KANSAINVÄLINEN NYRKKEILYLIITTO
Kansainvälisten kilpailujen ja turnausten säännöt 23.9.2011. Suomennos: Suomen Nyrkkeilyliitto.
SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Nämä AIBA:n Tekniset&Kilpailusäännöt ovat ainoat säännöt maailmanlaajuisesti, ja AIBA:n kansallisten
jäsenliittojen, nyrkkeilyjäsenien, seurojen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa ja kunnioittaa niitä kaikissa
kilpailuissaan kaikilla tasoilla. Kansalliset liitot eivät saa laatia omia sääntöjä, jotka ovat ristiriidassa näiden
sääntöjen kanssa.
MÄÄRITELMÄT
AIBA:
Kansainvälinen nyrkkeilyliitto (International Boxing Association)
AIBA Controlled Events - AIBA:n kontrolloimat tapahtumat:
Yksinomaan AIBA:n hallinnoimat kilpailut, jotka on kuvattu liitteessä C.
AIBA Approved Events - AIBA:n hyväksymät tapahtumat:
AIBA:n hyväksymät ja/tai tunnustamat kilpailut. AIBA sallii logonsa käytön, ja tarjoaa AIBA:n
toimihenkilöt toimimaan näissä tapahtumissa, kuten on kuvattu liitteessä C.
Bout - Ottelu:
Nyrkkeilyottelu.
Confederation - Maanosaliitto:
Ryhmä kansallisia nyrkkeilyliittoja, jotka ovat AIBA:n tunnustamia, ja jotka kuuluvat samaan maanosaan.
Daily Weigh-In - Päivittäinen punnitus:
Jokaisen ilmoittautuneen kilpailijan tulee osallistua punnitukseen jokaisena päivänä, jolloin hän nyrkkeilee,
varmistaakseen, että hänen painonsa sinä päivänä, ei ylitä sallittua ylärajaa siinä sarjassa, johon hänet on
ilmoitettu.
Delegation - Delegaatio:
Tarkoittaa joukkueen jäseniä sisältäen nyrkkeilijät, valmentajat, joukkueiden lääkärit ja joukkueenjohtajat
missä tahansa kilpailussa.
Draw Commission - Arvontakomissio:
Tarkoittaa vähintään kahden hengen ryhmää, jonka henkilöt suorittavat tuomareiden arvonnan jokaiseen
otteluun missä tahansa kilpailussa.
Dual - Kahdenvälinen ottelu:
Kahden maan välinen kilpailu.
Field of Play (FOP) - Kehäalue:
Kilpailualue, joka ulottuu vähintään kuusi (6) metriä kehän laidan ulkopuolelle.
Gloves - Hanskat:
Varusteet, jotka puetaan käsiin niiden suojelemiseksi ottelun aikana.
Headguard - Pääsuoja:
Varuste, joka puetaan päähän sen suojelemiseksi ottelun aikana.
ITO - Kansainvälinen tekninen toimihenkilö:
Tarkoittaa AIBA:n nimeämiä kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä (International Technical Official),
kuten kilpailun jurya, arvontakomissiota ja lääketieteellisen juryn jäseniä, tuomareiden koordinaattoria ja
varustevastaavaa. Tämä ei koske kehä- ja arvostelutuomareita.

Judge - Arvostelutuomari:
Henkilö, joka nyrkkeilyn sääntöjen mukaisesti ottelun aikana antaa nyrkkeilijöille pisteitä, perustuen heidän
suoritukseensa kehässä.
National Federation - Kansallinen liitto:
Kansallinen liitto, jonka AIBA:n kongressi on hyväksynyt AIBA:n jäseneksi.
Official Draw - Virallinen arvonta:
Arvontaseremonia, jossa nyrkkeilijät arvotaan sarjoittain ottelujärjestyksen luomiseksi.
Participating Boxer - Osallistuva nyrkkeilijä:
Sellaisen kansallisen liiton nyrkkeilijä, jonka liitto on AIBA:n jäsen. Termillä nyrkkeilijä tarkoitetaan
kummankin sukupuolen edustajia.
Referee - Kehätuomari:
Henkilö, joka varmistaa, että nyrkkeilijät noudattavat nyrkkeilyn sääntöjä ottelun aikana.
Team Officials - Joukkueen toimihenkilöt:
Tarkoittaa kaikissa kilpailuissa kansallisen liiton ilmoittaman joukkueen joukkueenjohtajaa, valmentajia,
lääkäreitä, lukuun ottamatta nyrkkeilijöitä.
Technical Delegate - Tekninen valvoja:
AIBA:n tai maanosaliiton nimeämä henkilö, joka vastaa kilpailuissa kaikista teknisistä asioista.
WSB:
World Series of Boxing -niminen kilpailu, joka on yksinomaan tunnustettu AIBA:n hyväksymäksi
tapahtumaksi.

KILPAILUSÄÄNNÖT
SÄÄNTÖ 1: NYRKKEILIJÖIDEN LUOKITTELU
1.1. Nyrkkeilijän ikäluokitus
1.1.1.

Mies- ja naisnyrkkeilijät iältään 17 – 34 vuotta ovat seniorinyrkkeilijöitä (Elite boxers).

1.1.2.

Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 17 – 18 vuotta ovat nuorisonyrkkeilijöitä (Youth boxers).
1.1.2.1. Nuorisonyrkkeilijät saavat osallistua seniorinyrkkeilijöiden kilpailuihin seniorisääntöjen
mukaisesti.

1.1.3.

Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 15 – 16 vuotta ovat nuorempia nyrkkeilijöitä (Junior boxers).

1.1.4.

Nyrkkeilijän ikä määräytyy hänen syntymävuotensa mukaan.

1.1.5.

Kaikki koulupoikien ja – tyttöjen sekä muiden nuorempien ryhmien kilpailut suoritetaan vain
kansallisella ja maanosan tasolla. Näiden ryhmien ikä ei saa olla yli 14 vuotta. Osanottajien
ikäero näissä otteluissa ei saa olla enempää kuin kaksi vuotta.

1.2. Painoluokat1
1.2.1.

Miesten seniorinyrkkeilijöillä(Elite) ja poikien nuorisonyrkkeilijöillä (Youth):
1.2.1.1. Kymmenen (10) painoluokkaa seuraavasti:
46–49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.

1.2.2.

Naisten seniorinyrkkeilijöillä (Elite) ja tyttöjen nuorisonyrkkeilijöillä (Youth):
1.2.2.1. Kymmenen (10) painoluokkaa seuraavasti:
45- 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg.

1.2.3.

Poikien ja tyttöjen nuoremmilla nyrkkeilijöillä (Junior):
1.2.3.1. Kolmetoista (13) painoluokkaa seuraavasti:
46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg.

1

Painoluokkien nimet ja selitykset löytyvät liitteestä K.

SÄÄNTÖ 2: NYRKKEILIJÖIDEN SOVELTUVUUS
2.1.

Kansalaisuus

2.1.1.

AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin osallistuvan nyrkkeilijän tulee olla sen maan kansalainen, jonka
kansallista liittoa hän kilpailussa edustaa.

2.1.2.

Kaikki kansalaisuutta koskevat erimielisyydet, jotka esiintyvät maailmanmestaruuskilpailuissa,
Olympialaisissa, Maailman Cupissa, President Cupissa tai missä tahansa muussa AIBA:n tai
maanosaliiton hyväksymässä luokitellussa tapahtumassa, ratkaisee AIBA:n hallitus.

2.1.3.

Mikäli nyrkkeilijä haluaa vaihtaa kansalaisuutta, voi hän osallistua AIBA:n hyväksymiin
tapahtumiin nyrkkeilijänä uuden maansa edustajana kolme (3) vuotta kansalaisuuden vaihtamisen
jälkeen.

2.1.4.

Jos nyrkkeilijä, edustettuaan yhtä kansallista liittoa missä tahansa AIBA:n hyväksymässä
tapahtumassa, on yhtäaikaisesti kahden tai useamman maan kansalainen, tulee nyrkkeilijän valita
yksi kansallinen liitto, jota hän edustaa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa. Valittuaan yhden
kansallisen liiton, jota edustaa, ei hän saa osallistua nyrkkeilijänä AIBA:n hyväksymiin
tapahtumiin muun kansallisen liiton edustajana kolmeen (3) vuoteen.

2.1.5.

Kolmen (3) vuoden ajan selvittämiseksi, AIBA kehittää tietokannan nyrkkeilijöistä, jolloin heidän
kilpailurekisteriään voidaan seurata. Jokaisen kilpailuja järjestävän tahon ja järjestelykomitean
tulisi lähettää AIBA:an lista lopullisista osallistujista, jolloin AIBA toimittaa varmistuksen
osallistujien kansalaisuuksista ja osallistumisoikeuksista. Kuitenkin, kunnes tietokanta saadaan
kokonaisuudessaan valmiiksi, tulee nyrkkeilijän kansalaisuus tarkistaa hänen passistansa,
kilpailukirjastansa ja/tai jäsenkortistaan ja /tai aiemmista AIBA:n hyväksymien tapahtumien
tuloksista.

2.1.6.

Ennen kilpailua, AIBA:n toimisto vahvistaa nyrkkeilijän kansalaisuuden ja
kilpailukelpoisuuden. Kuitenkin kilpailun aikana ilmenevät kiistat ratkaisee tekninen valvoja,
jonka jälkeen päätöksen vahvistaa AIBA:n toimisto.

2.2

Yksi osallistuja painosarjaa kohden

2.2.1.

Mihin tahansa nyrkkeilykilpailuun mukaan lukien AIBA:n kontrolloimat ja hyväksymät tapahtumat
kuten maailmanmestaruuskilpailut, Olympialaiset, Maailman Cup, President Cup, maanosien
mestaruuskilpailut, Olympiakarsinnat ja maanosaliittojen kontrolloimat tai hyväksymät kilpailut,
voi osallistua vain yksi nyrkkeilijä maasta kutakin painoluokkaa kohden.

2.3.

Lääketieteellinen soveltuvuus

2.3.1.

Lääkärin todistus
2.3.1.1. Nyrkkeilijän ei sallita otella kansainvälisessä kilpailussa ellei hän esitä kansainvälistä
kilpailukirjaa, jossa pätevän lääkärin täytyy varmentaa hänen olevan kelvollinen nyrkkeilemään.
Kansainvälinen kilpailukirja on voimassa jos se on täydellisesti täytetty sekä ajan tasalla ja
vuotuinen lääkärintarkastus ei ole vuotta vanhempi.
2.3.1.2. Jokaisena päivänä kun nyrkkeilijän on määrä otella, pätevän lääkärin, jonka on
hyväksynyt liitto, jonka alaisena kilpailut järjestetään. Olympialaisissa, MM-kilpailussa,
Maailman Cup-kilpailuissa ja AIBA:n kutsukilpailussa AIBA:n lääketieteellisenvaliokunnan
hyväksymän pätevän lääkärin on varmistettava hänen ottelukelpoisuutensa.
2.3.1.3. Nyrkkeilijän tulisi noudattaa vähintään 12 tunnin lepotaukoa kahden (2) ottelun välisenä
aikana.

2.3.2.

Nyrkkeilijälle sallittu vammaisuus
2.3.2.1. Katso voimassa olevasta Lääketieteellisestä käsikirjasta sallitut vammaisuudet.

2.3.3.

