червоного або синього
кольору, то має бути використано однотонний червоний або синій колір таких
характеристик:

48.3.6.1. Червоний: відтінку Pantone 185, 199 або 485.
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48.3.6.2. Синій: відтінку Pantone 286, 293 або 661.

48.3.7. Боксерові не дозволено мати на формі клейку стрічку будь-якого виду.

48.3.8. Лінія пояса повинна бути чітко виділена кольором контрастним до кольору шортів/
спідниці і майки та повинна бути шириною 6-10см.

48.3.8.1. Лінія пояса - це уявна лінія від пупка до верхньої частини стегон і вона не
повинна закривати пупок.

48.4. Взуття та шкарпетки.
48.4.1. Боксер повинен виступати у відповідному взутті, такому як спортивне взуття або

легкі бійцівські чоботи (боксерки) (без шипів або каблуків).

48.4.2. Боксер може одягати шкарпетки, але вони не повинні бути вище коліна.

48.5. Капа.
48.5.1. Боксер повинен носити капу під час кожного Бою.

48.5.2. Використання капи червоного або частково червоного кольору не дозволяється.

48.5.3. Боксер повинен використовувати індивідуальну капу, ніколи не використовувати
чиюсь.

48.5.4. Капа повинна щільно і комфортно прилягати до зубів.

48.6. Захист паху (пахова раковина) і захист грудей
48.6.1. Чоловіки і юнаки боксери повинні носити захист паху (пахову раковину) під час

Бою і додатково дозволяється використовувати спортивний ремінь (бандаж).

48.6.1.1. Захист паху не повинен покривати будь-яку частину цільової області.

48 6.1.2. Захист паху не повинен містити ніяких металевих деталей, за винятком
застібок на спині Боксера.

48.6.2. Жінки і дівчата Боксери можуть використовувати захист грудей і/або захисний
бандаж під час Бою.

48.6.2.1. Захист грудей повинен бути підібраний чітко по контуру грудей, для того
щоб не створювати додатковий захист навколишніх ділянок. Захист не
повинен закривати будь-яку цільову область тіла, включаючи грудну
кістку.

48.6.2.2. Захист грудей і захист паху (пахова раковина) не повинні містити
металевих деталей, за винятком застібок на спині Боксера.

48.7. Хіджаб
48.7.1. Жінки і дівчата Боксери можуть одягати чорний облягаючий спортивний Хіджаб.

48.7.1.1. Хіджаб може складатись з таких елементів:

48.7.1.1.1. сорочка з довгими рукавами, що одягається під Спортивну
майку для змагань;

48.7.1.1.2. колготки облягаючі повної довжини, що одягаються під
Спортивні шорти або Спідницю для змагань;

48.7.1.1.3. спортивний шарф-хіджаб.
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48.7 1.2. Використання хіджабу на Ігровому полі не повинно перешкоджати Рефері і
Суддям оцінювати Бій, або потенційно призвести до будь-яких травм або
розсічення або надавати будь-які несправедливі переваги Боксерці під час
змагань.

48.7.1.3. На хіджабі, колготках або рукавах не повинно бути ніяких
ідентифікаційних знаків Асоціації-члена і ніяких інших елементів, таких
як: позначення, знаки відмінності, висловлювання або девізи.

48.7.1.4. Хіджаб повинен бути представлений і затверджений під час Перевірки
спортивної документації.

48.8. На тілі або одязі Боксера, включаючи форму, взуття, шкарпетки, постійне або тимчасове
татуювання на тілі і т. д. не повинно бути ніяких текстових написів, символів або малюнків,
що містять політичну, релігійну та расову пропаганду, а також предметів, включених в
список речовин заборонених WADA, а також демонстрації будь чого, що порушує Кодекс
етики АІВА.

48.9. Діаграму форми можна знайти в Додатку 14 цих Правил.

48.10. Характеристики знаків ідентифікації.

48.10.1. На всіх Мультиспортивних змаганнях санкціонованих АІВА Делегації команд
повинні дотримуватись правил щодо розпізнавальних знаків Місцевого
організаційного комітету мультиспортивних змагань.

48.10.2. Державний прапор.

48.10.2.1. Прапор країни Національної федерації може бути відображений тільки
один раз на майці, один раз на халаті і один раз на шортах та/або спідниці.

48.10.2.2. На прапорі не повинно бути ніяких ідентифікаційних даних виробника
форми, спонсорської реклами, розпізнавальних або інших елементів.

48.10.2.3. Прапор може бути надрукований, вишитий або пришитий.

