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SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Nämä AOB kilpailusäännöt, joita sovelletaan AIBA Open Boxing – ohjelmassa, ovat ainoat maailmanlaajuiset
kilpailusäännöt, joita kansallisten liittojen nyrkkeilijöiden, seurojen ja nyrkkeilyperheen tulee noudattaa ja kunnioittaa
kaikissa kilpailuissa kaikilla tasoilla. Kansalliset liitot eivät saa laatia omia teknisiä sääntöjään jotka olisivat ristiriidassa
AIBA Teknisteten & Kilpailusääntöjen kanssa (AOB, APB ja WSB).

MÄÄRITELMÄT
”AIBA” Kansainvälinen nyrkkeilyliitto (International Boxing Association);
“AIBA Competitions - kilpailu” tarkoittaa kaikkia AOB, APB ja WSB kilpailuja;
”AOB” tarkoittaa AIBA Open Boxing;
“AOB Competitions - kilpailu” tarkoittaa kilpailuja, joita nämä AOB kilpailusäännöt sääntelevät;
“Bout - ottelu” tarkoittaa kahden nyrkkeilijän välistä ottelua osana kilpailua;
“Boxer - nyrkkeilijä” tarkoittaa kilpailuihin osallistuvaa nyrkkeilijää joka kuuluu kansalliseen AIBA:n
jäsenliittoon; käsitteellä Boxer tarkoitetaan kumpaakin sukupuolta olevia nyrkkeilj öitä;
“Confederation - maanosaliitto” tarkoittaa samalla mantereella toimivien kansallisten liittojen ryhmää
jonka AIBA on tunnustanut;
“Daily Weigh-In – päivittäinen punnitus” tarkoittaa sitä, että jokaisen nyrkkeilijän on käytävä punnituksessa
jokaisena päivänä, jolloin hän ottelee, jotta varmistetaan, ettei hänen sen päivänen paino ylitä hänen
painosarjansa ylärajaa;
“Delegation - delegaatio” tarkoittaa joukkueen jäseniä sisältäen nyrkkeilijät, valmentajat, lääkärit ja
joukkueen johtajat missä tahansa kilpailussa;
“Deputy Supervisors – avustava valvoja” tarkoittaa henkilöitä, jotka on AIBA:n tai AIBA:n maanosaliiton
toimesta nimetty ja on vastuussa kaikista teknisistä yksityiskohdista kaikissa AIBA kilpailuissa, joissa
otellaan samaan aikaan kahdessa kehässä;
“Draw Commission - arvontakomitea” tarkoittaa vähintään kahden hengen ryhmää, jonka henkilöt
suorittavat tuomareiden arvonnan jokaiseen otteluun missä tahansa kilpailussa;
“Dual Match – kahdenvälinen ottelu” tarkoittaa kahden maan välista kilpailua;
“Field of Play (FOP)” tarkoittaa kilpailualuetta, joka ulottuu vähintään kuuden metrin päähän
kehätasanteelta AOB kilpailussa ja kahden metrin päähän kehätasanteelta APB ja WSB kilpailuissa;
“General Weigh-In – päivittäinen punnitus” tarkoittaa nyrkkeilijän kilpailukirjan ja muiden dokumenttien
tarkastamista, lääkärintarkastusta ja punnitusta, jotta varmistetaan nyrkkeilijän kelpoisuus painosarjaansa;
“Gloves - hanskat” tarkoittavat välineitä joita käytetään käsien suojana ottelun aikana;
“Headguard - pääsuoja” tarkoittaa varustetta, joka puetaan pään suojaksi ottelun ajaksi;
“ITOs” tarkoittaa AIBA:n nimeämiä kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä kuten valvojaa, avustavaa
valvojaa, kehätuomareiden ja arvostelutuomareiden arvioijia, arvontakomiteaa, lääketi eteellisen juryn
jäseniä, tuomareiden koordinaattoria ja varustevastaavaa, lukuun ottamatta tuomareita ;
“Judge - arvostelutuomari” tarkoittaa henkilöä, joka arvostelee pisteitä ottelun aikana kunkin nyrkkeilijän
suorituksen perusteella kehässä AIBA teknisten sääntöjen sekä AOB kilpailusääntöjen, APB
kilpailusääntöjen ja WSB kilpailusääntöjen mukaan;
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“Medical Bout Report – lääketieteellinen otteluraportti” tarkoittaa lomaketta, jonka kilpailulääkäri täyttää
ottelun jälkeen ja johon hän merkitsee lääketieteelliset rajoitukset ja/tai tarvittavat ennaltaehkäisevät
toimenpiteet;
“National Federation – kansallinen liitto” tarkoittaa jokaista liittoa, jonka AIBA:n yleiskokous on
hyväksynyt AIBA:n jäseneksi;
“Official Draw – arvonta” tarkoittaa arvontaseremoniaa, jossa nyrkkeilijät arvotaan sarjoittain
ottelujärjestyksen luomiseksi;
“Referee - kehätuomari” tarkoittaa henkilöä joka valvoo, että nyrkkeilijät noudattavat kehässä ottelun
aikana AIBA teknisiä sääntöjä ja AOB kilpailusääntöjä, APB kilpailusääntöjä ja WSB k ilpailusääntöjä;
“Seconds - avustajat” tarkoittaa valmentajia jotka AOB, APB ja WSB on luokitellut ja jotka voivat toimia
kehäkulmauksessa;
“Seeding - sijoittaminen” tarkoittaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että arvonnassa saavutettu kaavio
on tasapainossa nyrkkeilijöiden tason suhteen siten, että kilpailu säilyy mielenkiintoisena ;
“Supervisor - valvoja” tarkoittaa AIBA:n nimittämää henkilöä, joka on vastuussa kaikista teknisis tä
yksityiskohdista kaikissa AIBA kilpailuissa. Valvoja voi olla valtuutettu toimimaan kaikissa AIBA
kilpailuissa (AOB, APB ja WSB) tai ainoastaan AOB kilpailuissa.
“Team Officials – joukkueen toimitsijat” tarkoittaa joukkueenjohtajia, valmentajia ja lääkäreitä jotka
kansallinen liitto on lähettänyt mihin tahansa kilpailuun. Nyrkkeilijät eivät kuulu tämän määritelmän
piiriin;
“World Series of Boxing (WSB)” tarkoittaa kansainvälistä nyrkkeilyliigaa nimeltään World Series of
Boxing (tai vastaavaa joka korvaa tämän nimisen) joka koostuu useista joukkueista ja joka otellaan
kerran kunkin nyrkkeilyvuoden aikana.
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KILPAILUSÄÄNNÖT
SÄÄNTÖ 1. NYRKKEILIJÖIDEN LUOKITTELU
1.1. Ikäluokitus
1.1.1.