Kielletyt terveydentilat – Nyrkkeilijä, jolla on yksi tai useampi seuraavista lääketieteellisistä
terveydentiloista, vammoista tai ruhjeista, ei saa osallistu AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin.
2.3.3.1. Nyrkkeilijä ei saa otella jos hänellä on sidottu haava, avoin haava, hiertymä, repeytymä tai
verenpurkauma päänahassaan tai kasvoissaan mukaan lukien nenä ja korvat. Nyrkkeilijä saa
otella, jos hiertymä on peitetty kollodiumilla (haavaliima) tai Steri-Stripillä (haavateippi).
Päätöksen ottelukelpoisuudesta tekee lääkäri, joka tarkastaa nyrkkeilijän hänen ottelupäivänään.
2.3.3.2. Nyrkkeilijän parran ja viiksien tulee olla sileäksi ajellut ennen jokaista lääkärintarkastusta.
Parta ja viikset eivät ole sallittuja. Kaikki lävistykset ja korut on kielletty ottelujen aikana.
2.3.3.3. Raskaana oleva nyrkkeilijä ei saa osallistua mihinkään AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin.
Nyrkkeilijän tulee allekirjoittaa tiedoksianto, ettei ole raskaana ja/tai toimittaa lääketieteellinen
todistus siitä ennen kilpailujen lääkärintarkastusta.
2.3.3.4. Nyrkkeilijä, jolla on istutettu elektroninen laite tai laite, joka käyttää sellaista ainetta, joka
voi muuttaa kehon toimintaa, ei saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin.
2.3.3.5. Muut kielletyt terveydentilat löytyvät Lääketieteellisestä käsikirjasta.

2.3.4.

Lepoajan jälkeinen lääketieteellinen todistus – Ennen paluutaan lepoajalta, joka on kuvattu
säännöissä 2.3.6.1, 2.3.6.2. tai 2.3.6.3., tulee nyrkkeilijän saada lääkäriltänsä todistus
kilpailukelpoisuudestaan.

2.3.5.

Kehätuomarinkeskeytys – päähän osuneen iskun vuoksi (RSCH). Kehätuomari osoittaa juryn
jäsenille ja arvostelutuomareille merkittäväksi RSCH, kun hän on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän
ollessa kykenemätön jatkamaan ottelua päähän osuneiden iskujen vuoksi. RSCH on termi, jota
tulee käyttää vain silloin kun nyrkkeilijä pyritään säästämään tyrmäykseltä tämän saatua raskaita
osumia päähän, ja jotka ovat tehneet hänestä puolustuskyvyttömän ja kykenemättömän jatkamaan
ottelua. Termiä RSCH ei tule käyttää silloin kun nyrkkeilijä on yksinkertaisesti alakynnessä ja ottaa
vastaan liikaa hyväksyttyjä osumia ilman pisteitä.

2.3.6.

Menettely tyrmäyksen ja RSCH – tuomioiden jälkeen
2.3.6.1. Yksi tyrmäys tai RSCH. Jos nyrkkeilijä on ottelussa tyrmätty, tai hän on saanut RSCHtuomion päähän osuneiden iskujen vuoksi, tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän
saatua päähänsä kovia iskuja, jotka ovat tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai
kykenemättömäksi jatkaa ottelua, ei hän saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai harjoitusotteluihin
vähintään 30 päivään tyrmäyksen tai RSCH-tuomion jälkeen.
2.3.6.2. Kaksi tyrmäystä tai RSCH. Jos nyrkkeilijä on tyrmätty, tai hän on saanut RSCH-tuomion
päähän osuneiden iskujen vuoksi, tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän saatua
päähänsä kovia iskuja, jotka ovat tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai kykenemättömäksi
jatkaa ottelua 90 päivän aikana kahdesti, ei hän saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai
harjoitusotteluihin 90 päivään toisena tyrmäyksen tai RSCH-tuomion jälkeen.
2.3.6.3. Kolme tyrmäystä tai RSCH. Jos nyrkkeilijä on 12 kuukauden aikana tyrmätty kolmasti
päähän osuneella iskulla tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän saatua päähänsä
kovia iskuja, jotka ovat tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai kykenemättömäksi jatkaa ottelua,
ei hän saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai harjoitusotteluihin 360 päivän kuluessa kolmannesta
tyrmäyksestä tai RSCH-ratkaisusta.
2.3.6.4. Jokainen päähän osuneen iskun seurauksena tapahtunut tyrmäys tai RSCH-ratkaisu täytyy
merkitä nyrkkeilijän kansainväliseen kilpailukirjaan.
2.3.6.5. Jos nyrkkeilijä on tyrmätty tai hän on saanut vakavia osumia päähän, joiden tuloksena
ottelu on lopetettu, kilpailulääkärin tulee määrittää iskujen vakavuus ja määrätä lääketieteellinen
lepotauko nyrkkeilijälle seuraavasti:
2.3.6.5.1. Jos nyrkkeilijä ei ole menettänyt tajuntaansa: vähintään 30 päivää
2.3.6.5.2. Jos nyrkkeilijä on menettänyt tajuntansa alle minuutiksi: vähintään 90 päivää
2.3.6.5.3. Jos nyrkkeilijä on menettänyt tajuntansa yli minuutiksi: vähintään 180 päivää
2.3.6.5.4. Jos nyrkkeilijä menettää otteluissa tajuntansa toisen kerran kolmen (3)
kuukauden aikana edellisestä kerrasta: edellinen lepotauko kaksinkertaistetaan
2.3.6.5.5. Jos nyrkkeilijä menettää otteluissa tajuntansa kolmannen kerran kahdentoista
(12) kuukauden aikana: vähintään 360 päivää kolmannen tajunnanmenetyksen jälkeen
2.3.6.5.6. Jos nyrkkeilijällä on lääketieteellinen rajoittuma, ei hän saa harjoitella eikä ottaa
harjoitusotteluita määrätyn lepotauon aikana.
2.3.6.6. Nämä turvatoimenpiteet koskevat myös harjoituksissa tai muualla tapahtuvia tyrmäyksiä
tai tajunnan menetyksiä. Valmentajan vastuulla on raportointi kansalliseen liittoon.
2.3.6.7. Jos nyrkkeilijä tyrmätään iskulla, joka tulee ”break”- tai ”stop” -komennon jälkeen ja
kehätuomari laskee hänet ulos, voitto diskvalifioinnilla ei anna nyrkkeilijälle lupaa jatkaa
nyrkkeilyä kyseisessä kilpailussa.
2.3.6.8. Kilpailun Lääketieteellinen Jury voi määrätä loukkaantuneen nyrkkeilijän kilpailukieltoon.

2.3.6.9. Nyrkkeilijän, joka on palaamassa kilpailutauolta tyrmäyksen tai RSCH-tuomion jälkeen,
tulee pyytää kirjallinen lupa kansalliselta lääketieteelliseltä komissiolta ja ilmoittaa asiasta AIBA:n
pääkonttoriin.
2.3.6.9.1. Jos maalla ei ole mitään lääketieteellistä komissiota, lupa tulee pyytää AIBA:n
Lääketieteelliseltä komissiolta.
2.4.

WSB -nyrkkeilijät AIBA:n kilpailuissa

2.4.1.

Kaikkien WSB-nyrkkeilijöiden on sallittua osallistua Olympialaisiin ja Olympiakarsintoihin
kaikilla tasoilla, kuten myös määrättyihin tärkeisiin tapahtumiin.

2.4.2.

Kellään nyrkkeilijällä, joka on osallistunut ammattilaisnyrkkeilyyn tai mihin tahansa muuhun
ammattilaiskamppailulajiin, ei ole oikeutta osallistua mihinkään AIBA:n ja/tai WSB:n kilpailuun
millään tasolla.

SÄÄNTÖ 3: NYRKKEILIJÖIDEN REKISTERÖINTI KILPAILUIHIN
3.1.

Asiakirjojen kelpoisuus
Jokaisella nyrkkeilijällä, joka osallistuu AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin, tulee olla seuraavat
asiakirjat:

3.1.1.

Passi - nyrkkeilijän kansalaisuus ja syntymäpäivä tarkistetaan.

3.1.2.

Nyrkkeilijän kilpailukirja - nyrkkeilijän lääkärintarkastus ja jäsenyys kansallisessa liitossa
tarkistetaan.

3.1.3.

ID-kortti - nyrkkeilijän tulee todistaa rekisteröitymisensä kilpailuun esittämällä kilpailun IDkortin.

SÄÄNTÖ 4: LÄÄKÄRINTARKASTUS
4.1.

Punnitustilaisuuden aikana, ennen ottelijan punnitsemista, on lääketieteellisen juryn nimeämän
lääkärin todettava hänet ottelukelpoiseksi. Varmistaakseen punnituksen joustavan kulun, kilpailun
tekninen valvoja voi päättää lääkärintarkastuksen suorittamisen aikaisemmin. Lääketieteellisen
juryn puheenjohtaja voi valita paikallisia tai joukkueiden lääkäreitä avustamaan Lääketieteellisen
juryn tehtävissä ainoastaan lääkärintarkastuksissa.

4.2.

Lääkärintarkastuksessa ja punnituksessa nyrkkeilijän tulee esittää kansallisen liiton valtuuttaman
sihteerin tai puheenjohtajan allekirjoittama kilpailukirja, jossa tarvittavat merkinnät ovat viran
puolesta tehdyt. Jos nyrkkeilijä ei esitä kilpailukirjaa lääkärintarkastuksessa ja punnituksessa,
hänen ei sallita otella.

4.3.

AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa voidaan tehdä sukupuolitesti.

SÄÄNTÖ 5: PUNNITUS
5.1.

AIBA:n hyväksymät tapahtumat

5.1.1.

Kaikkien ilmoittautuneiden nyrkkeilijöiden täytyy osallistua punnitukseen ensimmäisen
kilpailupäivän aamuna, paitsi tapauksissa, jotka kuvataan artiklassa 5.1.2.

5.1.2.

AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa, joissa ilmoittautuneiden nyrkkeilijöiden määrä ylittää 300
nyrkkeilijää lopullisten ilmoittautumisten takarajan päättymisen jälkeen ja Olympialaisissa,
ensimmäinen punnitus voidaan järjestää enintään 24 tuntia ennen ensimmäisen kilpailupäivän
lääkärintarkastuksia, mikäli kilpailujen Tekninen valvoja näin päättää.

5.1.3.

Joka tapauksessa, ensimmäisen punnituksen päättymisaika ei saa olla vähempää kuin 6 tuntia
ennen ensimmäisen ottelun alkua. Päivittäisen punnituksen päättymisen aika ei saa olla vähempää
kuin 3 tuntia ensimmäisen ottelun alkuun.
Kilpailujen teknisellä valvojalla on oikeus muuttaa tätä ehtoa, neuvoteltuaan lääketieteellisen juryn
puheenjohtajan kanssa, jos olosuhteissa ilmaantuu voittamaton este.

5.1.4.

Punnituksen toimittavat Teknisen valvojan nimeämät valtuutetut. Kunkin kilpailijan kansallisen
liiton edustaja saa olla läsnä punnituksessa, kuitenkaan missään tapauksessa, hän ei saa millään
tavalla puuttua tilaisuuden kulkuun.

5.1.5.

Ensimmäisen päivän virallisessa punnituksessa, nyrkkeilijän paino ei saa ylittää nyrkkeilijän
painoluokan enimmäisrajaa eikä alittaa painoluokan alarajaa. Ensimmäisen päivän punnituksessa
kirjattu paino määrää sen painoluokan jossa nyrkkeilijä ottelee koko kilpailun ajan. Niinä päivinä,
joina nyrkkeilijän on määrä otella, on hänen osallistuttava punnitukseen, jotta voidaan varmistaa,
ettei hänen painonsa ylitä hänen painoluokkansa ylärajaa. Kilpailija saa osallistua vain siihen
painoluokkaan johon hänet virallisessa punnituksessa on määrätty.

5.1.6.

Vaaka - Kilpailijan paino on se jonka vaaka osoittaa hänen ollessaan alasti lukuun ottamatta
uimapukua tai alusvaatteita. Tarvittaessa nyrkkeilijä saa riisua uimapuvun tai alusvaatteet vaa’alla.
Elektronisia vaakoja saa käyttää. Turnauksissa käytettävien kontrollivaakojen ja virallisten
punnitusvaakojen tulee olla saman valmistajan valmistamia ja yhtäläisiksi kalibroituja.

5.1.7.

Punnitsijoiden tulee olla nyrkkeilijän kanssa samaa sukupuolta.

SÄÄNTÖ 6: NYRKKEILIJÄN TAI SARJAN VAIHTAMINEN PUNNITUKSESSA
6.1.

