Ohjeita kilpailujen ylituomareille:
AIBA on täydentänyt vuonna 2013 julkaistuja sääntöjään 31.8.2014 alkaen. Ohessa on koottuna
keskeisimmät sääntömuutokset, joita kilpailujen järjestäjien ja ylituomareiden tulee noudattaa.
Sääntömuutokset koskevat pääosin teknisiä sääntöjä. Kommentit sääntöihin on esitetty kursiivilla.
AIBA Tekniset säännöt:
1.1.6. Tammikuun 1. päivästä 2017 lukien nyrkkeilijän ikäluokka määräytyy hänen syntymäpäivänsä mukaan
seuraavasti:
1.1.6.1. Mies- ja naisnyrkkeilijät iältään 18 - 40 vuotta ovat yleisen sarjan nyrkkeilijöitä (Elite boxers).
1.1.6.2. Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 16 - 17 vuotta ovat A-junioreita (Youth boxers).
1.1.6.3. Kilpailijan ikä määräytyy kaikissa kilpailuissa sen mukaan, minkä ikäinen hän on kilpailujen
ensimmäisenä päivänä.
1.1.7. Niillä miesnyrkkeilijöillä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta on kuitenkin oikeus osallistua kaikkiin
miesten yleisen sarjan kilpailuihin (AOB, WSB ja APB) välittömästi. Tämä siirtymäaika päättyy joulukuun 31.
päivänä 2016.
Kilpailija ei kuitenkaan voi osallistua samassa kilpailussa sekä yleiseen että A-juniorien sarjaan.

2.1.4.4. Nyrkkeilijän tulee esittää jokaisen kansallisen AOB kilpailun yhteydessä nyrkkeilijän kilpailukirja,
jossa pitää olla lääkärin allekirjoittama ja leimaama vuosittain tehty lääkärintarkastus.
Enintään kolme kuukautta vanha lääkäritodistus vain AIBA:n valvomissa mestaruuskisoissa

3.7. Kun kilpailu käydään viidellä arvostelutuomarilla (konearvostelu) kolmen valitun arvostelutuomarin
pisteet voidaan julkistaa vasta kun ottelun voittaja on julistettu. Missään tapauksessa ei saa julkistaa niiden
kahden arvostelutuomarin ratkaisua, joita ei ole arvottu kolmen arvostelutuomarin joukkoon.

3.13. Kukin arvostelutuomari arvioi itsenäisesti kummankin nyrkkeilijän suorituksen arvostelujärjestelmään
seuraavien kriteerien perusteella:
3.13.1. Hyväksyttyjen osumien määrä osuma-alueelle
3.13.2. Ottelun hallinta teknisen ja taktisen ylivoiman perusteella
Huom! Tähän yhdistetty vanhojen sääntöjen arvosteluperusteet 2 ja 4
3.13.3. Kilpailullisuus
3.13.4. Sääntörikkomukset
3.13. Arvostelutuomarien tulee arvioida eräpisteet seuraavien kriteerien mukaan:
3.13.1. 10 vs. 9 – Tasainen erä
3.13.2. 10 vs. 8 – Selkeä voittaja

3.13.3. 10 vs. 7 – Täydellinen hallinta
3.13.4. 10 vs. 6 – Täydellinen ylivoimaisuus
5. Protestit
AOB, WSB ja APB otteluissa ei sallita protesteja ja kehä- ja arvostelutuomarien ratkaisut ovat
lopullisia. Kuitenkin AOB kilpailuissa ylituomarin katsoessa että kehätuomarin ratkaisu on tehty
vastoin näitä teknisiä sääntöjä ja AOB kilpailusääntöjä, Ylituomarin tulee kutsua koolle kokous
ottelun uudelleenarviointia varten ottelutilaisuuden päätyttyä. Tähän uudelleenarviointiin
osallistuvat kaikki ITO:t ja kehä- ja arvostelutuomarit. Tässä tilanteessa Ylituomarin tulee täyttää
Ottelun uudelleenarviointipyyntölomake ja tiedottaa asiasta molempien joukkueiden delegaatioita
viipymättä.
10.2.9. Kehätuomarin keskeyttäessä ottelun mistä tahansa syystä hänen tulee tiedottaa ylituomaria
päätöksestä ja siitä, miksi ottelu pysäytettiin. Ylituomarin tulee ohjeistaa kehätuomaria mikäli tämä ratkaisu
on selkeästi vastoin AIBA sääntöjä.
16. Avustajat
16.3. Kielletty toiminta
Käsien taputtamista ja kovaäänistä huutamista ei enää säännöissä kielletä kunhan tämä ei
kohdistu tuomareihin tai toimitsijoihin.

Lisäksi:

AIBA:n kehä- ja arvostelutuomarien arviointia ei enää tehdä.
Kilpailuissa, joissa käytetään yhtä kehää, nimetään ylituomarin lisäksi myös yksi
apulaisylituomari.