Mies- ja naisnyrkkeilijät iältään 19 - 40 vuotta ovat yleisen sarjan nyrkkeilijöitä (Elite boxers).

1.1.2.

Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 17 - 18 vuotta ovat A-junioreita (Youth boxers).

1.1.3.

Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 15 - 16 vuotta ovat B-junioreita (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. Osallistujien
ikäero näissä otteluissa ei saa olla enempää kuin kaksi vuotta.

1.2. Painoluokat
1.2.1.

1

Miesten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) ja poikien A-junioreilla (Youth):

Kymmenen (10) painoluokkaa seuraavasti:
46 kg - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg
1.2.2.

Naisten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) ja tyttöjen A-junioreilla (Youth):

Kymmenen (10) painoluokkaa seuraavasti:
45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg
1.2.3.

2

Naisten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) kolme (3) painoluokkaa Olympialaisissa seuraavasti:

48 kg - 51 kg, 57 kg - 60 kg, 69 kg - 75 kg
1.2.4. Poikien ja tyttöjen B-junioreilla (Junior):
Kolmetoista (13) painoluokkaa seuraavasti:
44 kg - 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg,70 kg, 75 kg, 80 kg and 80+ kg

1

2

Painoluokkien nimet ja selitykset löytyvät liitteestä H.
Mahdollisuus muutoksiin
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SÄÄNTÖ 2. NYRKKEILIJÖIDEN SOVELTUVUUS
2.1. Kansalaisuus
2.1.1.

AOB -kilpailuihin osallistuvan nyrkkeilijän tulee olla sen maan kansalainen, jonka kansallista
liittoa hän kilpailussa edustaa.

2.1.2.

Kaikki kansalaisuutta koskevat erimielisyydet, jotka esiintyvät maailmanmestaruuskilpailuissa,
Olympialaisissa tai missä tahansa muussa AIBA tai maanosaliiton hyväksymässä kilpailussa,
ratkaisee AIBA:n hallitus.

2.1.3.

Mikäli nyrkkeilijä haluaa vaihtaa kansalaisuutta, voi hän osallistua AIBA kilpailuihin uuden
maansa edustajana kolme (3) vuotta kansalaisuuden vaihtamisen jälkeen.

2.1.4.

Jos nyrkkeilijä, edustettuaan yhtä kansallista liittoa missä tahansa AIBA -kilpailussa, on
yhtäaikaisesti kahden tai useamman maan kansalainen, tulee nyrkkeilijän valita yksi
kansallinen liitto, jota hän edustaa AIBA -kilpailuissa. 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 rajoitusajan määritämiseksi, AIBA kehittää tietokannan nyrkkeilijöistä,
jolloin heidän kilpailurekisteriään voidaan seurata. Jokaisen kilpailuja järjestävän tahon ja
järjestelykomitean tulee 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 passista, kilpailukirjasta ja/tai jäsenkortista ja /tai aiemmista AIBA -kilpailujen
tuloksista.

2.1.6.

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

2.1.7.

Mikäli nyrkkeilijän kilpailukelpoisuudesta saadaan valitus, tulee valvojan välittömästi
raportoida asiasta AIBA:n päämajaan ja mikäli asia vahvistetaan, valvoja diskvalifioi
nyrkkeilijän välittömästi kilpailusta ja ilmoittaa asiasta kaikille osapuolille.

2.1.8.

Mikäli nyrkkeilijän kansalaisuussääntöä rikotaan, raportoidaan sekä kansallisesta lajiliitosta
että nyrkkeilijästä AIBA:n kurinpitokomissiolle.

2.1.9.

Kun on kyseessä kansalaisuuden selvittäminen, AIBA:lla on oikeus vaatia todisteeksi
seuraavia asiakirjoja:
2.1.9.1. Syntymätodistus
2.1.9.2. Henkilöllisyystodistus
2.1.9.3. Vahvistuskirje kansalliselta Olympiakomitealta

2.2. Yksi osallistuja painosarjaa kohden
2.2.1.

AOB -kilpailuihin kuten maailmanmestaruuskilpailut, Olympialaiset, maanosaliittojen
mestaruuskilpailut, Olympiakarsintakilpailut ja maanosaliittojen hyväksymät kilpailut, voi
osallistua vain yksi nyrkkeilijä maasta kutakin painoluokkaa kohden.
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2.3. WSB -nyrkkeilijöiden ja muiden kuin APB -ammattilaisnyrkkeilijöiden kelpoisuus
2.3.1.

Kaikilla WSB -nyrkkeilijöillä on oikeus osallistua Olympialaisiin, Olympiakarsintakilpailuihin ja
muihin erikseen nimettyihin tärkeisiin kilpailuihin.

2.3.2.

Nyrkkeilijöiden, jotka ovat otelleet ammattilaisnyrkkeilijänä tai minkä tahansa muun
kamppailulajin ammattilaisena, ei sallita osallistuvan kilpailuihin millään tasolla, paitsi APB kilpailusäännöissä ja/tai WSB -kilpailusäännöissä mainituin poikkeuksin.

2.3.3.

Nyrkkeilijä, joka solmii sopimuksen, aiesopimuksen, esisopimuksen tai minkä tahansa muun
sopimusmuodon jonkun muun tahon kuin AIBA:n (tai sellaisen tahon, joka on AIBA:n
yhteistyökumppani tai tytäryhtiö) kanssa, koskien kyseisen nyrkkeilijän siirtymistä
tulevaisuudessa ammattilaiseksi nyrkkeilyssä tai jossakin muussa kamppailulajissa, ei ole
oikeutettu osallistumaan mihinkään AOB -kilpailuun millään tasolla mukaan lukien
Olympialaiset.