Kilpailija saa punnituttaa itsensä virallisilla vaaoilla ainoastaan kerran päivässä. Tässä
punnituksessa merkitty paino on lopullinen.

6.2.

Kuitenkin on sallittua, ellei kilpailijan paino vastaa sen sarjan painoa, johon hänet on ilmoitettu,
hänen maansa edustajan sijoittaa hänet ylempään tai alempaan painoluokkaan, edellyttäen että
kyseisellä maalla on siinä sarjassa paikka vapaana ja että punnitus ei ole vielä päättynyt.

6.3.

Sallittua on myös se, että maa korvaa nyrkkeilijän toisella, koska tahansa ennen ensimmäisen
punnituksen ja lääkärintarkastuksen päättymistä edellyttäen, että kilpailussa varanyrkkeilijän
käyttö on sallittua, ja nyrkkeilijä on ilmoitettu varamieheksi kyseiseen sarjaan tai johonkin
muuhun sarjaan.

6.4.

Tämä sääntö pätee vain avoimissa mestaruuskilpailuissa, joissa varanyrkkeilijän käyttö on sallittu.

6.5.

Muissa tapauksissa muutokset tulee tehdä päivää ennen virallista punnitusta.

SÄÄNTÖ 7: ARVONTA
7.1.

Arvonta suoritetaan niin pian kuin mahdollista ensimmäisen punnituksen jälkeen. Arvonnan tulee
päättyä vähintään kolme tuntia ennen kilpailujen ensimmäisen päivän ensimmäisen ottelun alkua.

7.2.

Arvonta tulee aloittaa viimeistään kolme tuntia punnituksen päättymisestä. Poikkeuksena sääntö
7.3. mikäli ensimmäinen punnitus suoritetaan ensimmäistä kilpailupäivää edeltävänä päivänä.
Jokaisesta joukkueesta on oltava vähintään yksi toimihenkilö paikalla arvonnassa.

7.3.

Kuitenkin, koskien sääntöä 5.1.2., arvonta tulee suorittaa päivää ennen kilpailujen alkua.

7.4.

Tietokonearvontaa tulee käyttää kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa, paitsi
Olympialaisissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa, joissa manuaalista arvontaa tulisi käyttää.
Tapauksissa missä tietokonearvonta ei ole toiminnassa voidaan käyttää manuaalista järjestelmää.

7.5.

Mahdollinen uudelleen arvonta - Missä tahansa tapauksessa, kunnes viimeinen painosarja on
arvottu, mahdollisten virheiden tai väistämättömien olosuhteiden tai asian vuoksi, teknisellä
valvojalla on oikeus määrätä kyseisen sarjan arvonnan tehtäväksi uudelleen.

7.6.

Vapaa-arvat - Sarjoissa joissa on enemmän kuin kaksi osanottajaa, vedetään ensimmäiselle
kierrokselle riittävä määrä vapaa-arpoja siten, että toiselle kierrokselle jää 4, 8, 16 tai 32
nyrkkeilijää. Ensimmäisellä kierroksella vapaa-arvan saaneet kilpailijat ottelevat toisella
kierroksella ensimmäisinä.

7.7.

Teknisen valvojan tulee varmistaa, mikäli käytännössä on mahdollista, ettei kukaan nyrkkeilijä
joudu ottelemaan toista kertaa ennen kuin jokainen kilpailija samassa painosarjassa on jo otellut
kerran. Erityistapauksissa teknisellä valvojalla on oikeus muuttaa tätä määräystä.

7.8.

Otteluaikataulu - Olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa ja maanosien
mestaruuskilpailuissa ottelujen aikataulu tulisi järjestää kullakin kierroksella painosarjojen
mukaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä otellaan kevyimmässä sarjassa ja siitä
eteenpäin sarjoittain niin, että painavimmassa sarjassa otellaan viimeisenä. Semifinaalien ja
finaalien aikatauluja järjestettäessä, Teknisen valvojan tulisi ottaa huomioon järjestävän
organisaation toiveet sarjajärjestyksestä, kunhan ne eivät kyseenalaista arvonnan tuloksia.

7.9.

Nyrkkeilijöiden sijoittaminen lohkoihin - käytetään arvontaseremonian mukaista toimintatapaa
(liite E) ja noudatetaan Maailman ranking ohjeiden mukaista linjaa (liite D).

SÄÄNTÖ 8: ERÄT
Kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa erät ja niiden pituudet ovat seuraavat:
8.1.

Miehet (Elite Men) ja poikien A-juniorit (Youth Boys); kolme (3) kolmen (3) minuutin erää.

8.2.

Naiset (Elite Women) ja tyttöjen A-juniorit (Youth Girls); neljä (4) kahden (2) minuutin erää.

8.3.

Poikien ja tyttöjen B-juniorit (Junior Boys / Junior Girls); kolme (3) kahden (2) minuutin erää.

8.4.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa erien välillä on yhden (1) minuutin lepoaika.

SÄÄNTÖ 9: RATKAISUT
9.1.

Pistevoitto (Win on Points = WP, P).
Ottelun voittaa nyrkkeilijä, jolla on ottelun päätyttyä enemmän hyväksyttyjä pisteitä (liite L).

9.2.

Luovutusvoitto (Win by Retirement = AB, RET).
Jos nyrkkeilijä loukkaantumisen tai jonkun muun syyn takia luovuttaa vapaaehtoisesti, tai avustaja
heittää pyyhkeen kehään, tai jos nyrkkeilijä ei ryhdy ottelemaan välittömästi erätauon jälkeen,
julistetaan hänen vastustajansa voittajaksi.

9.3.

Voitto kehätuomarin keskeytyksellä (Win by Referee Stopping Contest = RSC).

9.3.1.

Ylivoimainen tasoero. "RSC"-termiä käytetään keskeytettäessä ottelu kun nyrkkeilijä on
alakynnessä tai kykenemätön jatkamaan ottelua. Jos nyrkkeilijä on kehätuomarin mielestä
alakynnessä tai ottaa vastaan kohtuuttomasti iskuja, ottelu keskeytetään ja hänen vastustajansa
julistetaan voittajaksi.

9.3.2.

Loukkaantuminen (RSC Injury = RSCI)
9.3.2.1. Jos nyrkkeilijä on kehätuomarin mielestä, sääntöjen mukaisen iskun tai muun tapahtuman
seurauksena loukkaantunut tai jonkun muun ruumiillisen syyn takia kykenemätön jatkamaan,
keskeyttää kehätuomari ottelun ja julistaa hänen vastustajansa voittajaksi. Mikäli molemmat
nyrkkeilijät ovat loukkaantuneita samanaikaisesti, ottelun voittaa se nyrkkeilijä, jolla on ottelun
keskeytyshetkellä enemmän pisteitä.
9.3.2.2. Oikeus tämän ratkaisun tekemiseen on kehätuomarilla, joka voi neuvotella
lääketieteellisen juryn kanssa.
9.3.2.3. Kun kehätuomari kutsuu lääkärin kehään tarkastamaan nyrkkeilijää, vain nämä kaksi
toimitsijaa saavat olla läsnä. Muiden henkilöiden ei ole sallittua nousta kehään tai kehätasanteelle.

9.4.

Voitto RSCH-ratkaisulla (Win by RSCH).

9.4.1.

Jos nyrkkeilijä on kykenemätön jatkamaan ottelua saatuaan päähänsä useita kovia iskuja,
julistetaan vastustaja voittajaksi.

9.5.

Voitto diskvalifioinnilla (Win by Disqualification = DISQ).

9.5.1.

Jos nyrkkeilijä on diskvalifioitu ennen ottelun alkua, hänen vastustajansa julistetaan voittajaksi.

9.5.2.

Jos nyrkkeilijä häviää diskvalifioinnilla voitettuaan ensin ensimmäisen ottelunsa alkukierroksella,
hänelle alkukierroksella hävinnyt nyrkkeilijä voi jatkaa kilpailussa, mikäli seuraava ottelu ei ole
vielä alkanut.

9.5.3.

Mikäli nyrkkeilijä diskvalifioidaan epäeettisen tai kurinpitoperusteisen syyn vuoksi, hänelle ei
myönnetä mitään palkintoa, mitalia, pokaalia, kunniamainintaa tai arviointia liittyen kilpailun
mihinkään vaiheeseen, missä nyrkkeilijä on diskvalifioitu. Diskvalifiointiin johtaneesta
rikkomuksesta tulee ilmoittaa kurinpitokomissiolle.

9.6.

Voitto tyrmäyksellä. (Win by Knock-Out = KO).

9.6.1.

Jos nyrkkeilijä on "maassa" eikä ryhdy jatkamaan ottelua kymmeneen laskettaessa, julistetaan
hänen vastustajansa voittajaksi.

9.7.

Ei ottelua (No Contest = NC).

9.7.1.

Kehätuomari voi keskeyttää ottelun, jos sitä ei nyrkkeilijöistä riippumattomista syistä tai
kehätuomarin ohjauksesta huolimatta voida jatkaa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kehän
rikkoutuminen, valaistuksen puuttuminen, poikkeukselliset sääolosuhteet jne. Tällaisissa
tapauksissa ratkaisu on "ei ottelua", jos kyseessä on mestaruuskilpailut, jury päättää tarpeellisista
jatkotoimenpiteistä.

9.8.

Voitto ilman ottelua (Win byWalk-Over = WO).

9.8.1.

Kun nyrkkeilijä on kehässä täydellisesti varustautuneena nyrkkeilemään ja hänen vastustajansa jää
saapumatta senkin jälkeen kun häntä on nimeltä kutsuttu yleisellä kuulutuksella, soitetaan kelloa,
ja kun korkeintaan minuutin ajanjakso on kulunut, kehätuomari julistaa kehään saapuneen
nyrkkeilijän voittajaksi ilman ottelua. Kehätuomari ilmoittaa ensin ratkaisun jurylle. Sitten hän
kutsuu nyrkkeilijän kehän keskelle ja ratkaisun kuuluttamisen jälkeen nostaa tämän käden ylös
voiton merkiksi.
9.8.1.1. Mitalia ei myönnetä nyrkkeilijälle, joka ei ole nyrkkeillyt yhtään ottelua kilpailussa.

9.9.

Ratkaisematon (DRAW).

9.9.1.

Ratkaisun menettelytapa löytyy liitteestä L.

9.9.2.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa tulee nimetä voittaja jokaisessa painosarjassa.

9.9.3.

Vain kahden seuran tai maan välisissä otteluissa voidaan sopia ratkaisematon-tuloksen
käytöstä, silloin kun arvostelutuomarien enemmistö saa ottelusta tasapisteet. Samoin
ensimmäisessä erässä tapahtuvan loukkaantumisen seurauksena voi tulos näissä otteluissa olla
ratkaisematon.

9.10.

Kehätuomarin kontrollin ulkopuolella olevat asiat.

9.10.1.

Jos jokin tapahtuma kuten esimerkiksi sähkökatkos tekee ottelun jatkamisen mahdottomaksi
minuutin kuluessa kellon soitua ensimmäisen tai toisen erän alkamisen merkiksi kolmi-eräisessä
ottelussa tai ensimmäisen, toisen tai kolmannen erän alkamisen merkiksi neljäeräisessä ottelussa,
ottelu keskeytetään ja nyrkkeilijät ottelevat uudestaan saman tilaisuuden viimeisessä ottelussa.

9.10.2.

Jos este ottelun jatkamiselle tulee viimeisessä erässä, ottelu keskeytetään ja arvostelutuomareita
pyydetään ratkaisemaan ottelun voittaja.

9.10.3.

Jos ottelua ei voida otella uudelleen tilaisuuden lopussa, nyrkkeilijöitä pyydetään ottelemaan
seuraavan ottelutilaisuuden ensimmäisessä ottelussa. Nyrkkeilijäin on osallistuttava
lääkärintarkastukseen ja punnitukseen ottelua varten, jos seuraava tilaisuus on seuraavana päivänä.

9.10.4.