48.10.2.4. Обмежень за формою прапора немає, але слід дотримуватися таких
розмірів і такого розташування:

48.10.2.4.1. на майці і халаті: максимум 50 кв.см. на передній частині
майки і халата вище лінії серця.

48.10.2.4.2. на шортах/спідниці: максимум 50 кв.см., на передній частині
лівої ноги.

48.10.3. Логотип виробника.

48.10.3.1. Ідентифікаційний знак виробника може відображатися тільки один раз на
кожному з наступних елементів одягу:
48.10.3.1.1. майці;
48.10.3.1.2. халаті;
48.10.3.1.3. шортах та/або спідниці;
48.10.3.1.4. кожній шкарпетці;
48.10.3.1.5. кожній одиниці взуття;
48.10.3.1.6. кожній одиниці  захисного екіпірування;
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48.10.3.1.7. сумці секунданта.

48.10.3.2. Ідентифікаційний знак виробника може бути надрукований, вишитий або
пришитий до майки, халату, шортів/спідниці, шкарпеток і взуття і він не
повинен накладатись, або іншим чином затуляти інші важливі елементи,
що ідентифікують Національну федерацію (наприклад, прапор).

48.10.3.3. Cлід дотримуватись нижчезазначених розмірів, розташування та
кількості таких елементів:

48.10.3.3.1. на майці і халаті: максимум 30 кв. см., спереду на майці і
халаті, на рівні лінії серця, на протилежному боці від
зображення Національного прапора;

48.10.3.3.2. на шортах/спідниці: максимум 30 кв. см., на передній частині
правої ноги;

48.10.3.3.3. на шкарпетках: максимум 10 кв. см. на кожній шкарпетці;

48.10.3.3.4. на взутті: таким чином, як за звичай використовується на
товарах, що продаються через роздрібну торгівлю протягом 6
місяців до Змагань АОВ;

48.10.3.3.5. на захисній екіпіровці: максимум 6 кв. см. на одиницю;

48.10.3.3.6. на сумці: не більше 10% від площі поверхні виробу,
максимально розміром до 60 кв. см .;

48.10.4. Олімпійська національна абревіатура національної федерації (ОНАНФ (ONANF).
48.10.4.1.ОНАНФ (ONANF) - це Олімпійська абревіатура назви країни

Національної федерації, що складається з 3 великих літер.

48.10.4.2. Абревіатура може бути відображена тільки один раз на спині майки і
халата.

48.10.4.3. Букви не повинні бути висотою більше 10 см і шириною більше 20 см.

48.10.4.4.Букви повинні бути кольору контрастуючого з кольором (кольорами)
майки і халата. Для кращої видимості, букви можуть бути прикріплені на
основу нейтрального кольору або мати обрамлення чи зображенні як із
тінню.

48.10.4.5. Букви можуть бути надруковані, вишиті або пришиті.

48.10.4.6. Букви (ОНАНФ (ONANF) не повинні накладатись або затуляти собою
інші елемент форми, які ідентифікують Боксера (наприклад, прізвище
Боксера).

48.10.5. Прізвище Боксера:
48.10.5.1.Кожний Боксер може бути ідентифікований за допомогою його/її прізвища

розміщеного на спині майки.

48.10.5.2. Прізвище має бути таким же самим як і прізвище зазначене в паспорті.

48.10.5.3. Прізвище повинно розташовуватись у верхній частині спини майки під
абревіатурою ОНАНФ (ONANF)  .
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48.10.5.4. Букви не повинні бути висотою більше 5 см і шириною більше 20 см.

48.10.5.5. Букви повинні бути кольору контрастуючого з кольором (кольорами)
майки. Для кращої видимості букви можуть бути прикріплені на основу
нейтрального кольору або мати обрамлення чи зображенні як із тінню.

48.10.5.6.Букви можуть бути надруковані, вишиті або пришиті.

48.10.5.7. Букви не повинні накладатись або затуляти собою інші елемент форми,
які ідентифікують боксера (наприклад, ОНАНФ (ONANF).

48.10.5.8. На відображенні прізвища не можуть бути розміщені ідентифікаційні
знаки виробника, спонсорська реклам, елементи дизайну або будь-які інші
елементи.

48.10.6. Реклама Спонсорів Національної федерації.

48.10.6.1.Всі форми реклами спонсорів або третіх осіб, в формі політичних,
релігійних або особистих заяв або інших заборонених категорії, такий як
реклама алкоголю (за винятком пива і вина), тютюну, казино, азартних
ігор та ставок заборонені на будь-яких предметах всередині Місця
проведення змагань.