SÄÄNTÖ 3. LÄÄKÄRINTARKASTUS
3.1. Punnitustilaisuuden aikana, ennen ottelijan punnitsemista, on lääketieteellisen juryn nimeämän lääkärin
todettava hänet ottelukelpoiseksi. Varmistaakseen punnituksen joustavan kulun, kilpailun valvoja voi päättää
lääkärintarkastuksen suorittamisesta aikaisemmin. Lääketieteellisen juryn puheenjohtaja voi valita paikallisia tai
joukkueiden lääkäreitä avustamaan Lääketieteellisen juryn tehtävissä ainoastaan lääkärintarkastuksissa.
3.2. Nyrkkeilijän tulee esittää lääkärintarkastuksessa ja punnituksessa nyrkkeilijän ajantasainen AIBA:n
kilpailukirja. Kilpailukirjan tulee olla nyrkkeilijän kansallisen liiton pääsihteerin tai toiminnanjohtajan
allekirjoittama ja/tai leimaama ja siitä tulee ilmetä asiankuuluvien toimitsijoiden tekemät merkinnät kilpailuihin
osallistumisesta. Jos nyrkkeilijä ei esitä kilpailukirjaa lääkärintarkastuksessa ja punnituksessa, hänen ei sallita
otella.
3.3. Sukupuolitesti - AOB -kilpailuissa voidaan suorittaa nyrkkeilijälle sukupuolitesti.
3.4. Ennen lääkärintarkastusta, asiakirjojen tarkastuspisteessä:
3.4.1.

Jokaisen 18 (kahdeksantoista) vuotta täyttäneen naisnyrkkeilijän tulee allekirjoittaa
lääketieteellisen juryn toimittama todistus, jossa hän vakuuttaa että hän ei ole raskaana.

3.4.2.

Jokaisen alle 18 (kahdeksantoista) vuotiaan tyttönyrkkeilijän tulee toimittaa kyseessä olevan
kilpailun alussa todistus, jonka ovat allekirjoittaneet:
3.4.2.1. hän itse
3.4.2.2. toinen hänen vanhemmistaan/laillisista huoltajista

todistaen, ettei hän ole raskaana. Kansallisen Nyrkkeilyliiton joukkueen toimihenkilöiden vastuulla on
varmistaa, että heidän joukkueensa alle 18 -vuotiaat nyrkkeilijät toimittavat edellä mainitun todistuksen
kilpailuihin.
3.5. Sellaisten tyttö- ja naisnyrkkeilijöiden, jotka eivät toimita/allekirjoita todistusta raskaudettomuudesta, ei
sallita osallistua kilpailuihin (katso Liite I, jossa lomakkeet allekirjoitettavaksi).
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SÄÄNTÖ 4. PUNNITUS
4.1. AOB – kilpailuissa
4.1.1.

Kaikkien ilmoittautuneiden nyrkkeilijöiden täytyy osallistua punnitukseen ensimmäisen
kilpailupäivän aamuna, paitsi tapauksissa, jotka kuvataan säännössä 4.1.2.

4.1.2.

AOB -kilpailuissa, 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 valvoja näin päättää.

4.1.3.

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 valvojalla on oikeus muuttaa tätä ehtoa, neuvoteltuaan lääketieteellisen
juryn puheenjohtajan kanssa, jos olosuhteissa ilmaantuu voittamaton este.

4.1.4.

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

4.1.5.

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.

4.1.6.

Päivittäisessä punnituksessa nyrkkeilijä ei saa ylittää painoluokan enimmäisrajaa.
Päivittäisessa punnituksessa ei kontrolloida painoluokan alarajaa.

4.1.7.

Kilpailija saa punnituttaa itsensä virallisilla vaaoilla ainoastaan kerran päivässä. Ylipainoa ei
sallita lainkaan.

4.1.8.

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 tulee käyttää.

4.1.9.

Kontrollivaakojen tukee olla käytettävissä. Kilpailuissa käytettävien kontrollivaakojen ja
virallisten punnitusvaakojen tulee olla saman valmistajan valmistamia ja yhtäläisiksi kalibroituja.

4.1.10. Punnitsijoiden tulee olla nyrkkeilijän kanssa samaa sukupuolta.

AOB Competition Rules - 8

SÄÄNTÖ 5. NYRKKEILIJÄN TAI SARJAN VAIHTAMINEN PUNNITUKSESSA
5.1. Ellei kilpailijan paino vastaa sen sarjan painoa, johon hänet on ilmoitettu, on hänen maansa edustajan
sallittua sijoittaa hänet ylempään tai alempaan painoluokkaan, edellyttäen että kyseisellä maalla on siinä
sarjassa paikka vielä vapaana.
5.2. Sallittua on myös se, että maa korvaa nyrkkeilijän toisella, koska tahansa ennen ensimmäisen
punnituksen ja lääkärintarkastuksen päättymistä edellyttäen, että nyrkkeilijä on ilmoitettu varamieheksi
kyseiseen sarjaan tai johonkin muuhun sarjaan.
5.3. Tätä sääntöä noudatetaan ainoastaan kilpailuissa, joissa varanyrkkeilijät on sallittu.
5.4. Kaikissa muissa tapauksissa nyrkkeilijän vaihto pitää vahvistaa päivää ennen ensimmäistä punnitusta.

SÄÄNTÖ 6. ARVONTA
6.1. Arvonta suoritetaan niin pian kuin mahdollista lääkärintarkastuksen ja ensimmäisen punnituksen
jälkeen. Arvonnan tulee päättyä vähintään kolme tuntia ennen kilpailujen ensimmäisen päivän ensimmäisen
ottelun alkua.
6.2. Koskien sääntöä 4.1.2., arvonta tulee suorittaa päivää ennen kilpailujen alkua.
6.3. Mikäli ensimmäinen punnitus suoritetaan ensimmäistä kilpailupäivää edeltävänä päivänä, vähintään
yhden toimihenkilön jokaisesta joukkueesta on oltava paikalla arvonnassa.
6.4. Tietokonearvontaa tulee käyttää kaikissa AOB -kilpailuissa, paitsi Olympialaisissa, joissa manuaalista
arvontaa voidaan käyttää. Tapauksissa missä tietokonearvonta ei ole toiminnassa voidaan käyttää
manuaalista järjestelmää.
6.5. Mahdollinen uudelleen arvonta - Missä tahansa tapauksessa, kunnes viimeinen painosarja on arvottu,
mahdollisten virheiden tai väistämättömien olosuhteiden tai asian vuoksi, valvojalla on oikeus määrätä
kyseisen sarjan arvonnan tehtäväksi uudelleen.
6.6. Vapaa-arvat - Sarjoissa joissa on enemmän kuin kaksi osanottajaa, vedetään ensimmäiselle kierrokselle
riittävä määrä vapaa-arpoja siten, että toiselle kierrokselle jää 2, 4, 8, 16 tai 32 nyrkkeilijää.
Ensimmäisellä kierroksella vapaa-arvan saaneet kilpailijat ottelevat toisella kierroksella, siinä järjestyksessä
johon heidät on arvottu.
6.7. 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
valvojalla on oikeus poiketa tästä säännöstä.
6.8. Otteluaikataulu - maailmanmestaruuskilpailuissa, Olympialaisissa ja maanosien mestaruuskilpailuissa
ottelujen aikataulu tulee 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, valvojan tulisi ottaa
huomioon järjestävän organisaation toiveet sarjajärjestyksestä, kunhan ne eivät kyseenalaista arvonnan
tuloksia.
6.9. Nyrkkeilijöiden sijoittaminen lohkoihin - käytetään arvontaseremonian mukaista toimintatapaa
(liite E) ja noudatetaan Maailman ranking ohjeiden mukaista linjaa (liite D).
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SÄÄNTÖ 7. ERÄT
7.1. Kaikissa miesten (Elite) ja poikien A-junioreiden (Youth) AOB -kilpailuissa:
kolme (3) kolmen (3) minuutin erää.
7.2. Kaikissa naisten (Elite) ja tyttöjen A-junioreiden (Youth) AOB -kilpailuissa:
neljä (4) kahden (2) minuutin erää.
7.3. Kaikissa poikien ja tyttöjen B-junioreiden (Junior) AOB -kilpailuissa:
kolme (3) kahden (2) minuutin erää.
7.4. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa erien välillä on yhden (1) minuutin erätauko.