Jos ottelu täytyy keskeyttää ja voidaan sitten taas jatkaa, pisteet tallennetaan ja siirretään ottelua
jatkettavalle ajalle.

9.11.

Protestit

9.11.1.

Joukkueenjohtajan tai henkilön, joka on joukkueessa korkeimmassa asemassa, tulee toimittaa
protesti viimeistään 30 minuutin kuluttua ottelun päättymisestä. Protesti tulee kohdistaa ottelun
kehä- ja/tai arvostelutuomarien ratkaisuja vastaan.

9.11.2.

Protesti tehdään kirjallisena ja toimitetaan kilpailujen juryn puheenjohtajalle. Protestin syy on
mainittava selkeästi ja yksityiskohtaisen tarkasti.

9.11.3.

Protestimaksu on 500 US dollaria. Hallinnollinen maksu 100 US dollaria vähennetään tästä
summasta ja jäljelle jäävä rahasumma palautetaan, jos protesti on hyväksytty. Jos protesti on
hylätty, maksua ei palauteta protestin tekijälle.

9.11.4.

Juryn puheenjohtajalla on oikeus hylätä protestin vastaanottaminen. Mikäli juryn puheenjohtaja
hyväksyy protestin vastaanottamisen, arvioinnin suorittavat välittömästi kyseisen tilaisuuden
päättymisen jälkeen ainoastaan ne juryn jäsenet, jotka ovat olleet tehtävissä kyseisessä ottelussa.
Juryn puheenjohtaja ilmoittaa arvioinnin tulokset ja raportoi asiasta välittömästi tekniselle
valvojalle. Tekninen valvoja ilmoittaa arvioinnin tuloksen välittömästi kummankin joukkueen
johtajalle suullisesti ja sen jälkeen kirjallisesti viimeistään ennen seuraavan päivän punnitusta ja
lääkärintarkastusta.

9.11.5.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa on käytettävä videotallennetta analysoitaessa
protestoitua ottelua.

9.11.6.

Turnauksen loppuotteluissa protestista on ilmoitettava viiden minuutin kuluessa ottelun
päättymisestä.

9.11.7.

Turnauksen loppuotteluiden protestitapauksessa palkintoseremonioita lykätään kunnes
protestin arvioinnin tulos selviää.

SÄÄNTÖ 10: AIBA SCORING SYSTEM -PISTELASKUJÄRJESTELMÄ
10.1.

AIBA pistelaskujärjestelmää tulisi käyttää kaikissa kilpailuissa kaikilla tasoilla, sisältäen kaikki
AIBA:n hyväksymät, maanosaliittojen hyväksymät ja kansalliset tapahtumat.

10.2.

Mikäli AIBA:n pistelaskujärjestelmää käytetään kilpailussa, ei arvostelutuomareiden
pöytäkirjoja tarvita. Kaikki tarvittava informaatio tulosta varten tallentuu tietokoneelle ja ne
tulostuu automaattisesti ottelun päätyttyä.

10.3.

Mikäli AIBA pistelaskujärjestelmään tulee jokin vika, toimitaan seuraavasti:
Kilpailun juryn puheenjohtaja keskeyttää ottelun minuutiksi. Jos minuutin aikana järjestelmää ei
saada korjatuksi, vian ilmentymisen ajankohtana ollut pistetilanne talletetaan ja viisi (5)
arvostelutuomaria käyttävät käsipistelaskukoneita (klikkerit) ja arvostelevat ottelun loppuajan
pöytäkirjoille (scoring paper). Ottelun päätyttyä juryn puheenjohtaja kerää arviointilomakkeet
viideltä tuomarilta ja lisää mukaan pisteet, jotka olivat rekisteröityneet pistelaskujärjestelmään
ennen sen vioittumista. Kilpailun jury tarkistaa lomakkeet jonka jälkeen voittaja julistetaan. Mikäli
AIBA pistelaskujärjestelmää ei saada korjattua, voi kilpailun jury tehdä päätöksen, että tuomarit
arvioivat loput ottelut käsipistelaskukoneilla ja merkitsevät pisteet arviointilomakkeille.

10.4.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa ja Olympialaisissa, AIBA:n pistelaskujärjestelmää
käyttävät henkilöt ovat AIBA:n valitsemia. Elektronisen pistelaskujärjestelmän käyttö on
pakollista.

10.5.

Kaikissa AIBA:n kontrolloimissa tapahtumissa kiinteä videokamera, jolta otteluita voidaan
uudelleen tarkastella, on pakollinen osa AIBA:n pistelaskujärjestelmää.

10.6.

Pisteiden näyttäminen
Katsojien ja avustajien tulee nähdä pisteet pistenäytöltä. Kehätuomari, viisi arvostelutuomaria eikä
lääketieteellinen jury saa nähdä pisteitä ottelun aikana.

10.6.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa ja Olympialaisissa julkisen pistenäytön käyttö on
pakollista.

SÄÄNTÖ 11: PISTEET
11.1.

Hyväksyttävät arvostelupisteet

11.1.1.

Jokaisen erän aikana arvostelutuomarit arvioivat nyrkkeilijöille annetavat pisteet osumien määrän
mukaan. Pisteitä annetaan iskuista joita ei torjuta tai jotka eivät osu suojaukseen, jotka osuvat
kumman tahansa käden suljetun käsineen rystysosalla mihin tahansa pään etu- tai sivuosaan tai
vartaloon vyötärön yläpuolelle. Tällä tavalla osuneet heilahduslyönnit arvostellaan osumiksi.

11.1.2.

Pisteiden antamisessa noudatetaan periaatetta: yksi piste jokaisesta sääntöjen mukaisesta iskusta.

11.2.

Ei-hyväksyttävät arvostelupisteet

11.2.1.

Maahanlyönnistä ei myönnetä lisäpisteitä.

SÄÄNTÖ 12: RIKKOMUKSET
12.1.

Rikkomusten tyypit

12.1.1.

Iskut vyön alle, sitominen, kampitus, potkiminen, kiinnipitäminen ja lyöminen, jalalla tai polvella
tuuppiminen.

12.1.2.

Iskut päällä, olkapäällä, kyynärvarrella, kyynärpäällä, vastustajan kuristaminen, käsivarrella tai
kyynärpäällä painaminen vastustajan kasvoihin tai vastustajan pään painaminen köysien yli.

12.1.3.

Iskut avokäsineellä, käsineen sisäpuolella, ranteella tai käden syrjällä.

12.1.4.

Iskut vastustajan selkäpuolelle, erityisesti lyönnit niskaan, pään takaosaan tai munuaisiin.

12.1.5.

Pyörähdyslyönnit.

12.1.6.

Hyökkäys köysistä kiinni pitäen tai muu köysien hyväksikäyttö.

12.1.7.

Roikkuminen vastustajan varassa, painiminen ja vastustajan heitteleminen sitomistilanteessa.

12.1.8.

Hyökkäys maassa olevaa tai sieltä nousevaa vastustajaa kohti.

12.1.9.

Vastustajan käsivarren tai pään sitominen tai lukitseminen, käsivarren työntäminen vastustajan
käsivarren alle.

12.1.10. Sukeltaminen vyön alle vastustajalle vaarallisella tavalla.
12.1.11. Täysin passiivinen puolustus täyssuojauksessa tai tahallinen kaatuminen, juokseminen tai selän
kääntäminen iskun välttämiseksi.
12.1.12. Sopimaton, hyökkäävä tai loukkaava huudahtelu erän aikana.
12.1.13. Taka-askeleen ottamatta jättäminen "Break"-komennon jälkeen.
12.1.14. Yritys lyödä vastustajaa välittömästi kun kehätuomari on komentanut "Break" ennen taka-askeleen
ottamista.
12.1.15. Hyökkääminen tai hyökkäävä käytös kehätuomaria kohtaan minä aikana hyvänsä.
12.1.16. Hammassuojien pois sylkeminen.
12.1.17. Etummaisen käden suorana edessä pitäminen tarkoituksena häiritä vastustajan näkökenttää.

12.2.

Huomautukset, varoitukset, diskvalifioinnit

12.2.1.

Kehätuomari voi harkintansa mukaan antaa huomautuksen, varoituksen tai diskvalifioida
nyrkkeilijän, joka ei noudata kehätuomarin ohjeita, toimii vastoin nyrkkeilysääntöjä,
nyrkkeilee epäurheilijamaisesti tai joka tekee rikkomuksia. Jos kehätuomari aikoo varoittaa
nyrkkeilijää, hän keskeyttää ottelun ja havainnollistaa tehdyn rikkeen. Tämän jälkeen hän osoittaa
nyrkkeilijää jokaiselle viidelle arvostelutuomarille. Kehätuomarin annettua varoituksen tietyn
tyyppisestä virheestä, esim. sitominen, ei hän voi enää antaa huomautuksia samantyyppisestä
virheestä. Kolmannen huomautuksen jälkeen samantyyppisestä rikkomuksesta on annettava
varoitus. Ottelun aikana samalle nyrkkeilijälle voidaan antaa vain kolme varoitusta. Kolmas
varoitus johtaa automaattisesti diskvalifiointiin.

12.3.

Jos kehätuomari varoittaa toista ottelijaa, ja arvostelutuomarien enemmistö hyväksyy varoituksen,
saa varoituksen saaneen nyrkkeilijän vastustaja kaksi (2) pistettä arvostelutuomarien painaessa
siihen tarkoitettua nappulaa AIBA:n pistelaskujärjestelmässä.

12.4.

Jos kehätuomarilla on syytä uskoa, että hänen huomaamattaan on tehty rikkomus, voi hän
neuvotella siitä arvostelutuomarien kanssa.

12.5.

Ennen ottelun alkua ja ottelun jälkeen nyrkkeilijät kättelevät toisiaan asian mukaisella tavalla
puhtaan urheilun ja sääntöjen mukaisen ystävällisen nyrkkeilyn merkiksi. Kättely erien välillä on
kielletty.

12.6.

Kehätuomari huomauttaa nyrkkeilijää kun tämän hammassuojat putoavat ensimmäisen kerran.
Mikäli hammassuojat putoavat toisen kerran tai useammin, tulee kehätuomarin antaa nyrkkeilijälle
varoitus jokaisella kerralla. Jos hammassuojat putoavat nyrkkeilijän suusta, vie kehätuomari
nyrkkeilijän omaan kulmaansa, jossa hammassuojat pestään ja asetetaan paikoilleen. Tämän
prosessin aikana avustaja ei saa puhua nyrkkeilijälle.

12.7.

Mikäli nyrkkeilijä pudottaa hammassuojat tahallaan, tulee kehätuomarin antaa heti varoitus.

SÄÄNTÖ 13: MAAHANLYÖNTI
13.1.

Määrittely

13.1.1.

Nyrkkeilijä katsotaan maahanlyödyksi, jos hän iskun tai iskusarjan seurauksena koskettaa
kanveesia jollain muulla ruumiinosalla kuin jaloillaan.

13.1.2.

Nyrkkeilijä katsotaan maahanlyödyksi, jos hän iskun iskusarjan seurauksena roikkuu avuttomana
köysissä.

13.1.3.

Nyrkkeilijä katsotaan maahanlyödyksi, jos hän iskun tai iskusarjan seurauksena joutuu kokonaan
tai osittain köysien ulkopuolelle.

13.1.4.

Nyrkkeilijä katsotaan maahanlyödyksi, jos hän kovan iskun jälkeen ei ole kaatunut eikä roiku
köysissä, mutta on puolitiedottomassa tilassa, eikä kehätuomarin mielestä kykene jatkamaan
ottelua.

13.2.

Luvunlasku

13.2.1.