48.10.6.2.Спонсорськая реклама Національної федерації може бути надрукована,
вишита або пришита до майки і не повинна перекривати інші елементи,
що ідентифікують Національну федерацію (наприклад, прапор). Повинні
бути дотримані наступні розміри, розташування та кількість розміщених
елементів:

48.10.6.2.1. на майці: максимум 150 кв. см., один раз, на передній частині
майки нижче рівня грудей.

ПРАВИЛО 49. ФОРМА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ДЛЯ ЗМАГАНЬ

49.1. Рефері і Судді повинні бути одягнені тільки в одяг офіційно затверджений АІВА для
Рефері та Суддів:

49.1.1. біла сорочка з короткими рукавами і коміром, на ґудзиках до низу (сорочка з довгим
рукавом дозволяється у виключній ситуації);

49.1.2. чорна краватка-метелик;

49.1.3. бейдж АІВА має бути прикріплений на лівій стороні сорочки (над лінією серця);

49.1.4. чорні брюки (не з джинсової тканини);

49.1.5. чорні спортивні туфлі без підборів.

49.2.   Рефері можуть використовувати медичні рукавичками при роботі в рингу.

49.3. Технічні делегати та Міжнародні офіційні технічні особи повинні бути одягнені в строгі
ділові костюми, якщо у них немає затвердженої АІВА форми.
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ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 1: ПРОЦЕДУРА ЗМІНИ СПОРТИВНОГО ГРОМАДЯНСТВА

Щоб почати процес зміни Спортивного громадянства Боксера, штаб-квартира АІВА повинна
обов'язково отримати від нової Національної федерації Боксера наступні  документи:

Документ №1 - Офіційний запит на зміну Спортивного громадянства. Документ можна знайти в
Додатку 2 до цих Правил.

Документ №2 - Копія оригіналу паспорта Боксера, виданого країною, громадянство якої він хоче
змінити.

Документ №3 - Копія нового паспорта Боксерів, виданого країною нової Національної федерації.
Документ №4 - Лист-підтвердження від нової Національної федерації Боксера про зміну

спортивного громадянства.
Документ №5 - Лист-підтвердження від колишньої Федерації, який підтверджує зміну спортивного

громадянства.
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ДОДАТОК 2: ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ЗМІНУ СПОРТИВНОГО ГРОМАДЯНСТВА

/логотип АІВА/Зміна спортивного громадянства - Форма заяви

Боксер (заповнюється новою Національною аерацією походження і підписується Боксером)
_______________ ______________
Прізвище Ім'я
___________________ ________________ Фотокартка
Дата народження день /місяць/рік Місце народження
__________________ _________________________
Нове спортивне громадянство № паспорта  виданого країною

нової Національної федерації
__________________ __________________________
Попереднє спортивне громадянство № паспорта виданого країною

Національної федерації походження
__________________________________________________________ Стать
Дата та назва змагань, на яких Боксер востаннє представляв свою                                    Жін.           Чол.
Національну федерацію походження

__________________ _________________ _______________
Місце Дата Підпис боксера

Заповнюється новою Національною Федерацією Боксера
_________________________________________________________ ____

Затверджено ____
Назва Національної федерації Не затверджено*

(заповнюється Штаб-квартирою
АІВА)

______________________________________________ ___________________________________
Прізвище та ім’я Президента Національної федерації Печатка та підпис Президента Нац. Фед.

Заповнюється Національною Федерацією походження Боксера
_________________________________________________________ ____

Затверджено ____
Назва Національної федерації Не затверджено*

(заповнюється Штаб-квартирою
АІВА)

______________________________________________ ___________________________________
Прізвище та ім’я Президента Національної федерації Печатка та підпис Президента Нац. Фед.

Заповнюється АІВА
Зміна спортивної національності Зміна спортивної національності затверджена ____

ступає в силу з Зміна спортивної національності не затверджена ____
______________________________ (заповнюється Штаб-квартирою АІВА)

_______________ _______________________________
Місце і дата Підпис Виконавчого директора АІВА
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ДОДАТОК 3: ДІАГРАМИ РОЗСІЮВАНЬ

Діаграма 1

1- й круг          2-й круг Фінал Переможець

Зображення діаграми
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Діаграма 2
1/32                        1/16                                   1/8

Зображення діаграми

seed- розсіяний
bye- вільні позиції

/логотип AIBA/ Технічні правила та правила змагань AIBA-88



Діаграма 3 (верхня частина)