SÄÄNTÖ 8. PROTESTIT
8.1. Joukkueenjohtajan tai henkilön, joka on joukkueessa korkeimmassa asemassa, tulee toimittaa protesti
viimeistään 30 minuutin kuluttua ottelun päättymisestä.
8.2. Finaaliottelujen protesti tulee toimittaa 5 minuutin kuluttua ottelun päättymisestä. Palkintojenjakoa
siirretään kunnes protesti on arvioitu.
8.3. Protesti tehdään kirjallisena ja toimitetaan valvojalle. Protestin syy on mainittava selkeästi ja
yksityiskohtaisen tarkasti ja siinä on mainittava ne säännöt, joita on rikottu. Protesti voidaan kohdistaa
ainoastaan ottelun kehätuomarin ratkaisuja vastaan.
8.4. Arvostelutuomareiden ratkaisuista tehtyä protestia ei hyväksytä.
8.5. Protestimaksu on 500 US dollaria. Hallinnollinen maksu 150 US dollaria vähennetään tästä summasta ja
jäljelle jäävä rahasumma palautetaan, jos protesti on hyväksytty. Jos protesti on hylätty, maksua ei palauteta
protestin tekijälle.
8.6. Valvojalla on oikeus päättää vastaanotetaanko protesti vai ei. Valvoja ilmoittaa asiasta kaikille
osapuolille. Mikäli protestia ei vastaanoteta, protestimaksu palautetaan kokonaan.
8.7. Valvoja, avustavat valvojat, jos sellaiset on käytössä, sekä kehätuomareiden arvioija ja
arvostelutuomareiden arvioija ratkaisevat protestin heti kyseisen ottelutilaisuuden päätyttyä.
8.8. Valvoja tai avustavat valvojat ilmoittavat arvioinnin tuloksen välittömästi kummankin joukkueen johtajalle
suullisesti ja sen jälkeen kirjallisesti viimeistään seuraavan päivän punnituksessa ja lääkärintarkastuksessa.
8.9. Kaikissa AOB -kilpailuissa on käytettävä videotallennetta analysoitaessa protestoitua ottelua.
8.10. Kun päätös protestista on tehty, se on lopullinen, eikä jatkoarviointia sallita.

SÄÄNTÖ 9. AOB KILPAILUHYVÄKSYNTÄ
Edellytykset AOB -kilpailujen kilpailuhyväksynnälle löytyvät AOB -kilpailusääntöjen ohjeistuksesta (Liite C).
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SÄÄNTÖ 10. KILPAILUPAIKKA JA TOIMIHENKILÖVAATIMUKSET
10.1. Kilpailupaikan edellytykset:
10.1.1. Tuomareiden oleskelutila
10.1.2. Nyrkkeilijöiden pukuhuoneet
10.1.3. Anti-Doping huoneet
10.1.4. Huone lääkärintarkastuksia ja lääkäreitä varten
10.1.5. Nyrkkeilijöiden lämmittelyalue
10.1.6. Nyrkkeilyvarusteiden säilytyspaikka
10.1.7. Toimistot AIBA:n, järjestelytoimikunnan ja valvojan käyttöön
10.1.8. Media/lehdistöhuone, tila haastatteluille ja lehdistötilaisuuksille, Mixed Zone AIBA:n
Media/Lehdistö -ohjekirjan mukaisesti
10.1.9. Kokoushuone ITO:ille (kansainväliset tekniset toimihenkilöt) ja tuomareille
10.1.10. VIP -huone
10.2. Muut kilpailupaikan vaatimukset
10.2.1. Mikäli kilpailuihin osallistuu sekä mies- että naisnyrkkeilijöitä, tulee kilpailujen järjestäjän miehille
ja naisille erilliset tilat lääkärintarkastuksia ja punnituksia varten.
10.3. Kaikissa AOB -kilpailuissa on oltava yksi (1) valvoja, yksi (1) kehätuomareiden arvioija ja yksi (1)
arvostelutuomareiden arvioija, mutta mikäli AOB -kilpailussa on kaksi (2) kehää, tulee olla yksi (1) valvoja, kaksi
(2) avustavaa valvojaa, kaksi (2) kehätuomareiden arvioijaa ja kaksi (2) arvostelutuomareiden arvioijaa.
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SÄÄNTÖ 11. KILPAILUALUE (FOP)
11.1. FOP JÄRJESTYS — yksi kehä