Maahanlyönnin tapahtuessa kehätuomari ryhtyy välittömästi laskemaan sekunteja. Kun nyrkkeilijä
on maahanlyöty, kehätuomari laskee yhdestä kahdeksaan, mikäli nyrkkeilijä on tämän jälkeen
valmis ottelemaan, tai yhdestä kymmeneen mikäli nyrkkeilijä pysyy kanveesissa, sekunnin
väliajoin, ja osoittaa kädellään jokaisen sekunnin siten, että maahanlyöty nyrkkeilijä voi havaita
luvunlaskun.
Ennen kuin kehätuomari sanoo ”one" (yksi) on yhden sekunnin täytynyt kulua siitä kun nyrkkeilijä
on kaatunut.
Mikäli vastustaja ei mene kehätuomarin kehotuksesta puolueettomaan kulmaukseen, kehätuomari
keskeyttää luvunlaskun kunnes hänen komentoaan on toteltu. Luvunlasku jatkuu siitä mihin se
keskeytyi.

13.3.

Vastustajan velvollisuudet

13.3.1.

Jos nyrkkeilijä on maahanlyöty, on hänen vastustajansa välittömästi mentävä kehätuomarin
osoittamaan puolueettomaan kulmaan.

13.4.

Pakollinen kahdeksaan lasku

13.4.1.

Kun nyrkkeilijä on "maassa" iskun seurauksena ei ottelua saa jatkaa ennen kuin kehätuomari on
laskenut kahdeksaan, vaikka maahanlyöty nyrkkeilijä olisi valmis jatkamaan ennen sitä.

13.5.

Tyrmäys

13.5.1.

Kehätuomarin sanottua "ten" (kymmenen) ja sanan "out" (ulos), ottelu päättyy ja ratkaisuna on
"Knock-out" (tyrmäys).

13.6.

Nyrkkeilijä maassa erän päättyessä

13.6.1.

Mikäli nyrkkeilijä on maahanlyöty erän päättyessä, kehätuomari jatkaa luvunlaskua. Jos
kehätuomari laskee kymmeneen, maahanlyöty nyrkkeilijä tuomitaan hävinneeksi tyrmäyksellä.

13.7.

Nyrkkeilijä maassa toistamiseen ilman uutta iskua

13.7.1.

Jos nyrkkeilijä on maahanlyöty ja ottelua jatketaan sen jälkeen kun lukua on laskettu kahdeksaan,
mutta nyrkkeilijä kaatuu uudestaan ilman että häneen on osunut uusi isku, kehätuomari jatkaa
luvunlaskua kahdeksasta, mihin hän lopetti laskemisen.

13.8.

Molemmat nyrkkeilijät maassa

13.8.1.

Jos molemmat nyrkkeilijät tulevat maahanlyödyiksi samanaikaisesti, luvunlaskua jatketaan niin
kauan kun toinen heistä on maassa. Jos molemmat nyrkkeilijät ovat maassa luvunlaskun tullessa
kymmeneen, ottelu keskeytetään ja molemmat nyrkkeilijät häviävät tyrmäyksellä.

13.8.2.

Mikäli näin tapahtuu semifinaalissa tai finaalissa, voittajaksi julistetaan se nyrkkeilijä, jolla on
keskeytyshetkellä enemmän pisteitä.

13.9.

Luvunlaskujen määrä

13.9.1.

Senioriluokissa (Elite) kun nyrkkeilijälle on laskettu lukua kolmasti saman erän aikana tai neljästi
ottelun aikana, kehätuomari lopettaa ottelun (RSC tai RSCH).

13.9.2.

Kaikissa muissa luokissa ottelu tulee lopettaa kahden luvunlaskun jälkeen erässä tai kolmen
luvunlaskun jälkeen ottelussa.

13.9.3.

Sääntöjen rikkomuksista seuranneita maahanlyöntejä tai luvunlaskuja ei huomioida luvunlaskujen
kokonaismäärään.

SÄÄNTÖ 14: AIBA:N KILPAILUHYVÄKSYNTÄ
14.1.

Edellytykset AIBA:n kilpailuhyväksynnälle löytyvät AIBA Approved Event Guidelines -oppaasta
(liite C).

SÄÄNTÖ 15: KILPAILUPAIKKA
15.1.

Kilpailualue (Field of Play)

15.1.1.

AIBA:n virallinen kilpailualueen muodostus yhden (1) tai kahden (2) kehän tapauksissa löytyy
liitteestä I.

15.2.

Tapahtumapaikan edellytykset
Kehien pystyttämisen lisäksi, kilpailujen järjestävän tahon tulee rakentaa myös seuraavat tilat:

15.2.1.

Tuomareiden oleskelutila

15.2.2.

Nyrkkeilijöiden pukuhuoneet

15.2.3.

Anti-Doping huoneet

15.2.4.

Huone lääkärintarkastuksia ja lääkäreitä varten

15.2.5.

Nyrkkeilijöiden lämmittelyalue

15.2.6.

Nyrkkeilyvarusteiden säilytyspaikka

15.2.7.

Toimistot AIBA:n, järjestelytoimikunnan ja teknisen valvoja käyttöön

15.2.8.

Media/lehdistöhuone, tila haastatteluille ja lehdistötilaisuuksille, Mixed Zone AIBA:n Media/Press
ohjekirjan mukaisesti.

15.2.9.

Kokoushuone ITO:ille (kansainväliset tekniset virkailijat) ja tuomareille

15.2.10. VIP -huone
15.3.

Lisäedellytykset tapahtumapaikalle

15.3.1.

Mikäli kilpailuihin osallistuu sekä mies- että naisnyrkkeilijöitä, tulee kilpailujen järjestäjän
miehille ja naisille erilliset tilat lääkärintarkastuksia ja punnituksia varten.

15.3.2.

Naisten lääkärintarkastus tule suorittaa AIBA:n Lääketieteellisen käsikirjan mukaisesti.

SÄÄNTÖ 16: ANTI-DOPING SÄÄDÖKSET
16.1.

Kaikki Anti-Dopingiin liittyvät asiat löytyvät AIBA:n Anti-Doping sääntökirjasta.

KILPAILUTOIMIHENKILÖT
SÄÄNTÖ 1: TEKNINEN VALVOJA
1.1.

Kelpoisuus

1.1.1.

Teknisen valvojan tulee olla läpäissyt AIBA:n teknisen valvojan tutkinto, jonka myötä kykenee
osoittamaan erinomaisia johtajuus- ja hallintotaitoja.

1.1.2.

Aktiiviset valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat tai henkilöt, jotka ovat olleet toimintakiellossa
yli kuusi (6) kuukautta eivät voi toimia teknisenä valvojana.

1.2.

Nimittäminen

1.2.1.

AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin AIBA:n Tekninen & Sääntökomissio nimeää ehdokkaat, joista
AIBA:n puheenjohtaja hyväksyy, nimeää ja erottaa teknisen valvojan, jonka tulee olla eri maasta,
kuin missä kyseinen kilpailu järjestetään.

1.2.2.

Maanosien mestaruuskilpailuihin maanosaliiton Kilpailukomissio nimeää ehdokkaat, joista
Maanosaliiton puheenjohtaja hyväksyy, nimeää ja erottaa teknisen valvojan, jonka tulee olla
eri maasta, kuin missä kyseinen kilpailu järjestetään.

1.3.

Teknisen valvojan velvollisuudet

1.3.1.

Teknisen valvojan velvollisuudet on listattu liitteessä A.

SÄÄNTÖ 2: AVUSTAVA TEKNINEN VALVOJA
2.1.

Nimittäminen

2.1.1.

AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin, joissa ilmoittautuneiden nyrkkeilijöiden määrä ylittää 500
nyrkkeilijää lopullisen ilmoittautumisajan päätyttyä, ja Olympialaisiin, AIBA voi nimetä avustavan
teknisen valvojan.

2.2.

Kelpoisuus

2.2.1

Avustavan teknisen valvojan tulee olla läpäissyt AIBA:n teknisen valvojan tutkinto, jonka myötä
kykenee osoittamaan erinomaisia johtajuus- ja hallintotaitoja. Avustava tekninen valvoja voi
korvata teknisen valvojan, jos hän ei ole paikalla.

2.2.2.

Aktiiviset valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat tai henkilöt, jotka ovat olleet toimintakiellossa
yli kuusi (6) kuukautta eivät voi toimia avustavana teknisenä valvojana.

2.2.3.

Avustavan teknisen valvojan, jonka tulee olla eri maasta, kuin missä kyseinen kilpailu järjestetään.

2.3.

Avustavan teknisen valvojan velvollisuudet

2.3.1.

Avustavan teknisen valvojan velvollisuuksiin kuuluvat ne tehtävät, jotka tekninen valvoja hänelle
neuvoo ja osoittaa.

SÄÄNTÖ 3: KILPAILUJEN JOHTAJA
3.1.

Kansallisen järjestävän liiton tulee nimetä kilpailujen johtaja, jonka hyväksyy joko
maanosaliitto tai AIBA sen mukaisesti, onko kyseessä maanosaliiton hyväksymä tapahtuma vai
AIBA:n hyväksymä tapahtuma.

3.2.

Kilpailujen johtaja on vastuussa siitä, että hän teknisen valvojan ohjauksen ja neuvojen
mukaisesti suorittaa velvollisuutensa, jotka luetellaan liitteessä A.

3.3.

Kilpailujen johtajan tulee omata erinomainen englannin kielen suullinen taito.

SÄÄNTÖ 4: KANSAINVÄLINEN TEKNINEN TOIMIHENKILÖ (ITO)
4.1.

Kelpoisuus

4.1.1.

Jokaisella ITO:lla tulee olla AIBA:n ITO sertifiointi

4.1.2.

Aktiivisia valmentajia, tuomareita, joukkueenjohtajia tai henkilöitä, jotka ovat olleet
toimintakiellossa yli kuusi (6) kuukautta ei voida nimetä ITO:ksi.

4.2.

Määritelmä
Kaikki toimihenkilöt, jotka työskentelevät kehäalueella (FOP), lukuun ottamatta teknistä valvojaa.
kehä- ja arvostelutuomareita ja järjestävän organisaation henkilökuntaa, ovat kansainvälisiä
teknisiä toimihenkilöitä (ITO). Kilpailuissa ITO:t koostuvat seuraavista henkilöistä:

4.2.1.

Kilpailun juryn jäsenet ja arvostelutuomareiden arvioijat.

4.2.2.

Arvontakomission jäsenet.

4.2.3.

Lääketieteellisen juryn jäsenet.

4.2.4.

Varustevastaava.

4.2.5.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori.

4.2.6.

Muut teknisen valvojan nimeämät toimihenkilöt, jotka työskentelevät kehäalueella (FOP).

4.3.

Nimittäminen

4.3.1.

AIBA:n hallituksen jäsenet, AIBA:n komissioiden puheenjohtajat, Teknisen & Sääntökomission
jäsenet, Tuomarikomission jäsenet ja lääkintäkomission jäsenet ovat pääasiallisia ehdokkaita
kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä nimitettäessä.

4.3.2.

AIBA:n hyväksymiin tapahtumiin tekninen valvoja nimeää ehdokkaat, ja AIBA:n puheenjohtaja
hyväksyy, nimittää ja erottaa kansainväliset tekniset toimihenkilöt.

4.3.3.

Maanosaliiton hyväksymiin kilpailuihin tekninen valvoja nimeää ehdokkaat, ja maanosaliiton
puheenjohtaja hyväksyy, nimittää ja erottaa kansainväliset tekniset toimihenkilöt.

4.3.4.

Kansainvälisistä teknisistä toimihenkilöistä korkeintaan kaksi saa olla samasta maasta samassa
kilpailussa. Kuitenkaan näitä kahta samasta maasta olevaa toimihenkilöä ei saa nimetä
toimitsijoiksi samaan otteluun.

4.3.5.

Kansallisen järjestävän liiton ITO:t eivät saa toimia kotikilpailuissaan kansainvälisinä teknisinä
toimihenkilöinä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on nimetty arvostelutuomareiden arvioijiksi.

SÄÄNTÖ 5: KILPAILUJEN JURY JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN ARVIOIJA
5.1.