1/64                      1/32                          1/16                                   1/8

Зображення діаграми

seed- розсіяний
bye- вільні позиції
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Діаграма 3 (нижня частина)

1/64                      1/32                          1/16                                   1/8

Зображення діаграми

seed- розсіяний
bye- вільні позиції
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ДОДАТОК 4: ЗАЯВА ПРО ЗГОДУ З КОДЕКСОМ ПОВЕДІНКИ

Міжнародна асоціація боксу (АІВА) цим просить вашої згоди з дотриманням наступного «Кодексу
поведінки», який застосовується на весь час Вашої участі в якості Офіційної особи Змагань в
будь-яких Змаганнях АІВА:

ГІДНІСТЬ
Стаття 1: Я не буду перебувати під впливом алкоголю протягом всього періоду будь-яких

змагань, будучи офіційною особою, або приймаючи участь в будь яких Змаганнях
АІВА, включаючи наради та зважування.

Стаття 2: Я не буду палити в Місці проведення Змагань.
Стаття 3: Я не буду поводити себе будь-яким чином, що може бути дискредитуючим для

боксу в цілому та/або АІВА.
ЧЕСНІСТЬ
Стаття 4: Я не буду вступати в змову або співпрацювати з будь - якою стороною, порушуючи

будь-яке Правило (у відповідних випадках).
Стаття 5: Я не буду спілкуватися або зближуватись з Боксерами та/або Тренерами та

Секундантами та/або іншими членами делегації команди, і не буду вступати в
будь-які відносини і не буду здійснювати будь-які дії, які ставлять під сумнів мою
неупередженість як Офіційної особи. У разі, якщо я буду вважати, що будь-які
відносини можуть призвести до оцінки моїх дії як упереджених, я заздалегідь
повідомлю Штаб-квартиру АІВА про такі відносити, з тим щоб це було враховано
при моєму призначенні.

Стаття 6: Я завжди буду поводити себе професійно та етично, з належною повагою до
Технічного делегата.

Стаття 7: Я не буду, прямо чи опосередковано, вимагати, приймати або пропонувати будь -яку
форму винагороди чи комісії, а також будь-яку приховану вигоду, послугу чи
подарунок в будь-якій формі, які можна вважати хабарем чи неналежним впливом,
від будь-кого/будь-кому, хто має відношення до будь-яких Змагань, в яких я беру
участь. Я підтверджую, що про будь-які спроби або пропозиції, зроблені з цього
приводу, буде негайно повідомлено відповідній особі.

Стаття 8: Тільки офіційні сувеніри, затверджені Штаб-квартирою AIBA, можуть бути
вручені або прийняті, як знак поваги або вдячності за мою роботу.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Кодекс 9: Виконуючи свої обов'язки в якості Офіційної особи Змагань я ні з ким не буду

обговорювати питання, пов'язані зі Змаганнями, в Місці проведення змагань або в
будь-якому іншому місці протягом усього періоду проведення Змагання, особливо з
особами з моєї країни, такими як члени Національної федерації, члени Виконавчого
комітету, представники засобів масової інформації та громадськості. Я не буду
будь-яким чином коментувати в соціальних мережах будь-які питання, що
стосуються Змагань.

Кодекс 10: Я буду розглядати будь-яку інформацію, яку я отримую від АІВА, або яка стане
мені відомою при виконанні мною моїх обов’язків Посадової особи змагань, як
конфіденційну, і я не буду повідомляти її нікому іншому, включно, але не
обмежуючись, представникам делегацій команд Національних федерацій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 11: Я буду вчасно прибувати на всі Змагання, на які мене призначено.
Стаття 12: Я буду відвідувати усі наради, організованих для Офіційних осіб змагань, в день

змагань або за день до Змагань.
Стаття 13: Я буду виконувати усі обов’язки  доручені мені Технічним делегатом.
Стаття 14: Я не буду використовувати або приносити на Місце проведення змагань ніякі

прилади електронного зв’язку, такі як, але не обмежуючись такими як мобільні
телефони, планшети, ноутбуки.



Стаття 15: Я буду підтримувати себе в хорошому фізичному стані, дбати про особисту гігієну і
професійний зовнішній вигляд в будь-який час при виконанні своїх обов'язків
Офіційної особи змагань.

Стаття 16: Я не буду критикувати або оскаржувати зауваження або рішення, що приймаються
іншими Офіційними особами змагань, якщо тільки я не отримаю відповідне

розпорядження про це від Технічного делегата.
Стаття: 17 Я буду дотримуватися всіх правил АІВА.