11.2. FOP JÄRJESTYS – kaksi kehää
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11.3. ITO:jen (kansainväliset tekniset toimihenkilöt) paikat kilpailualueella
11.3.1. Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattorin tulee olla samalla alueella kuin
arvontakomission, mutta, mahdollisen häirinnän välttämiseksi, ei aivan arvontakomission
vieressä.
11.3.2. Varustevastaavan pöytä tulee kilpailualueella sijaita nyrkkeilijöiden sisäänkäynnin luona.
11.3.3. Nyrkkeilijöiden kilpailukirjat täytetään kilpailualueella pöydässä, joka sijaitsee nyrkkeilijöiden
uloskäynnin luona.
11.4. Median ohjeistus
11.4.1. Mikäli TV kameroita varten tarvitaan alusta, sen pituuden ja leveyden tulee kummankin olla
yksi (1) metri. Alustan korkeuden määrittelevät yhdessä TV:n tuotanto-organisaatio ja
kilpailujen johtaja, kuitenkin valvojan hyväksynnällä.
11.4.2. TV kamerakuvaajat saavat liikkua kehäkanveesin ympärillä ainoastaan erätauoilla ja
otteluiden välissä.
11.4.3. Jokaisella TV kamerakuvaajalla saa olla yksi assistentti, joka tulee olla lattiatasolla.
11.4.4. Korkeintaan neljä (4) valokuvaajaa saa olla kehän ympärillä ottelun aikana. Heidän tulee
pysyä merkityllä alueella, joka on 1,5 metriä neutraalista kulmasta kohti
arvostelutuomareita 2 ja 3.
11.4.5. Ainoastaan ottelun loputtua saavat valokuvaajat liikkua kehän ympärillä, lukuun ottamatta sitä
puolta, missä valvoja sijaitsee.
11.4.6. Mikrofoneja saa kiinnittää ainoastaan puolueettomien kulmien kulmasuojusten takapuolelle.

SÄÄNTÖ 12. AIBA ANTI-DOPING SÄÄDÖKSET
12.1. Kaikki Anti-Dopingiin liittyvät asiat löytyvät AIBA:n Anti-Doping säännöistä.
12.2. Kaikissa maanosaliittojen hyväksymissä kilpailuissa on tehtävä doping-testejä.
12.3. Kaikki anti-doping testien rekisterit, mukaan lukien testilomakkeet tulee lähettää AIBA:n päämajaan
kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä. .
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KILPAILUTOIMIHENKILÖT
SÄÄNTÖ 13. VALVOJA (YLITUOMARI)
13.1. Kelpoisuus
13.1.1. Valvojan tulee olla läpäissyt AIBA:n valvojan tutkinto ja/tai AOB -valvojan tutkinto,
jonka myötä kykenee osoittamaan erinomaisia johtajuus- ja hallintotaitoja.
13.1.2. Aktiiviset valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat tai henkilöt, jotka ovat olleet toimintakiellossa
yli kuusi (6) kuukautta eivät voi toimia valvojana.
13.2. Nimittäminen
13.2.1 AOB -kilpailuihin AIBA:n Tekninen & Sääntökomissio nimeää ehdokkaat, joista AIBA:n puheenjohtaja
hyväksyy, nimeää ja erottaa valvojan.
13.2.2. Valvoja ei saa olla sen maan kansalainen, jossa kilpailu järjestetään.
13.2.3. Kaikkiin maanosaliittojen hyväksymiin kilpailuihin – A- ja B-luokan kilpailuihin, maanosaliiton
kilpailukomissio nimeää ehdokkaat, joista maanosaliiton puheenjohtaja hyväksyy, nimeää ja
erottaa valvojan.
13.3. Päätöksentekoprosessi
13.3.1. Valvoja on vastuussa kaikista päätöksistä.
13.3.2. Valvoja ilmoittaa kuuluttajalle tietokonejärjestelmän osoittaman voittaneen ottelijan nimen
ottelun päätyttyä.
13.3.3. Valvojan tulee seurata tuomarien kehä- ja arvostelutyöskentelyä ja viipymättä hyllyttää
epäpätevästi toimiva tuomari. Kilpailun päätyttyä hänen tulee yhdessä kehätuomarien
arvioijan ja arvostelutuomariarvioijan kanssa tehdä päätös siitä, tuleeko kurinpitokomissiolle
tehdä suositus kyseisen kehä- tai arvostelutuomarin toiminnan johdosta.
13.3.4. Mikäli otteluun nimetty toimihenkilö on poissa, voi valvoja nimetä sopivan henkilön
hyväksytyistä toimihenkilöistä poissaolevan toimihenkilön tilalle.
13.3.5. Mikäli ottelun pitäminen kunnollisissa olosuhteissa estyy yllättävästä syystä, eikä kehätuomari
huomioi tilannetta, voi valvoja keskeyttää ottelun, kunnes sitä voidaan jatkaa jälleen
asianmukaisissa olosuhteissa.
13.3.6. Valvojalla on myös oikeus toimia katsomallaan parhaalla tavalla, mikäli nyrkkeilyn jatkaminen
asianmukaisissa olosuhteissa vaarantuu.
13.3.7. Mikäli nyrkkeilijä syyllistyy vakavaan ja tahalliseen rikkeeseen, joka on reilun urheiluhengen
vastainen, valvojalla, kehätuomarilla ja kansainvälisillä teknisillä toimihenkilöillä on oikeus
suosittaa, että AIBA:n hallitus veisi asian käsiteltäväksi kurinpitokomissiolle mahdollista
rangaistusta varten.
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13.3.8. Valvoja ei saa toimia valvojan roolissa otteluissa, joissa nyrkkeilee nyrkkeilijä hänen omasta
maastaan.
13.3.9. Valvoja, kehätuomareiden arvioija ja arvostelutuomareiden arvioija vastaavat avustajien
huomauttamisesta, varoittamisesta ja avustajien poistamisesta kilpailualueelta tai kilpailusta.
13.4. Kehätuomarin ratkaisun kumoaminen
13.4.1. Valvojalla on oikeus kumota kehätuomarin ratkaisu, mikäli se on selkeästi nykyisten
Teknisten & kilpailusääntöjen tai AIBA:n Asetusten & sääntöjen vastainen. Harkitessaan
tällaista tapausta, valvojalla on oikeus käyttää videotallennetta ottelusta.
13.5. Velvollisuudet
13.5.1. Valvojan velvollisuudet on listattu liitteessä A.

SÄÄNTÖ 14. AVUSTAVA VALVOJA (AVUSTAVA YLITUOMARI)
14.1. Nimittäminen
14.1.1. AIBA nimeää kaksi (2) avustavaa valvojaa kaikkiin AOB -kilpailuihin, joissa käytetään
kahta (2) kehää.
14.2. Kelpoisuus
14.2.1. Avustavien valvojien tulee olla läpäissyt AIBA:n valvojan tutkinto ja/tai AOB -valvojan tutkinto,
jonka myötä kykenee osoittamaan erinomaisia johtajuus- ja hallintotaitoja. Kaksi (2)
avustavaa valvojaa ovat vastuussa kahdesta (2) kehästä samoin velvollisuuksin kuin valvoja.
14.2.2. Aktiiviset valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat tai henkilöt, jotka ovat olleet
toimintakiellossa yli kuusi (6) kuukautta eivät voi toimia avustavina valvojina.
14.2.3. Avustavat valvojat eivät saa olla sen maan kansalaisia, jossa kilpailu järjestetään ja heidän
tulee olla eri maan kansalaisia kuin valvoja.
14.3. Velvollisuudet
14.3.1. Avustavien valvojien velvollisuudet on listattu liitteessä A.