Nimittäminen

5.1.1. Olympialaisissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa kilpailujen juryn tulee koostua AIBA:n
hallituksen ja Tekninen&Sääntökomission jäsenistä, jotka ovat olleet rekisteröitynä kansainvälisellä
kehä- ja arvostelutuomareiden listalla, sekä AIBA:n tuomarikomission jäsenistä.
5.1.2. Maanosien mestaruuskilpailuissa kilpailujen juryn tulee koostua maanosaliiton hallituksen jäsenistä,
jotka ovat olleet rekisteröitynä kansainvälisellä kehä- ja arvostelutuomareiden listalla, sekä
maanosaliiton tuomarikomission jäsenistä.
5.2.

Juryn jäsenten kokoonpano kilpailuissa

5.2.1. Jokaisessa ottelutilaisuudessa (lukuun ottamatta finaaleja) kilpailujen juryn muodostaa kolme
henkilöä säännön 4.2.1. mukaisesti, ja yksi heistä toimii puheenjohtajana.
5.3.

Juryn jäsenten tehtävät ja vuorottelu

5.3.1. Kukaan muu kuin juryn jäsenet ei saa istua juryn pöydässä ottelutilaisuuksien aikana. Juryn jäsenten
ottelutilaisuuksissa eri tehtävissä vuorottelun organisoi tekninen valvoja ennen kilpailujen
alkamista. Mikäli joku jäsenistä haluaa vaihtaa paikkaa vuorottelussa, tulee hänen hyväksyttää asia
teknisellä valvojalla.
5.4.

Päätöksentekoprosessi

5.4.1. Kilpailun juryn puheenjohtaja ilmoittaa kaikki päätökset kaikkien juryn jäsenten puolesta.
5.5.

Velvollisuudet

5.5.1. Kilpailun juryn puheenjohtaja ilmoittaa kuuluttajalle sen nyrkkeilijän nimen, joka tietokoneen
näytöllä näkyy voittajana ottelun päätyttyä.
5.5.2. Kilpailun juryn jäsenten tulee seurata arvostelutuomareiden ja kehätuomarin pisteitä ja esiintymistä
ottelun aikana ja välittömästi hyllyttää loppupäiväksi sellainen kehä- tai arvostelutuomari, joka
toimii väärin. Kilpailujen päätyttyä, tekninen valvoja ja kolme (3) kilpailun juryn jäsentä
keskustelevat mahdollisista suosituksista kurinpitokomissiolle koskien kehä- tai arvostelutuomarin
rankaisemista.
5.5.3. Mikäli otteluun nimetty toimihenkilö ei ole paikalla, voi kilpailun juryn puheenjohtaja nimetä toisen
sopivan, kilpailuun hyväksytyn toimihenkilön korvaamaan poissaolevan henkilön, raportoiden tästä
muutoksesta välittömästi tekniselle valvojalle.
5.5.4. Jos olosuhteissa tapahtuu jotakin sellaista, joka estää ottelun pitämisen sopivissa olosuhteissa, ja jos
kehätuomari ei ryhdy tilanteen vaatimiin toimiin, voi kilpailun juryn puheenjohtaja keskeyttää
ottelun kunnes sitä voidaan tyydyttävin olosuhtein jatkaa.
5.5.5. Kilpailun juryn puheenjohtaja voi myös tarvittaessa ryhtyä välittömiin toimiin, jos olosuhteet
uhkaavat ottelua.
5.5.6. Mikäli nyrkkeilijä syyllistyy vakavaan ja tahalliseen rikkeeseen, joka on reilun urheiluhengen
vastainen, on kilpailun juryn puheenjohtajalla, kehätuomarilla, kilpailun juryn jäsenillä, teknisellä
valvojalla ja ITO:illa oikeus tehdä suositus AIBA:n hallitukselle, jotta asia vietäisiin
kurinpitokomissiolle mahdollisen rangaistuksen antamiseksi.
5.5.7. Kilpailun juryn jäsenet eivät saa toimia sellaisissa otteluissa, joissa ottelee heidän oman maansa
nyrkkeilijä.

5.5.8. Kilpailun juryn puheenjohtaja on vastuussa avustajien huomauttamisesta, varoittamisesta ja
kulmasta poistamisesta, yhteistyössä kahden muun juryn jäsenen kanssa.
5.6.

Kehätuomarin päätöksen kumoaminen

5.6.1. Kilpailun juryn puheenjohtaja voi kumota kehätuomarin päätöksen silloin kun kehätuomari on
antanut päätöksen, joka on selkeästi voimassaolevien sääntöjen sekä AIBA:n säännösten ja
määräysten vastainen. Harkitessaan tällaista tapausta, voi kilpailun jury käyttää apunaan
videotallennetta ottelusta.
5.7.

Kilpailun juryn puheenjohtaja pitää kehä- ja arvostelutuomareiden kilpailua edeltävän
tuomarikokouksen.

5.8.

Arvostelutuomareiden arvioija

5.8.1. Kaikkiin AIBA:n hyväksymiin kilpailuihin tulee nimetä yksi (1) arvostelutuomareiden arvioija
kehää kohden. Arvioija nimetään ITO:jen joukosta, sellaisesta maasta, joka ei järjestä ko. kilpailua.
5.8.2. Arvostelutuomareiden arvioija vertaa yksittäisiä tuomareiden pisteitä ja suorituksia samalla
katsellen ottelua, arvostellakseen jokaisen nimetyn tuomarin osaamista ja kykyjä.
Arvioijat eivät saa arvioida oman maansa arvostelutuomareita.
SÄÄNTÖ 6: KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMARIT
6.1.

Nimittäminen ja puolueettomuus
Puolueettomuuden takaamiseksi kehätuomarin ja viisi arvostelutuomaria valitsee
tietokonepohjainen järjestelmä tai AIBA:n arvontakomissio.

6.1.1. Kaikkien tuomareiden on oltava tehtäviinsä hyväksyttyjä kehä- ja arvostelutuomareita.
6.1.2. Kaikki tuomarit ovat keskenään ja otteluun osallistuvien nyrkkeilijöiden kanssa eri maista ja eri
liitoista.
6.1.3. Kukaan tuomari ei saa olla kansallisuudeltaan, tai sellaisen maan vakituinen asukas, joka on
jommankumman otteluun osallistuvan nyrkkeilijän edustaman maan alue, siirtomaa tai
riippuvuussuhteessa tähän maahan.
6.1.4. Jos joku tuomareista on muuttanut maasta toiseen, hän ei saa toimia tuomarina sellaisessa ottelussa,
jossa jompikumpi otteluun osallistuvista nyrkkeilijöistä on kotoisin hänen alkuperäisestä
kotimaastaan.
6.1.5. Tapauksessa, jossa arvontakomission on mahdotonta noudattaa yllä olevia sääntöjä, tulee tilanne
ratkaista siten, että mahdollisimman pitkälle on varmistettu nimettyjen toimihenkilöiden
puolueettomuus ja sitoutumattomuus. Tilanteesta tulee ilmoittaa tekniselle valvojalle
mahdollisimman pian.
6.1.6. Mikäli arvontakomissio ei onnistu noudattamaan yllämainittuja ohjeita, tekee tekninen valvoja
lopullisen ratkaisun.
6.2.

Eturistiriita

6.2.1. Kehä- tai arvostelutuomarina kilpailujen jossain ottelussa tai ottelutilaisuudessa toimiva henkilö ei
saa saman kilpailun ottelussa tai ottelutilaisuudessa toimia joukkueenjohtajana tai kenenkään
osanottavan joukkueen nyrkkeilijän valmentajana tai avustajana. Eikä hän saa toimia tuomarina
ottelussa, jossa osanottava nyrkkeilijä on hänen kansallisuuttaan.

6.3.

Kurinpidolliset toimenpiteet

6.3.1. Kehä- tai arvostelutuomarin huonosta suorituksesta johtuvasta hyllytyksestä tekee päätöksen
tekninen valvoja yhdessä kilpailun juryn arvioinnin kanssa.
6.3.2. Kurinpitokomissio tekee päätöksen kehä- tai arvostelutuomarin hyllytyksestä, jos kyseessä on
eettinen asia.
6.4.

Code of conduct - toimintalinja

6.4.1. Kaikkien kehä- ja arvostelutuomareiden tulee noudattaa ja allekirjoittaa AIBA:n Code of Conduct
(Liite B).
SÄÄNTÖ 7: KEHÄTUOMARIT
7.1.

Valitseminen ja osallistuminen

7.1.1. Olympialaisissa ja kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa, AIBA:n hyväksymän
kehätuomarin tulee kontrolloida jokaista ottelua toimimalla kehässä, eikä hänen tule arvostella
ottelua.
7.2.

Velvollisuudet

7.2.1. Huolenpito nyrkkeilijöistä on kehätuomarin tärkein tehtävä.
7.2.2. Valvoa, että sääntöjä ja reilua peliä tarkasti noudatetaan.
7.2.3. Pitää ottelu hallinnassaan kaikissa sen vaiheissa.
7.2.4. Estää heikkoa nyrkkeilijää joutumasta kohtuuttoman ja tarpeettoman pahoinpitelyn kohteeksi.
7.2.5. Hän käyttää kolmea komentosanaa:
7.2.5.1. "Stop" komentaessaan nyrkkeilijät keskeyttämään nyrkkeilyn.
7.2.5.2. "Box" komentaessaan heitä jatkamaan.
7.2.5.3. "Break" kun hän haluaa irrottaa toisiinsa takertuneet nyrkkeilijät. Komennon jälkeen
kummankin nyrkkeilijän on otettava askel taakse ennen nyrkkeilyn jatkamista.
7.2.6. Hän osoittaa nyrkkeilijöille sopivilla merkeillä tai eleillä sääntöjen rikkomukset.
7.2.7. Kun toinen tai molemmat nyrkkeilijät ovat kuuroja kehätuomari voi käyttää kädellä koskettamista
olkapäähän tai käsivarteen ”stop”- tai ”break”-komennon merkiksi.
7.2.8. Kehätuomari ei saa osoittaa voittajaa nostamalla tämän kättä tai muulla tavalla ennen kuin voittaja
on kuulutettu. Kun ottelun voittaja on kuulutettu, kehätuomari nostaa voittaneen nyrkkeilijän käden
ylös.
7.2.9. Kun kehätuomari on diskvalifioinut nyrkkeilijän, tai keskeyttänyt ottelun, hänen pitää ilmoittaa
ensimmäiseksi juryn puheenjohtajalle kumman nyrkkeilijän hän on diskvalifioinut tai syyn miksi
hän on keskeyttänyt ottelun, jotta puheenjohtaja voi antaa ohjeet kuuluttajalle, kuinka ratkaisu
ilmoitetaan oikein yleisölle.
7.2.10. Velvoite – Kehätuomarin tulee läpäistä kilpailua ennen lääkärintarkastus, ja olla fyysisesti
sellaisessa kunnossa, että pystyy suoriutumaan kehätuomarin velvollisuuksista kehässä.
7.3.

Kehätuomarin valtuudet

7.3.1. Keskeyttämään ottelu missä vaiheessa tahansa, jos hän katsoo sen liian yksipuoliseksi.

7.3.2. Keskeyttämään ottelu missä vaiheessa tahansa, jos toinen nyrkkeilijä on loukkaantunut siten, että
hänen ei kehätuomarin mielestä pitäisi jatkaa ottelua.
7.3.3. Keskeyttämään ottelu missä vaiheessa tahansa, jos nyrkkeilijät eivät hänen mielestään ottele
tosissaan. Tällaisessa tapauksessa hän voi diskvalifioida toisen tai molemmat ottelijat.
7.3.4. Huomauttamaan nyrkkeilijää tai keskeyttämään ottelun antaakseen varoituksen rikkomuksista tai
reilun pelin vastaisista teoista tai varmistaakseen sääntöjen noudattamisen.
7.3.5. Diskvalifioimaan nyrkkeilijän, joka ei välittömästi tottele hänen käskyjään tai joka käyttäytyy häntä
kohtaan loukkaavasti tai hyökkäävästi.
7.3.6. Diskvalifioimaan rikkomuksen tehneen nyrkkeilijän, riippumatta siitä, onko tapahtumaa edeltänyt
varoitus tai ei.
7.3.7. Maahanlyöntitilanteessa keskeyttämään luvunlaskun, jos nyrkkeilijä tahallaan jättää menemättä
puolueettomaan kulmaukseen tai viivyttelee sinne menoa.
7.3.8. Tulkitsemaan voimassaolevia sääntöjä niin pitkälle kuin ne ovat sovellettavissa käynnissä olevaan
otteluun, tai tekemään ratkaisuja ja ryhtymään toimenpiteisiin sellaisissa tapauksissa, joita
säännöissä ei mainita.
7.4.