Я погоджуюсь з тим, що я обов’язково маю дотримуватись цього Кодексу поведінки і визнаю, що
будь-який факт порушення цього Кодексу поведінки може буди переданий на розгляд
Дисциплінарної комісії АІВА/Виконавчого комітету АІВА і може призвести до накладення на мене
дисциплінарних покарань та санкцій.

ДАТА:___________________

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я: ________________________ ПІДПИС:_____________________
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ДОДАТОК 5: ШАБЛОН МЕДИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ

Спортсмен
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я:___________________________________________________________

ДАТА НАРОДЖЕННЯ:_______________________________________________________

ПІДПИС: ____________________ ДАТА: ________________________

Лікар
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я:____________________________________________________________

ЗВАННЯ/ПОСАДА:__________________________________________________________

АДРЕСА: ___________________________________________________________________

ПІДПИС: ____________________ ДАТА: ________________________

ПЕЧАТКА __________________________________________________________________

ПРИМІТКА: ________________________________________________________________

Допущений до занять боксом ____

Не допущений до занять боксом ____

Медичний сертифікат АІВА Стор 1/3
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ПИТАННЯ спортсмену: ЯКЩО відповідь «так», надати пояснення

1. Чи лікуєтесь Ви зараз у лікаря від будь-чого?

2. Чи втрачали Ви коли-небудь свідомість або мали струс мозку?

3. Чи отримували Ви сильний удари в голову за останні 6 тижнів?

4. Чи був у вас головний біль за останні 2 тижні?

5. Чи страждаєте Ви на кровотечі?

6. Чи хворіли Ви на гепатит В і С, ВІЛ інфекцією?

7. Чи були якість сімейні захворювання в Вашій родині, раптові несподівані смерті?

8. Чи були у Вас якість операції?

9. Чи лікувались Ви коли-небудь в лікарні?

10. Чи маєте Ви які-небудь медичні показання?

Медичний сертифікат АІВА Стор 2/3
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МЕДИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ                                                                 ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ
Спортсмен мав струс
мозку  за минулий рік,
будь-ласка засвідчіть, що

Медичний огляд після
періоду відпочинку
після струсу мозку
показав , що стан
спортсмена в межах
норми.
Допущений до занять
боксом.

Норма Не в нормі

Загальний медичний
огляд
Психічний /
Психологічний  стан

Перелік відхилень від
норми, які не описані в
окремих
нижченаведених
показниках системного
обстеження:
Короткий огляд Норма Не в нормі

Голова

Черепно-мозкові
нерви, очі, розмір
зіниць і реактивність,
рух очних яблук,
перевірка зору за
оптометричною
таблицею (показники)

Норма Не в нормі

Рот, зуби, горло Норма Не в нормі
Вуха Норма Не в нормі
Скронево
-нижньощелепний
суглоб

Норма Не в нормі

Шия Шийний відділ хребта,
лімфатичні вузли

Норма Не в нормі

Грудна клітина Шуми при диханні,
чутливість ребер при
стисканні

Норма Не в нормі

Серцево-судинна
система

Пульс/артеріальний
тиск (показники)

Норма Не в нормі

Обстеження серця:
звуки, шуми,
вибухання, розмір,
ритм

Норма Не в нормі

Ортопедична система Верхня кінцівка: плече,
зап'ястя, кисть, пальці

Норма Не в нормі

стопа,
гомілковостопний
суглоб, коліно, стегно

Норма Не в нормі

Неврологічна система
Рефлекси Норма Не в нормі
Вербальна реакція Норма Не в нормі
Моторна реакція і
рівновага

Норма Не в нормі

Алергії (опис) Так Ні
Тип реакції
(показники)

Медичні препарати, що
вживає

Назва та дозування
(вказати)

Так Ні

Чи подавались інші запити на дозволи на
терапевтичне використання? ___ Ні      ___ Так  (В разі відповіді»так», будь-ласка, опишіть)

Медичний сертифікат АІВА Стор 3/3
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ДОДАТОК 6: ФОРМА ЗГОДИ З АНТИДОПІНГОВИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ

ЗГОДА

Як член (назва Національна федерація) та/або учасник змагань, проведення яких дозволено або
схвалено (назва Національної федерації або Міжнародної федерації) цим заявляю наступне:

Я визнаю, що я зобов'язаний і підтверджую, що я буду дотримуватися всіх положень
Антидопінгових правил АІВА (з усіма подальшими змінами і доповненнями до них) і
Міжнародних стандартів, виданих Всесвітньою антидопінговою організацією і опублікованих на
її вебсайті.

