NYRKKEILYN SÄÄNNÖT

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto AIBA on julkaissut kesällä 2013 uusimmat tekniset & kilpailusäännöt. Suomessa
uudet säännöt otetaan käyttöön 1.9. alkaen kaikissa kilpailuissa, kuten aiemmin kesällä on tiedotettu. Säännöt
löytyvät kokonaisuudessaan suomennettuina Suomen Nyrkkeilyliiton kotisivuilta. Englanninkieliset versiot voi
lukea AIBA:n kotisivuilta. Sääntöjä sovelletaan joiltakin osin, jotta kansallinen kilpailutoiminta Suomessa olisi
toimivampaa. Olemme koonneet alle käytettävät sovellukset sekä muistutuksena uudistusten merkittävimmät
osat pähkinänkuoressa.
Sovellukset (käytäntö Suomessa / kansainvälinen sääntö)
1. Nyrkkeilijän lääkärintarkastus on voimassa 12kk ja se tehdään nyrkkeilijän kilpailukirjaan.
/ Kansainvälisesti lääkärintarkastus on voimassa sinä kalenterivuotena kun se on tehty, ja ennen arvokilpailuja
tulee toimittaa AIBA:an kopio lääkärintarkastuksesta, joka ei saa olla 3kk vanhempi. Lääkärintarkastus tehdään
AIBA:n säännöissä olevalle lomakkeelle.
2. Nyrkkeilijä, joka on otellut ammattilaisena jossakin muussa kamppailulajissa ei voi edustaa Suomea
maajoukkueessa, mutta voi otella kansallisissa kilpailuissa, ja seuratason kansainvälisissä kilpailuissa.
/ Nyrkkeilijä, joka on otellut ammattilaisena jossakin muussa kamppailulajissa ei saa nyrkkeillä.
3. Suomessa vanhojen kehäkanveesien käyttö on sallittua.
/ Kansainvälisesti AIBA edellyttää AIBA-leimattuja kehiä, joiden kanveesi on väriltään sininen (Pantone 299).
4. Kansallisissa kilpailuissa, lukuun ottamatta mestaruuskilpailuja, voidaan käyttää kaikissa sarjoissa 10 unssin
(oz) hanskoja. Muissa miesten kilpailuissa tule käyttää 12 unssin (oz) hanskoja sarjoissa 69kg - +91kg.
/ Miehet käyttävät 10 oz hanskoja sarjoissa 49kg – 64kg ja 12 oz hanskoja sarjoissa 69kg - +91kg.
5. Nyrkkeilijä, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta voi otella Suomen maajoukkueessa ainoastaan kahden maan
välisissä maaotteluissa.
/ Nyrkkeilijän tulee olla sen maan kansalainen, jota hän edustaa.
6. Ammattinyrkkeilyssä toimivat valmentajat (kulma-avustajat) saavat osallistua kilpailuihin avustajana vain
kotimaassa. He eivät kuitenkaan saa toimia avustajina GeeBee ja Tammer – turnauksissa eivät Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuissa.
/ Valmentaja, joka on toiminut valmentajana ammattinyrkkeilyssä, ei saa kuuteen (6) kuukauteen toimia
valmentajana amatöörinyrkkeilyssä. Oikeus toimia valmentajana amatöörinyrkkeilyssä edellyttää, että
valmentaja on luopunut tehtävistään ammattinyrkkeilyssä vähintään kuusi(6) kuukautta aiemmin.

Sääntömuutokset pähkinänkuoressa
 Arvostelujärjestelmä muuttuu pakolliseen kymmenen pisteen järjestelmään, jossa jokaisen erän voittaja
on määriteltävä. Erän voittaja saa aina kymmenen pistettä ja häviäjä 9, 8, 7 tai 6 pistettä sen mukaan,
kuinka selvästi hän on erän hävinnyt. Täydet erät kestävä ottelu päättyy joko yksimielisellä pistevoitolla tai
hajaäänituomiolla.