Oikeus tarkistaa nyrkkeilijä

7.4.1. Varusteet ja kilpailuasu – Kehätuomari voi diskvalifioida nyrkkeilijän tämän saapuessa kehään,
mikäli tämä kieltäytyy käyttämästä pääsuojaa, alasuojaa (miehet) ja hammassuojia. Kuitenkin
tilanne voidaan oikaista välittömästi kehätuomarin kehotuksesta minuutin kuluessa. Mikäli
nyrkkeilijä epäonnistuu siinä, hänet diskvalifioidaan. Muita varusteita ei tule käyttää ottelun aikana.
Mikäli ottelijan hanskat, pääsuoja tai otteluasu vaurioituu ottelun aikana, kehätuomari keskeyttää
ottelun asian korjaamiseksi.
7.5.

Oikeus tarkistaa arvostelutuomarit

7.5.1. Kehätuomarin tulee tarkistaa tuomarien sijoittuminen ennen ottelua.
SÄÄNTÖ 8: ARVOSTELUTUOMARIT
8.1.

Nimittäminen ja osallistuminen

8.1.1. Olympialaisissa ja kaikissa AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa jokaiseen otteluun tulee nimetä
viisi arvostelutuomaria, jotka istuvat yleisöstä erillään, mutta kehän välittömässä läheisyydessä.
8.1.2. Arvostelutuomareista kaksi istuu kehän samalla sivulla riittävän etäällä toisistaan ja muut kolme
istuvat kukin eri puolilla kehää, kukin kehän sivun keskikohdalla.
Jos tuomareita ei ole tarpeeksi käytettävissä, voi arvostelutuomareita olla kolme viiden sijasta, ei
kuitenkaan Olympialaisissa, maailmanmestaruuskilpailuissa tai maanosan mestaruuskilpailuissa.
8.2.

Velvollisuudet

8.2.1. Jokainen arvostelutuomari arvostelee itsenäisesti kahden nyrkkeilijän suoritukset ja nimeää voittajan
voimassa olevien sääntöjen mukaan.
8.2.2. Jokainen arvostelutuomari käyttää AIBA:n pistelaskujärjestelmää arvioidessaan nyrkkeilijöiden
suoritukset.
8.2.3. Kukaan arvostelutuomareista ei saa puhua eikä näyttää mitään merkkejä nyrkkeilijöille tai toisille

tuomareille tai kenellekään muulle ottelun aikana.
8.2.4. Jokainen tuomari saa tarvittaessa erän päätyttyä kiinnittää kehätuomarin huomiota seikkoihin, joita
tämä ei näytä huomanneen, kuten esim. avustajan epäasiallinen käytös, löysät köydet jne.
8.2.5. Arvostelutuomareiden tulee pysyä paikoillaan kunnes ottelun tulos on julistettu yleisölle.
SÄÄNTÖ 9: AIBA:N KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN JÄRJESTELMÄ
9.1.

AIBA:n kehä- ja arvostelutuomareiden järjestelmä on kuvattu liitteessä G.

SÄÄNTÖ 10: VALMENTAJAT
10.1.

Todistus

10.1.1. Jokaisella kansallisen liiton valmentajalla tulee olla AIBA:n virallinen todistus siitä, että
hänellä on oikeus toimia avustajana AIBA:n hyväksymissä tapahtumissa.
10.1.2. Valmentajat luokitellaan kolmeen (3) tasoon noudattaen seuraavia periaatteita:
10.1.2.1.
10.1.2.2.
10.1.2.3.
10.2.

1-tähti –tason valmentajat ja sitä ylemmät ovat oikeutettuja toimimaan avustajina
1-tähden -tason tapahtumissa.
2-tähteä –tason valmentajat ja sitä ylemmät ovat oikeutettuja toimimaan avustajina
2-tähteä –tason tapahtumissa.
Ainoastaan 3-tähteä –tason valmentajat saavat toimia avustajina 3-tähteä –tason
tapahtumissa.

Ennen kuin uusi valmentajajärjestelmä astuu voimaan, siirtymäaika jatkuu joulukuun 2012 loppuun
asti, jotta alemman tason valmentajilla on mahdollisuus toimia avustajina missä tahansa
korkeamman tason tapahtumassa siinä tapauksessa, että kansallisella liitolla ei ole yhtään tarvittavan
tason hyväksyttyä valmentajaa.

SÄÄNTÖ 11: AIBA:N VALMENTAJA JÄRJESTELMÄ
11.1.

AIBA:n valmentaja järjestelmä on kuvattu liitteessä M.

SÄÄNTÖ 12: AVUSTAJAT
12.1.

Avustajien määrä

12.1.1.

Kullakin kilpailijalla saa olla kaksi (2) avustajaa, joiden on noudatettava seuraavaa sääntöä:
Ainoastaan nämä kaksi (2) avustajaa saavat nousta kehätasanteelle, ja vain toinen heistä saa astua
kehän sisäpuolelle.

12.2.

Velvollisuudet

12.2.1. Ottelun aikana avustajat eivät saa olla kehätasanteella. Ennen erän alkua heidän on poistettava
kehätasanteelta tuolit, pyyheliinat, ämpärit jne.
12.2.2.

Toimiessaan kehän kulmassa avustajalla tulee olla oma pyyheliina nyrkkeilijää varten. Avustaja
voi luovuttaa ottelijan puolesta ja hän voi tehdä tämän, kun katsoo nyrkkeilijänsä olevan
vaikeuksissa, heittämällä pyyheliinan kehään, ei kuitenkaan silloin kun kehätuomari suorittaa
luvunlaskua.

12.2.3.

Avustajat ovat valmentajia, jotka ovat hankkineet pätevyytensä omissa kansallisissa liitoissaan ja

heidän täytyy kunnioittaa ja noudattaa AIBA:n voimassaolevia sääntöjä. Jokainen nyrkkeilijä on
myös vastuussa avustajistaan.
12.3.

Valmentajat/avustajat AIBA:n ja WSB:n otteluissa

12.3.1.

Valmentaja, joka mukana ammattilaisnyrkkeilyssä, ei saa toimia valmentajana ja/tai avustajana
missään AIBA:n tai WSB:n kilpailuissa millään tasolla, ellei valmentaja irtisanoudu kaikesta
ammattilaisnyrkkeilytoiminnasta vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi ja ole rekisteröitynä
AIBA:n valmentajarekisterissä.

12.4.

Kielletyt teot

12.4.1.

Avustajan ei pidä antaa huutaa lujaa, taputtaa nyrkkeilijälle ja/tai kehätuomarille, rohkaista tai
yllyttää katsojia sanoin tai merkein ottelun aikana.

12.4.2.

Avustajien istuma-alueen tulee olla 0,5-1 metrin päässä kehän kulmasta, kuitenkin 1,5-2 metrin
sisällä katso liite I – kilpailualue FOP). Avustajan ei pidä antaa lähteä pois avustajien istumaalueelta ollessaan eri mieltä kehätuomarin päätösten kanssa.

12.4.3.

Avustajien ei pidä antaa heittää kehään mitään osoittaakseen erimielisyyttään, tai potkaista tuolia
tai vesipulloa, tai toimia millään muulla tavalla, joka voitaisiin katsoa epäurheilijamaiseksi
käytökseksi.

12.4.4.

Avustaja ei saa käyttää mitään kommunikaatiolaitetta kilpailualueella (FOP) kuten
matkapuhelimia, radiopuhelimia, älypuhelimia, kuulokkeita tai LA-puhelinta/radiota jne.

12.4.5.

Ylimääräisen hapen antaminen nyrkkeilijälle ottelun aikana ei ole sallittua missään tilanteessa.

12.5.

Rangaistukset

12.5.1.

Ensimmäisestä yllämainittujen sääntöjen rikkomuksesta avustaja saa huomautuksen.

12.5.2.

Toisesta yllämainittujen sääntöjen rikkomuksesta avustaja saa varoituksen, ja hänen tulee poistua
kilpailualueen (FOP) ulkopuolelle, mutta hänen on kuitenkin luvallista jäädä kilpailupaikalle.

12.5.3.

Kolmannesta yllämainittujen sääntöjen rikkomuksesta kilpailun juryn puheenjohtaja poistaa
avustajan kilpailupaikalta loppupäivän ajaksi.

12.5.4.

Mikäli avustaja joudutaan poistamaan toisen kerran, avustaja suljetaan kokonaan pois kilpailusta.

SÄÄNTÖ 13: LÄÄKETIETEELLINEN JURY
13.1.

Kelpoisuus

13.1.1.

AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa, Olympialaisissa ja Olympialaisten karsintaturnauksissa,
ainoastaan AIBA:n lääketieteellisen komission jäsenet saavat toimia lääketieteellisen juryn
jäseninä. Maanosaliiton hyväksymissä tapahtumissa ainoastaan maanosaliiton lääketieteellisen
komission jäsenet saavat toimia lääketieteellisen juryn jäseninä.

13.1.2.

Hätätilanteessa tekninen valvoja voi nimittää paikallisen tai joukkueen lääkärin tehtäviin, mikäli
muita lääketieteellisen juryn jäseniä ei ole saatavilla.

13.2.

Lääketieteellisen juryn läsnäolo

13.2.1.

Lääketieteellisen juryn jäsenten tulee olla koko kilpailun ajan paikalla, eivätkä he saa jättää
paikkojansa ennen viimeisen ottelun päättymistä ja ennen kuin he ovat nähneet molemmat
nyrkkeilijät, jotka osallistuivat siihen. Lääketieteellisen juryn jäsenet saavat käyttää suojakäsineitä
ottelun aikana.

13.3.

Lääketieteellisen juryn jäsenten määrä

13.3.1.

Mikäli kilpailuissa on yksi kehä, kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa mukaan lukien
Olympialaiset ja maailmanmestaruuskilpailut, vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3)
lääketieteellisen juryn jäsentä nimitetään tehtäviin. Missään tilanteessa ei yhden kehän
äärellä saa olla kuin kaksi (2) lääketieteellisen juryn jäsentä.

13.3.2.

Mikäli kilpailuissa on kaksi kehää, kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa mukaan lukien
Olympialaiset ja maailmanmestaruuskilpailut, tulee kummankin kehän äärellä olla enintään kaksi
(2) lääketieteellisen juryn jäsentä.

13.4.

Anti-Doping vaatimukset

13.4.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa tulisi olla läsnä yksi (1) anti-doping spesialisti, joka
valvoo doping-prosessia lääketieteellisen juryn jäsenten valvonnan alaisena.

13.5.

Lääketieteellisen juryn tärkeimmät tehtävät

13.5.1.