Я визнаю повноваження АІВА (і її члена, Національної федерації та/або Національної
антидопінгової організації), надані відповідно до Антидопінгових правил АІВА щодо забезпечення
дотримання, перевірки результатів та застосування санкцій відповідно до Антидопінгових правил
АІВА.

Я також визнаю і погоджуюсь з тим, що будь-який спір, що виникає з рішення, прийнятого
відповідно до Антидопінгових правил АІВА, після закінчення процедури, чітко передбаченої
Антидопінговими правилами АІВА, може бути оскаржений виключно відповідно до статті 13
Антидопінгових правил АІВА в апеляційному органі, для винесення остаточного і
обов'язкового для всіх рішення, яким, стосовно спортсменів міжнародного рівня, є
Спортивний арбітражний суд (СAC).

Я погоджуюсь з тим, що рішення вищезазначеного апеляційного органу, будуть остаточними і
підлягатимуть виконанню, і що я не буду пред'являти будь-які претензії, подавати судові позови
або ініціювати судові розгляди в будь-якому іншому суді чи апеляційному органі.

Зміст прочитаної мною заява мені повністю зрозумілий.

____________________________________                 __________________________________
Дата                                                                                 Прізвище та ім’я (прописом)

____________________________________ ___________________________________
Дата народження (день/місяць/рік) Підпис (для неповнолітніх підпис опікуна)
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ДОДАТОК 7: ЗАЯВА ПРО ВІДСУТНІСТЬ ВАГІТНОСТІ

1. Заява про відсутність вагітності для жінок-боксерів, 18 років і старше.

Дата:

Місце:

Національна федерація:

Паспортні дані Боксерки:

Ким виданий:

Дата народження:

Я,  ____________________________________________________(повне ім'я Боксерки) заявляю про
те, що я не вагітна.

Я розумію серйозність цієї заяви і беру на себе повну відповідальність за неї. У разі, якщо ця заява
згодом виявиться неточною або невірною, і я зазнаю, у зв’язку з цим, будь-яких травм або
ушкоджень під час Змагань, я від свого імені, своїх спадкоємців, і виконавців і розпорядників
відмовляюся від будь-яких претензій стосовно ушкоджень, які я можу зазнати, до АІВА
(включаючи її посадових осіб і співробітників), організаторів Змагань (включаючи Місцевий
організаційний комітет та/або Приймаючу федерацію) та власників Місця проведення змагань.

Підпис Боксерки

________________________
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2. Заява про відсутність вагітності для жінок-боксерів молодше 18 років

Дата:

Місце:

Національна федерація:

Паспортні дані Боксерки:

Ким виданий:

Дата народження:

Дані паспорта одного з батьків/законного опікуна:

Ким виданий:

Я,  ______________________________________, один з батьків/законний опікун

_____________________________________________(вписати повне ім'я Боксерки) заявляю про те,
що вона не вагітна.

Я розумію серйозність цієї заяви і беру на себе повну відповідальність за неї. У разі, якщо ця заява
згодом виявиться неточною або невірною, і __________________________________ (вписати повне
ім'я Боксерки) зазнає, у зв’язку з цим, будь-яких травм або ушкоджень під час Змагань, я від імені
_____________________________________ (вписати повне ім'я Боксерки), її спадкоємців,
виконавців і розпорядників відмовляюся від будь-яких претензій стосовно ушкоджень, які вона
може зазнати, до АІВА (включаючи її посадових осіб і співробітників), організаторів Змагань
(включаючи Місцевий організаційний комітет та/або Приймаючу федерацію) та власників Місця
проведення змагань.

Підпис одного з батьків/законного опікуна ________________________

Підтверджую

Підпис Боксерки ________________________
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ДОДАТОК 8: ФОРМА ЗМІНИ СПОРТИВНОЇ ЗАЯВКИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ СПОРТСМЕНА,
ЯКИЙ БРАВ УЧАСТЬ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ КОНТАКТНОМУ ВИДІ

СПОРТУ

Кому: Міжнародна асоціація боксу (AIBA)

Від кого: ______________________________
(Найменування Національної федерації боксу)

Дата:

Шановні панове!
Цим ми повідомляємо AIBA, що нижчезазначений спортсмен, який займається _______________
(вид спорту), бажає займатися боксом і припинити своє залучення до зазначеного виду спорту.
Наша Національна федерація розглянула кандидатуру цього спортсмена і вирішила прийняти
його/її в якості одного з наших Боксерів.