 Arvostelukriteereihin kuuluu hyväksyttyjen osumien lisäksi ottelun hallinta, kilpailullisuus, tekninen ja
taktinen hallinta sekä sääntörikkomukset.
 Uutta pistelaskujärjestelmää tulee käyttää kaikissa kilpailuissa. Ainoastaan poikien D-junioreiden ja
tyttöjen C- ja D-junioreiden ottelut arvostellaan kansallisten tekniikkasääntöjen mukaan.
 Pääsuojat poistuvat miehiltä kansallisissa kilpailuissa 1.6.2013 alkaen. Tämän jälkeen pääsuojien käyttö
miesten otteluissa ei ole enää sallittua kansallisella tasolla. Kansainvälisesti ensimmäinen kilpailu ilman
pääsuojia on lokakuun MM-nyrkkeilyt, jonka jälkeen pääsuojat poistuvat miehiltä kokonaan. Naisilla ja
junioreilla pääsuojat säilyvät.
 Aikuisten nyrkkeilijöiden (Elite) ikäraja nousee 19–40 -vuoteen. A-juniorit (Youth) ovat 17–18 –vuotiaita.
Iän määrittelee edelleen syntymävuosi.
 A-juniorit EIVÄT saa enää otella aikuisten kanssa.
 Miesten sarjoissa 69kg - +91kg käytetään jatkossa 12 unssin hanskoja. Muilla 10 unssin hanskat.
 Nyrkkeilijällä saa jatkossa olla kolme avustajaa, heistä kaksi saa nousta kehätasanteelle ja yksi kehään.
 Nyrkkeilijä saa varoituksen, jos hammassuojat putoavat suusta kolme kertaa ottelun aikana.
 Yhdessä erässä lasketaan lukua korkeintaan kolme kertaa, ottelukohtaista ylärajaa ei miehillä ole, naisilla
ja junioreilla enintään neljä luvunlaskua ottelussa.
 Kehätuomarin komentoihin Box, Stop ja Break lisätään Time, jolloin aika pysähtyy - jatkossa Stop -komento
ei enää pysäytä aikaa.
 Kehätuomari saa puhua nyrkkeilijöille ja antaa huomautuksia suullisesti. Tuomari saa myös erottaa toisiaan
sitovat nyrkkeilijät.
 Kehätuomari voi huomauttaa nyrkkeilijää samasta rikkeestä ilman, että kolmannesta kerrasta annetaan
enää varoitusta. Yhtä lailla kehätuomari voi antaa varoituksen heti, jos rike on törkeä.
 Vyötärölinjan alapuolelle lyömisen jälkeen kehätuomarilla on useita mahdollisuuksia toimia tilanteessa
aina lyöjän diskvalifioinnista ottelun jatkamiseen ilman varoituksia tai aikalisästä lyödyn nyrkkeilijän
tappioon teknisellä tyrmäyksellä
 Tuomiot: WP - Pistevoitto, TKO - Tekninen tyrmäys, TKOI - Tekninen tyrmäys loukkaantumisen vuoksi, KO Tyrmäys, DQ - Diskvalifiointi, WO - Voitto ilman ottelua, NC - Ei ottelua
 Valmentajien kansainväliset koulutukset tulevat pakollisiksi ja valmentajilta edellytetään kussakin
kilpailussa vaadittavaa tähtiluokitusta. Myös tuomarit on luokiteltu tähtiluokkiin. Ainoastaan AIBA:n
rekisterissä olevat ja sopivan tähtiluokituksen omaavat valmentajat ja tuomarit voivat toimia
kansainvälisissä kilpailuissa.
 Lisäksi muutoksia mm. kilpailutoimihenkilöihin, toimihenkilöiden tehtäviin, protesteihin, sallittuihin
haavanhoitoaineisiin ja välineisiin jne.