Yleiset tehtävät
13.5.1.1. Lääketieteellisen juryn jäsenet on määrätty lääkärintarkastuksiin, jotta he varmistavat, että
 nyrkkeilijöillä on riittävästi tilaa
 punnitushuoneeseen on suora pääsy
 tilassa on lämmitys(tarvittaessa), riittävästi valoa ja toimiva ilmanvaihto
 tilassa on riittävästi tuoleja ja pöytiä
13.5.1.2. Kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa pitää nyrkkeilijöiden lääkärintarkastuksissa olla
läsnä AIBA:n lääketieteellisen komission jäsen.
13.5.1.3. Lääketieteellisen juryn jäsenten tulee avustaa maiden lääkäreitä.
13.5.1.4. Lääketieteellisen juryn jäsenet saavat ilmaista mielipiteensä nyrkkeilijälle tapahtuneesta
loukkaantumisesta, ja näin tulee tehdä kun kehätuomari niin pyytää. Tämä mielipide on lopullinen.
13.5.1.5. Lääketieteellisen juryn tulee huolehtia, että lääkäri valvoo doping-prosesseja ja tarkastaa
osoitetut dopingalueet määrittääkseen sijainnin, varusteiden, tarvikkeiden ja lomakkeiden
riittävyyden.
13.5.1.6. Lääketieteellisen juryn jäsenet suorittavat kehä- ja arvostelutuomareiden
lääkärintarkastukset.
13.5.1.7. Lääketieteellisen juryn jäsenet käyvät läpi järjestäjien pelastussuunnitelmat
• tarkistavat, että kilpailupaikalla on happea ja paarit, muut elvytysvälineet, evakuointi
varustus, evakuointireitti
• tarkistavat, että ambulanssi on läsnä kilpailupaikalla ja että on osoitettu sairaala, missä
loukkaantuneita nyrkkeilijöitä hoidetaan
13.5.1.8. Lääketieteellisen juryn jäsenet tarkastavat nyrkkeilijöille tarjottavan ruuan ja juoman
riittävyyden ja tekevät suositukset tekniselle valvojalle.

13.5.2.

Tehtävät kilpailuissa
13.5.2.1. Vähintään yhden lääketieteellisen juryn jäsenen on oltava kehän äärellä koko ottelun ajan.
13.5.2.2. Lääketieteellisen juryn jäsenet ohjaavat kehätuomaria loukkaantumisia arvioitaessa.
13.5.2.3. Lääketieteellisen juryn jäsenen tulee ilmoittaa kilpailun juryn puheenjohtajalle, että ottelu
tulee lopettaa, mikäli jompikumpi nyrkkeilijöistä on kykenemätön jatkamaan ottelua.

13.5.3.

Tyrmäyksen ja RSCH-tuomion jälkeinen menettely
13.5.3.1. Tajuton nyrkkeilijä – mikäli nyrkkeilijä on tajuttomana, ainoastaan kehätuomari ja
paikalle kutsuttu lääkäri saavat jäädä kehään, paitsi jos lääkäri tarvitsee ylimääräistä apua. Mikäli
nyrkkeilijä on tajuttomana kauemmin kuin yhden (1) minuutin, tulee hänet kuljettaa lähimpään
sairaalaan (mikäli mahdollista, neurologiselle osastolle) arviointia varten. Mikäli nyrkkeilijä saa
aivotärähdyksen, voi lääkäri ohjata hänet sairaalaan.
13.5.3.2. Lääketieteellinen huomiointi – mikäli nyrkkeilijä tulee tyrmätyksi tai häviää RSCHtuomiolla, mutta ei menetä tajuntaansa, tulee lääkärin tutkia nyrkkeilijä välittömästi
pukuhuoneessa voidakseen määrittää, onko tarpeellista ohjata nyrkkeilijä lääketieteelliseen
tarkkailuun ja/tai sairaalaan.
13.5.3.3. Lääketieteellisen juryn jäsenet voivat suositella hoitoa loukkaantuneelle nyrkkeilijälle.
13.5.3.4. Lääketieteellisen juryn jäsenet määräävät kilpailukieltoon tai rajoittavat loukkaantuneen
nyrkkeilijän ottelemista kuten parhaaksi näkevät.

SÄÄNTÖ 14: AJANOTTAJA
14.1.

Velvollisuudet

14.1.1.

Ajanottajan tärkein tehtävä on määritellä erien sekä erien välisten taukojen määrä ja kestoaika.
Erien väliset tauot ovat täyden minuutin mittaiset.

14.1.2.

Viisi sekuntia ennen kunkin erän alkua, ajanottaja tyhjentää kehän komentamalla "kehä vapaaksi"
tai "avustajat kehästä".

14.1.3.

Ajanottaja aloittaa ja lopettaa jokaisen erän lyömällä kumistinta tai soittamalla kelloa.

14.1.4.

Ajanottaja ilmoittaa kunkin erän järjestysnumeron välittömästi ennen sen alkua.

14.1.5.

Ajanottaja pysäyttää/uudelleen käynnistää kellon kehätuomarin ohjeiden mukaisesti.

14.1.6.

Ajanottaja määrittää kaikki ajanjaksot ja luvunlaskut kellolla tai ajanottolaitteella.

14.1.7.

Maahanlyöntitilanteessa ajanottaja antaa kehätuomarille äänimerkkejä sekuntien kulumisesta
tämän laskiessa lukua.

14.1.8.

Jos nyrkkeilijä erän loppuessa on maassa ja kehätuomari on suorittamassa luvunlaskua, ei
kumistinta lyödä erän loppumisen merkiksi. Kumistinta lyödään vasta kun kehätuomari komentaa
”box” ottelun jatkumisen merkiksi. Kun kehätuomari suorittaa luvunlaskua, ei erän aika voi
päättyä, koska kehätuomari on antanut ”stop”-komennon.

14.2.
14.2.1.

Sijoitus
Ajanottaja istuu välittömästi kehän vieressä.

SÄÄNTÖ 15: VIRALLINEN KUULUTTAJA
15.1.

Kelpoisuus

15.1.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa, kuuluttajan tulisi omata seuraavat tiedot/taidot:
15.1.1.1. Sujuva kielitaito (englanti pakollinen)
15.1.1.2. AIBA:n teknisten & kilpailusääntöjen osaaminen
15.1.1.3. Omata vähintään kolmen (3) vuoden kokemus urheilutapahtumissa kuuluttamisesta.

15.2.

Nimittäminen

15.2.1.

Järjestävä organisaatio on vastuussa ammattimaisen kuuluttajan järjestämisestä koko kilpailun
ajaksi.

KILPAILUVARUSTEET
SÄÄNTÖ 1: AIBAN LISENSSIVALMISTAJIEN VARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
1.1.

Tammikuun 2012 alusta alkaen, kaikissa AIBA:n hyväksymissä, maanosaliittojen hyväksymissä ja
kaikissa kansallisissa kilpailuissa, tulee käyttää AIBA:n lisenssivalmistajien valmistamia hanskoja
ja pääsuojia.

SÄÄNTÖ 2: KEHÄ JA SEN VARUSTEET
2.1.

Kaikki kehän ja sen varusteiden tekniset tiedot ja ohjeistukset on kuvattu liitteessä H.

2.2.

Hyväksyntä – merkintä

2.2.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa, järjestävän organisaation tulisi käyttää AIBA:n
virallisten lisenssivalmistajien valmistamia kehiä.

SÄÄNTÖ 3: HANSKAT
3.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa tulee käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan
valmistamia hanskoja.

3.2.

Nyrkkeilijät käyttävät oman kulmansa värisiä, sinisiä tai punaisia hanskoja.

3.3.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa järjestävän organisaation tulee tarjota käytettävät
käyttöön ja teknisen valvojan tulee hyväksyä ne. Nyrkkeilijät eivät saa käyttää omia hanskojaan.

3.4.

Nyrkkeilijöiden tulee pukea hanskat ennen saapumistaan kehään.

3.5.

Hanskat tulee ottaa pois välittömästi ottelun päätyttyä ja ennen tuomion julistamista.

3.6.

Hanskojen pehmusteiden tulee olla ehjät ja paikoillaan.

3.7.

Ainoastaan puhtaita ja kestäviä hanskoja tulee käyttää.

3.8.

Tekniset tiedot

3.8.1.

Yksityiskohtaiset tiedot nyrkkeilyhanskoista löytyvät liitteestä J: Hanskojen ja pääsuojien
tekniset tiedot ja ohjeistus.

SÄÄNTÖ 4: PÄÄSUOJAT
4.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa tulee käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan
valmistamia pääsuojia.

4.2.

Pääsuojien käyttö on pakollista.

4.3.

Nyrkkeilijät käyttävät oman kulmansa väristä, sinistä tai punaista pääsuojaa.

4.4.

Kaikissa AIBA:n hyävksymissä kilpailuissa järjestävän organisaation tulee tarjota käytettävät
pääsuojat ja teknisen valvojan tulee hyväksyä ne. Nyrkkeilijät eivät saa käyttää omia pääsuojia.

4.5.

Nyrkkeilijöiden tulee pukea pääsuoja vasta kehään saavuttuaan.

4.6.

Pääsuoja tulee ottaa pois välittömästi ottelun päätyttyä ja ennen tuomion julistamista.

4.7.

Tekniset tiedot

4.7.1.

Yksityiskohtaiset tiedot pääsuojista löytyvät liitteestä J, varusteiden ohjeistus.

SÄÄNTÖ 5: KÄSISITEET
5.1.

Käsisiteiden käyttö

5.1.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa tulee käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan
valmistamia käsisiteitä.

5.1.2.

Käsisiteet tulee pukea pukuhuoneessa, järjestävän organisaation toimihenkilön läsnä ollessa.
Varustevastaava tarkistaa ja leimaa jokaisen nyrkkeilijän käsisiteet varustepöydän luona.

5.2.

Tekniset tiedot

5.2.1.

Käsiside ei saa olla pidempi kuin 4,5 m (14.76 jalkaa) eikä lyhyempi kuin 2,5 m (8.2. jalkaa).
Käsisiteen tulee olla 5,7 cm (2,25 tuumaa) leveä.

SÄÄNTÖ 6: HAMMASSUOJAT
6.1.

Hammassuojien käyttö on pakollista. Hammassuojien tulisi olla muotoillut. Niille nyrkkeilijöille,
joilla ei ole omia hammassuojia, on kilpailut järjestävän organisaation tarjottava
mahdollisuus hammassuojien hankkimiseen joko nyrkkeilijän tai tämän kansallisen liiton
kustannuksella. Punaisten tai osittain punaisten hammassuojien käyttö on kiellettyä.

SÄÄNTÖ 7: SUOJUKSET
7.1.

Kaikissa miesten kilpailuissa tulee käyttää alasuojaa. Alasuoja ei saa peittää osuma-alueita.

7.2.

Kaikissa naisten kilpailuissa rinta- ja alasuojan käyttö on sallittua.

7.2.1.

Naisten rintasuojien tulee suojata rinnan pehmeää kudosta rintakehään asti. Rintasuojat eivät saa
suojata muita osuma-alueen kohtia kuin rintoja. Mikäli oikea ja vasen rintasuoja ovat kiinni
toisissaan, tulee niiden olla kiinnitettynä ohuella materiaalilla, joka ei suojaa rintalastaa.
Normaaleita rintaliivien olkaimia saa käyttää rintasuojien kiinnittämiseen. Rintasuojissa ei saa olla
metallisia osia, paitsi kiinnitys- ja takaosassa.

SÄÄNTÖ 8: KILPAILU-ASU
8.1.

Kilpailu-asu

8.1.1.

Kilpailijat nyrkkeilevät kevyissä, naulattomissa ja korottomissa tossuissa, sukissa,
urheiluhousuissa, jotka eivät ulotu polven alapuolelle sekä rinnan ja selän peittävässä hihattomassa
paidassa.

8.1.2.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa nyrkkeilijöiden tulee käyttää kulman väristä, sinistä
tai punaista paitaa ja kulmanvärisiä, sinisiä tai punaisia housuja. Kilpailija on itse vastuussa
kilpailu-asustaan. Paita ja housut tulee erottaa elastisella 6-10 cm:n leveällä, erivärisellä
vyötärönauhalla. (Vyötärölinja on kuvitteellinen kohta navan ja lantion yläosan välillä.)

SÄÄNTÖ 9: AIBA:N PISTELASKUJÄRJESTELMÄN VARUSTEET
9.1.

Kaikissa AIBA:n hyväksymissä kilpailuissa tulee olla käytössä AIBA:n pistelaskujärjestelmä
kokonaisuudessaan ja sen operaattori käytössä.

9.2.

Käsikäyttöiset pistelaskuklikkerit

9.2.1.

Arvostelutuomareilla tulee olla myös viisi (5) paria käsikäyttöisiä pistelaskuklikkereitä siltä
varalta, että AIBA:n pistelaskujärjestelmä vaurioituu.