Повне ім’я спортсмена: __________________________________

Вагова категорія, в якій він/вона бажає виступати: __________________________________

Вагова категорія, за категорією, в якій він/вона бажає виступати: _______________________

Стать спортсмена/спортсменки: ___________________________________________________

Паспортні дані спортсменки: ______________________________________________________

Ми розуміємо нижченаведені Технічні правила та правила змагань AIBA, стосовно зазначеного і
будемо чекати письмового підтвердження AIBA про допуск цього спортсмена до участі в
змаганнях АОВ.

4.2.4.1.1. Спортсмен, який брав участь в змаганнях на аматорському
або професійному рівні в будь-якому Індивідуальному
контактному виді спорту, має право брати участь у

Змаганнях АІВА відповідного рівня, за наступних умов:
4.2.4.1.1.1.  Національна федерація спортсмена повинна

заповнити форму Заяви з Додатку 8 цих Правил та
Медичний сертифікат АІВА та подати ці обидва
документи до Штаб-квартири АІВА для прийняття
та реєстрації.

4.2.4.1.1.2. Реєстрація буде розглянута і можливо схвалена
АІВА після консультації з Комісією АІВА по
технічним правилам і правилам змагань.

4.2.4.1.1.3. Спортсмен отримає право на участь після того, як
Національна федерація отримає письмове
підтвердження схвалення цього від АІВА.
4.2.4.1.1.3.1. Будь-який спортсмен, зареєстрований

як Боксер Національної федерації
відповідно до вищенаведеного
правила 4.2.4.1.1., не повинен брати
участь ні в яких інших
індивідуальних фізичних контактних
видах спорту після того, як його вже
буде затверджено АІВА.

_______________________
Підпис Президента або Голови Національної Федерації
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ДОДАТОК 9: ПРОГРАМА ПОВЕРНЕННЯ ДО БОКСУ

Програма поступового повернення до занять боксом (GRTP) розрахована на 30 денний
період:



Програма поступового повернення до занять боксом

30 днів
відсторонення
від занять
спортом

Крок 0: Відпочинок (24-48 годин)
Повний фізичний і психологічний відпочинок

Крок 1: При зменшенні симптомів нормальна активність
Наприклад, щоденна активність, що не провокує

повернення симптомів, повернення до роботи/занять в
школі

При наявності
симптомів-
повернення на
один крок
назад

Кожен етап з
інтервалом 24
години, якщо
немає
симптомів

Крок 2: Легкі розминочці вправи
Наприклад, повільний біг на доріжці, вело-тренажер (<70

макс. навантаження), БЕЗ силових вправ

Крок 3: Спеціальні вправи для боксу
Наприклад, імітація бою, стрибки зі скакалкою,

інтервальний біг

Крок 4: Безконтактне тренування
Наприклад, мішок/лапи, силові тренування

Після огляду у лікаря

Крок 5: Повні контактні тренування
Наприклад, технічний спаринг, потім повний спаринг

Крок 6: Повернення до змагань
( не раніше ніж через 35 днів після отриманої травми)

* Та ж сама послідовність кроків і застосовується і при більш тривалих періодах призупинення
заняттями боксом, за винятком кроку 0-1, який буде подовжений на термін рекомендований
Лікарем рингу.
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ДОДАТОК 10: ФОРМА ЗАПИТУ НА РОЗГЛЯД БОЮ

Форма запиту на розгляд Бою, що подається до АІВА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМАГАННЯ

Назва Змагань:

Місто та країна:

Сьогоднішня дата: Номер сесії змагань:

Номер бою:

Час подачі Запиту на розгляд бою  (має бути в межах 15 хв. після  винесення рішення про переможця):

Вагова категорія: Чоловік /Жінка:

ЗАЯВА ДЕЛЕГАЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД БОЮ

Повне ім’я  Боксера: Код НОК:

Повне ім’я Менеджера/Секунданта:

Email: Номер телефону:

Повне ім’я  Суперника: Код НОК:

Підпис:
Підписуючи цей Документ, я усвідомлюю, що моїй Національної Федерації буде виставлено
рахунок в розмірі 1000 доларів США, якщо в результаті Розгляду бою попереднє рішення
залишиться не зміненим. Якщо попереднє рішення змінено, плата за Розгляд бою не стягується і за
командою залишається право подати Заявку на розгляду бою пізніше впродовж змагань. Як тільки
форма Заявки підписана і подана Менеджеру по екіпіровці, процес Розгляду бою не може бути
зупинений.