SÄÄNTÖ 15. KANSAINVÄLINEN TEKNINEN TOIMIHENKILÖ (ITOs)
15.1. Kelpoisuus
15.1.1. Jokaisella ITO:lla tulee olla AIBA:n ITO sertifiointi.

15.1.2. Aktiiviset valmentajat, tuomarit, joukkueenjohtajat tai henkilöt, jotka ovat olleet
toimintakiellossa yli kuusi (6) kuukautta eivät voi toimia kansainvälisinä teknisinä
toimihenkilöinä.
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15.2. Määritelmä
Kaikki toimihenkilöt, jotka työskentelevät kilpailualueella (FOP), lukuun ottamatta valvojaa, avustavia
valvojia, kehä- ja arvostelutuomareita ja järjestelytoimikuntaa ja AIBA:n henkilökuntaa, ovat
kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä (ITO). Kilpailuissa ITO:t koostuvat seuraavista henkilöistä:
15.2.1. Kehätuomareiden arvioija
15.2.2. Arvostelutuomareiden arvioija
15.2.3. Arvontakomissio
15.2.4. Lääketieteellisen juryn jäsenet
15.2.5. Varustevastaava
15.2.6. Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori
15.2.7. Muut valvojan nimeämät toimihenkilöt, jotka työskentelevät kilpailualueella (FOP).
15.3. Nimittäminen
15.3.1. AIBA:n hallituksen jäsenet, AIBA:n komissioiden puheenjohtajat, Teknisen &
Sääntökomission jäsenet, Tuomarikomission jäsenet ja Lääketieteellisen komission jäsenet
ovat pääasiallisia ehdokkaita kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä nimitettäessä.
15.3.2. Kaikkiin AOB -kilpailuihin valvoja nimeää ehdokkaat, ja AIBA:n puheenjohtaja hyväksyy,
nimittää ja erottaa kansainväliset tekniset toimihenkilöt.
15.3.3. Kaikkiin maanosaliiton hyväksymiin kilpailuihin valvoja nimeää ehdokkaat, ja maanosaliiton
puheenjohtaja hyväksyy, nimittää ja erottaa kansainväliset tekniset toimihenkilöt.
15.3.4. Kansainvälisistä teknisistä toimihenkilöistä korkeintaan kaksi saa olla samasta maasta samassa
kilpailussa. Kuitenkaan näitä kahta samasta maasta olevaa toimihenkilöä ei saa nimetä toimitsijoiksi
samaan otteluun.

SÄÄNTÖ 16. KEHÄTUOMAREIDEN JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN ARVIOIJAT
16.1. Nimittäminen
16.1.1. Maailmanmestaruuskilpailuissa ja Olympialaisissa kehätuomareiden ja arvostelutuomareiden
arvioijien tulee olla AIBA:n hallituksen, Tuomarikomission tai Teknisen & Sääntökomission
jäseniä ja heillä tulee olla ollut AIBA:n kolmen (3) tähden tuomarin sertifiointi.
16.1.2. Maanosaliittojen mestaruuskilpailuissa kehätuomareiden ja arvostelutuomareiden arvioijien
tulee olla maanosaliiton hallituksen, Tuomarikomission tai Teknisen & Sääntökomission
jäseniä ja heillä tulee olla ollut AIBA:n kahden (2) tähden tuomarin sertifiointi.
16.1.3. Kehätuomareiden arvioijan ja arvostelutuomareidn arvioijan tulee olla eri maan kansalaisia
kuin valvoja ja avustajat valvojat.
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16.2. Kaikissa AOB -kilpailuissa tulee olla nimettynä yksi (1) kehätuomareiden arvioija ja yksi (1)
arvostelutuomareiden arvioija kehää kohden.
16.3. Velvollisuudet
16.3.1. Kehätuomareiden arvioijan ja arvostelutuomareiden arvioijan velvollisuudet on listattu
liitteessä A.

SÄÄNTÖ 17. LÄÄKETIETEELLINEN JURY
17.1. Kelpoisuus
17.1.1. Kaikissa AOB -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.
17.1.2. Hätätilanteessa valvoja voi nimittää paikallisen tai joukkueen lääkärin tehtäviin, mikäli muita
lääketieteellisen juryn jäseniä ei ole saatavilla.
17.2. Läsnäolo kilpailuissa
17.2.1. Lääketieteellisen juryn jäsenten tulee olla koko kilpailun ajan paikalla, eivätkä he saa jättää
paikkojaan ennen viimeisen ottelun päättymistä ja ennen kuin he ovat nähneet molemmat
nyrkkeilijät, jotka osallistuivat siihen. Lääketieteellisen juryn jäsenet saavat käyttää
suojakäsineitä ottelun aikana.
17.3. Lääketieteellisen juryn jäsenten lukumäärä
17.3.1. Mikäli kilpailuissa on yksi kehä, kaikissa AOB -kilpailuissa mukaan lukien
maailmanmestaruuskilpailut ja Olympialaiset, 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.
17.3.2. Mikäli kilpailuissa on kaksi kehää, kaikissa AOB - kilpailuissa mukaan lukien
maailmanmestaruuskilpailut ja Olympialaiset, tulee kummankin kehän äärellä olla enintään
kaksi (2) lääketieteellisen juryn jäsentä.
17.4. Anti-Doping vaatimukset
17.4.1. Kaikissa AOB -kilpailuissa tulisi olla läsnä yksi (1) anti-doping asiantuntija, joka valvoo
dopingprosessia lääketieteellisen juryn jäsenten valvonnan alaisena.
17.5. Päävelvollisuudet
17.5.1. Yleiset velvollisuudet
17.5.1.1. 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
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17.5.1.2. Kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa pitää nyrkkeilijöiden lääkärintarkastuksissa
olla läsnä AIBA:n lääketieteellisen komission jäsen.
17.5.1.3. Lääketieteellisen juryn jäsenten tulee avustaa eri maiden lääkäreitä;
17.5.1.4. Lääketieteellisen juryn jäsenet saavat ilmaista mielipiteensä nyrkkeilijälle
tapahtuneesta loukkaantumisesta, ja näin tulee tehdä kun kehätuomari niin pyytää. Tämä
mielipide on lopullinen
17.5.1.5. Lääketieteellisen juryn tulee huolehtia, että lääkäri valvoo doping-prosesseja ja
tarkastaa osoitetut dopingalueet määrittääkseen tilan, varusteiden, tarvikkeiden ja
lomakkeiden riittävyyden.
17.5.1.6. Lääketieteellisen juryn jäsenet suorittavat kehä- ja arvostelutuomareiden
lääkärintarkastukset.
17.5.1.7. Lääketieteellisen juryn jäsenet käyvät läpi järjestäjien pelastussuunnitelmat:

tarkistavat, että kilpailupaikalla on happea ja paarit, muut elvytysvälineet,
evakuointivarustus, evakuointireitti

tarkistavat, että ambulanssi on läsnä kilpailupaikalla ja että on osoitettu sairaala, missä
loukkaantuneita nyrkkeilijöitä hoidetaan
17.5.1.8. Lääketieteellisen juryn jäsenet tarkastavat nyrkkeilijöille tarjottavan ruuan ja juoman
sopivuuden ja tekevät suositukset valvojalle.
17.5.2. Velvollisuudet kilpailujen aikana
17.5.2.1. Vähintään yhden lääketieteellisen juryn jäsenen on oltava kehän äärellä koko
ottelun ajan.
17.5.2.2. Lääketieteellisen juryn jäsenet ohjaavat kehätuomaria loukkaantumisia arvioitaessa
17.5.2.3. Lääketieteellisen juryn jäsenen tulee ilmoittaa valvojalle että ottelu tulee lopettaa,
mikäli jompikumpi nyrkkeilijöistä on kykenemätön jatkamaan ottelua.
17.5.3. Tyrmäyksen ja teknisen tyrmäyksen jälkeinen menettely
17.5.3.1. 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.
17.5.3.2. Lääketieteellinen huomiointi – mikäli nyrkkeilijä tulee tyrmätyksi, mutta ei menetä
tajuntaansa, tai häviää teknisellä tyrmäyksellä, tulee lääkärin tutkia nyrkkeilijä välittömästi
pukuhuoneessa voidakseen määrittää, onko tarpeellista ohjata nyrkkeilijä lääketieteelliseen
tarkkailuun ja/tai sairaalaan.
17.5.3.3. Lääketieteellisen juryn jäsenet voivat suositella hoitoa loukkaantuneelle nyrkkeilijälle.
17.5.3.4. Lääketieteellisen juryn jäsenet määräävät kilpailukieltoon tai rajoittavat
loukkaantuneen nyrkkeilijän ottelemista kuten parhaaksi näkevät
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17.5.3.5. Lääketieteellisen juryn jäsenen tulee täyttää ottelun jälkeinen lääkäriraportti
nyrkkeilijän kilpailukirjaan, mikäli nyrkkeilijälle on määrätty kilpailukielto ja/tai
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

SÄÄNTÖ 18. KILPAILUJEN JOHTAJA
18.1 Kansallisen järjestävän liiton tulee nimetä kilpailujen johtaja, jonka hyväksyy joko maanosaliitto tai
AIBA sen mukaisesti, onko kyseessä maanosaliiton hyväksymä tapahtuma vai AOB -kilpailu.
18.2. Kilpailujen johtaja on vastuussa siitä, että hän valvojan ohjauksen ja neuvojen mukaisesti suorittaa
velvollisuutensa, jotka luetellaan liitteessä A.
18.3. Kilpailujen johtajan tulee omata erinomainen englannin kielen suullinen taito.

SÄÄNTÖ 19. KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN SÄÄNNÖT
19.1. Nimittäminen ja puolueettomuus
Puolueettomuuden varmistamiseksi, jokaisen ottelun kehä- ja arvostelutuomarit valitaan
tietokoneohjelmalla ja/tai arvontakomission toimesta.
19.1.1. Kaikkien tuomareiden on oltava tehtäviinsä hyväksyttyjä kehä- ja arvostelutuomareita.
19.1.2. Kaikkien tuomareiden on oltava keskenään ja otteluun osallistuvien nyrkkeilijöiden kanssa eri
maista ja eri liitoista.
19.1.3. Kukaan tuomari ei saa olla kansallisuudeltaan, tai sellaisen maan vakituinen asukas, joka on
jommankumman otteluun osallistuvan nyrkkeilijän edustaman maan alusmaa, siirtomaa tai
riippuvuussuhteessa tähän maahan.
19.1.4. Jos joku tuomareista on muuttanut kansalaisuuttaan, hän ei saa toimia tuomarina sellaisessa
ottelussa, jossa jompikumpi otteluun osallistuvista nyrkkeilijöistä on kotoisin hänen
alkuperäisestä kotimaastaan.
19.1.5. 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 valvojalle mahdollisimman
pian.
19.1.6. Mikäli arvontakomissio ei onnistu noudattamaan yllämainittuja ohjeita, tekee valvoja lopullisen
ratkaisun.
19.2. Eturistiriita
19.2.1. 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.
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19.3. Kurinpidolliset toimenpiteet
19.3.1. Kehä- tai arvostelutuomarin huonosta suorituksesta johtuvasta hyllytyksestä tekee päätöksen
valvoja yhdessä kehätuomareiden arvioijan ja/tai arvostelutuomareiden arvioijan kanssa.
19.3.2. Kurinpitokomissio tekee päätöksen kehä- tai arvostelutuomarin hyllytyksestä, jos kyseessä on
eettinen asia.
19.4. Eettiset- ja käyttäytymisohjeet (Code of Conduct)
19.4.1. Kaikkien kehä- ja arvostelutuomareiden tulee noudattaa ja allekirjoittaa AIBA:n Eettisiä- ja
käyttäytymisohjeita (Liite B).

SÄÄNTÖ 20. AIBA KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMARIJÄRJESTELMÄ
20.1. AIBA:n kehä- ja arvostelutuomareiden järjestelmä on kuvattu AIBA:n Teknisissä säännöissä.