Muistutuksia säännöistä ja toimintatavoista
1. Ulkomaille kilpailemaan aikovat urheilijat on ilmoitettava liittoon, liiton toimisto tarkastaa kilpailuoikeuden
ja myöntää tai evää luvan. Kilpailumatkan järjestäjä kerää seuraavat tiedot:
 ilmoituksessa on oltava urheilijan nimi, seura ja syntymävuosi
 ilmoituksessa on oltava myös matkalle lähtevien vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot
2. Mikäli Suomessa järjestetään arvoturnaus (SM-kilpailut ja PM-kilpailut, GeeBee -turnaus, Tammer Turnaus)
johon urheilijalla on edellytykset osallistua, hän ei voi samaan aikaan osallistua ulkomailla järjestettävään
turnaukseen. Poikkeus voidaan tehdä Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan luvalla, mikäli katsotaan, että
urheilijan osallistuminen johonkin toiseen kilpailuun palvelee paremmin valmistautumista arvokilpailuihin.
3. Ylituomarin vastuulla on varmistaa, että jokaisella kilpailuun osallistuvalla nyrkkeilijällä on lisenssivakuutus
voimassa. Pohjolasta ostettuun vakuutukseen sisältyy automaattisesti lisenssi. Nyrkkeilijän, joka ottaa
vakuutuksen muilta vakuutusyhtiöiltä kuin Pohjolasta, tulee ilmoittaa vakuutusyhtiönsä ja vakuutusnumeronsa
ostaessaan kilpailulisenssiä. Lisäksi ylituomarin tulee varmistaa että peruslääkärin tarkastus on suoritettu
nyrkkeilijälle yhden vuoden sisällä.
4. Kansallisissa kilpailuissa käytettävät varusteet (hanskat, päänsuojat, otteluasut)
1. KILPAILUTAPAHTUMAT: Tammer Turnaus, Gee Bee -turnaus, Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, maaottelut,
SM-kilpailut (miehet ja naiset), kv. turnaukset: Pyynikki, Pirkka, Ruska ja muut vastaavat.
Kilpailuasu
 kokonaan kulman värinen (6-10 cm korkea, erivärinen vyötärönauha)
Päänsuoja ja hanskat
 Top Ten, Adidas, FBT, Sting, Wesing (AIBA:n leima)
 AIBA:n malli (yksiväriset hanskat)
2. KILPAILUTAPAHTUMAT: kaikki muut kilpailutapahtumat
Kilpailuasu
 paita kulman värinen, housujen väri vapaa
Päänsuoja ja hanskat
 Top Ten, Adidas, FBT, Sting, Wesing (AIBA:n leima)
 hyväksytään myös valkorystysmalli
Kokonaan punaiset, osittain punaiset tai pinkit hammassuojat ovat kiellettyjä kaikissa kilpailuissa.
5. Nyrkkeilyn säännöt löytyvät liiton kotisivuilta www.nyrkkeilyliitto.com
6. Nyrkkeilijöiden seurasiirroista on aina ilmoitettava erillisellä lomakkeella. Lomakkeeseen on kirjattava seura
josta kyseinen nyrkkeilijä siirtyy ja toiseen lomakkeeseen on kirjattava seura johon kyseinen nyrkkeilijä siirtyy.
Lomakkeet löytyvät liiton kotisivuilta. Liittojohtokunta käsittelee seurasiirrot kokouksessaan ja hyväksyy ne
kun molemmat lomakkeet on toimitettu liiton toimistoon. Seurasiirroista johtuvat erimielisyydet käsitellään
liittojohtokunnassa erikseen laadittujen seurasiirtomääräysten mukaisesti.
7. Myös tuomareiden seurasiirroista tulee ilmoittaa liittoon.
8. Polttarit, ym. Suomen Nyrkkeilyliiton lisenssinyrkkeilijä ei saa osallistua ”polttariotteluihin”, eikä
ottelijana tapahtumiin jotka eivät ole Suomen Nyrkkeilyliiton alaista toimintaa.