ДЕТАЛІ ПРОТЕСТУ

Рішення судді:
● Який раунд опротестовується?

Рішення судді:
● Які критерії оцінки вплинули на результат бою  (виберіть один)
- не належне дотримання процедури                                     ____
- порушення було сприйняте як дозволена дія                   ____
- дозволена дія  була сприйнята як порушення                  ____

● Яке правило було порушене?

● В якому раунді сталось порушення?
2-а сторінка заповнюється тільки Офіційними особами АІВА

Форма запиту на розгляд Бою, що подається АІВА Стор.
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МЕНЕДЖЕР ПО ЕКІПІРОВЦІ

Повне ім’я:                                                                  Підпис:

Дата отримання:                                      Точний час отримання:
30 хвилин після отримання форми

РІШЕННЯ
Початкове рішення щодо Бою:

Журі з розгляду бою виявило наступне:

Остаточне рішення Журі з розгляду бою:

Попереднє рішення не змінено               ____

1-й член журі: __________________________

2-й член журі: __________________________

3-й член журі:

Попереднє рішення змінено               ____

Підпис: ____________________

Підпис: ____________________

Підпис:

ПЕРЕЛІК ПОВІДОМЛЕНЬ
Рішення передано оператору  Системи підрахунку очок АІВА                                    __
Рішення передано Делегації, яка опротестовувала результати                                     __
Рішення передано опоненту Делегації,  яка опротестовувала результати                   __

Технічний делегат

Повне ім’я:                                                                  Підпис:

Дата отримання:                                      Точний час отримання:

Форма запиту на розгляд Бою, що подається АІВА Стор.
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ДОДАТОК 11: ВИМОГИ ДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Необхідні приміщення місця проведення змагань:

1.1.1.  місце для відпочинку рефері та суддів;

1.1.2.  місце для відпочинку Міжнародних технічних офіційних осіб;

1.1.4.  роздягальні для боксерів;

1.1.5  приміщення для проведення антидопінгових тестів;

1.1.6.   кімната медичного огляду (кабінет лікаря);

1.1.7.   розминочна зона для боксерів;

1.1.8.   приміщення для зберігання екіпіровки;

1.1.9. робочі приміщення для AIBA, Місцевого організаційного комітету, Технічного
делегата;

1.1.10. кімната для ЗМІ/Преси, зала для Інтерв’ю/Прес-конференцій, Змішана зона, у
відповідності до Керівництва АІВА щодо ЗМІ/Преси;

1.1.11. Кімната для відпочинку VIP.
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ДОДАТОК 12: ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКАВИЧОК

Надписи на рисунку
Розпізнавальний знак Змагань або

Логотип виробника

Знак АІВА                  Вага рукавичок
10/12 унцій

Логотип виробника
Макс. 24 кв.см

(повинен вміщатись в прямокутник розмірами 3см х8 см)
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ДОДАТОК 13: ХАРАКТЕРИСТИКИ ШОЛОМУ

Надписи на рисунку:

Розпізнавальний знак Змагань або
Логотип виробника

2-3 см від липкої застібки Velcro

ЛИЦЬОВА ЧАСТИНА ШОЛОМУ



Логотип виробника
Макс 40 кв.см.

Знак АІВА

Офіційний ліцензіат

ТИЛЬНА ЧАСТИНА ШОЛОМУ

/логотип AIBA/ Технічні правила та правила змагань AIBA-104



ДОДАТОК 14: ДІАГРАМА ФОРМИ



Реклама
Національного спонсора

Логотип                                               Прапор
національного                              Національної
виробника                                         федерації
Макс 30 кв.см                                Макс 50 кв.см

Абревіатура олімпійської національної
федерації

КРАЇНА    Макс
Макс. 20 см

Логотип
національного
виробника
Макс 30 кв.см

Логотип                                               Прапор
національного                              Національної
виробника                                         федерації
Макс 30 кв.см                                Макс 50 кв.см

Прізвище спортсмена

ПРІЗВИЩЕ/ІМ’Я
Макс 5 см.

Макс. 20 см

ВИД СПЕРЕДУ                                                                        ВИД ЗЗАДУ
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Надписи на рисунках

ВИД СПЕРЕДУ ВИД ЗЗАДУ

Логотип
національного
виробника
Макс. 30 см2

Прапор Національної
Федерації

Макс. 50 см2

Абревіатура Олімпійської
національної федерації

КРАЇНА Макс. 10 см.
Макс 20 см
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КІНЕЦЬ
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