AOB Competition Rules - 21

KILPAILUVARUSTESÄÄNNÖT
SÄÄNTÖ 21. NYRKKEILYHANSKAT
21.1. Kaikissa AOB -kilpailuissa, maanosaliittojen hyväksymissä kilpailuissa ja kansallisissa kilpailuissa tulee
käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan valmistamia hanskoja
21.2. Nyrkkeilijät käyttävät oman kulmansa värisiä, punaisia tai sinisiä hanskoja.
21.3. Kaikissa AOB -kilpailuissa järjestävän organisaation tulee tarjota käytettävät hanskat käyttöön ja valvojan
tulee hyväksyä ne. Nyrkkeilijät eivät saa käyttää omia hanskojaan.
21.4. Nyrkkeilijöiden tulee pukea hanskat ennen saapumistaan kehään.
21.5. Hanskat tulee ottaa pois välittömästi ottelun päätyttyä ja ennen tuomion julistamista.
21.6. Hanskojen pehmusteiden tulee olla ehjät ja paikoillaan.
21.7. Ainoastaan puhtaita ja kestäviä hanskoja tulee käyttää.
21.7.1. Kaikki hanskat tulee puhdistaa käyttäen 10% Natrium Hypokloriittia ennen kuin niitä käytetään
uudestaan.
21.8. Tekniset ohjeet
21.8.1. Miesten (Elite) AOB -kilpailut:
21.8.1.1. Kymmenen (10) unssin (oz) hanskoja tulee käyttää Kevyestä kärpässarjasta (49 kg)
Kevyeeseen välisarjaan (64 kg).
21.8.1.2. Kahdentoista (12) unssin (oz) hanskoja tulee käyttää Välisarjasta (69 kg)
Superraskaaseen sarjaan (+91 kg).
21.8.2. Muissa AOB -kilpailuissa:
21.8.2.1. Kymmenen (10) unssin (oz) hanskoja tulee käyttää.
21.8.3. Yksityiskohtaiset tiedot nyrkkeilyhanskoista löytyvät liitteestä G: Hanskojen tekniset tiedot ja
ohjeistus.

SÄÄNTÖ 22. PÄÄSUOJAT
22.1. AOB miesten yleisen sarjan (Elite) otteluissa ei enää saa käyttää pääsuojia.
22.1.1. Sääntö 22.1. otetaan virallisesti käyttöön 1. kesäkuuta 2013 alkaen ainoastaan kansallisella
tasolla. Siirtymävaihe on sallittu kansallisella tasolla 31.5.2013 asti.
22.1.2. Kansainvälisesti AIBA maailmanmestaruuskilpailut Almatyssa, Kazakstanissa ovat
ensimmäiset kilpailut, joissa pääsuojia ei käytetä.
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22.1.3. Olympialaisissa, Sääntö 22.1. on voimassa ainoastaan Kansainvälisen Olympiakomitean
hyväksynnällä.
22.2. Muissa AOB -kilpailuissa kuten naisten kilpailut (Elite), poikien ja tyttöjen A-junioreiden (Youth) ja Bjunioreiden (Junior) kilpailut, pääsuojien käyttö on pakollista.
22.2.1. Kaikissa AOB - kilpailuissa, maanosaliittojen hyväksymissä kilpailuissa ja kansallisissa
kilpailuissa tulee käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan valmistamia pääsuojia.
22.2.2. Nyrkkeilijät käyttävät oman kulmansa väristä, punaista tai sinistä pääsuojaa.
22.2.3. Järjestävän organisaation tulee tarjota käytettävät pääsuojat ja valvojan tulee hyväksyä ne.
Nyrkkeilijät eivät saa käyttää omia pääsuojia.
22.2.4. Nyrkkeilijöiden tulee pukea pääsuoja vasta kehään saavuttuaan.
22.2.5. Pääsuoja tulee ottaa pois välittömästi ottelun päätyttyä ja ennen tuomion julistamista.
22.2.6. Kaikki pääsuojat tulee puhdistaa käyttäen 10% Natrium Hypokloriittia ennen kuin niitä
käytetään uudestaan.
22.3. Tekniset tiedot
22.3.1. Yksityiskohtaiset tiedot pääsuojista löytyvät liitteestä G: Pääsuojien tekniset tiedot ja
ohjeistus.
22.4. Kaikissa kilpailuissa nyrkkeilijöiden, joilla on pitkät hiukset, tulee käyttää huivia/pipoa tai hiusverkkoa
pääsuojan alla.

SÄÄNTÖ 23. KÄSISITEET
23.1. Käsisiteiden käyttö
23.1.1. Kaikissa AOB -kilpailuissa tulee käyttää AIBA:n virallisen lisenssivalmistajan valmistamia
käsisiteitä.
23.1.2. Käsisiteet tulee pukea pukuhuoneessa, järjestävän organisaation toimihenkilön läsnä
ollessa. Varustevastaava tarkistaa ja leimaa jokaisen nyrkkeilijän käsisiteet varustepöydän
luona.
23.2. Tekniset tiedot
23.2.1. 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.
23.2.2. Käsisiteet tulee olla valmistettu joustavasta puuvillamateriaalista ja niissä tulee olla
tarrakiinnitys.
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SÄÄNTÖ 24. KILPAILUASU JA SUOJAT
24.1. Kilpailijat nyrkkeilevät kevyissä, naulattomissa ja korottomissa tossuissa, sekä sukissa, jotka saavat olla
korkeintaan polvipituiset.
24.2. Nyrkkeilijöiden shortsien pituus tulee olla reiden puolivälistä polven yläpuolelle. Shortsit eivät saa peittää
polvia, eikä niitä saa pitää vyötärölinjan yläpuolella. Vyötärölinja on kuvitteellinen kohta navan ja lantion yläosan
välillä.
24.3. Nyrkkeilijöiden tulee käyttää oman kulmansa väristä, punaista tai sinistä ottelupaitaa sekä shortseja.
Naisnyrkkeilijät voivat halutessaan käyttää shortsien sijaan hametta.
24.4. Paita ja housut tai hame tulee erottaa elastisella 6-10 cm:n leveällä, erivärisellä vyötärönauhalla.
(Vyötärölinja on kuvitteellinen kohta navan ja lantion yläosan välillä.)
24.5. Nyrkkeilijät eivät saa käyttää teippiä missään muodossa kilpailuasuissaan.
24.6. Kaikissa naisten kilpailuissa rinta- ja alasuojan käyttö on sallittua.
24.6.1. 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.
24.7. Tuomareiden tulee pukeutua AIBA:n ohjeiden mukaiseen asuun kaikissa kilpailuissa
24.8. Kehä- ja arvostelutuomarit saavat käyttää suojakäsineitä ottelun aikana.
24.9. Yksityiskohtaiset ohjeet kilpailuasuista löytyvät liitteestä F: Nyrkkeilijän kilpailuasuohjeistus.
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