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PŮSOBNOST PRAVIDEL 

Tato Technická pravidla AIBA platí pro AOB, APB a WSB a jsou jedinými celosvětově platnými 
Technickými pravidly, která musí dodrţovat a respektovat AIBA členské Národní federace, boxerští 
členové, kluby a „boxerská rodina“ na kaţdé své soutěţi a při veškerých aktivitách na všech úrovních. 
Ţádná z národních federací si nesmí ustanovit svá vlastní technická a soutěţní pravidla, která by byla 
v rozporu s těmito Technickými pravidly AIBA. 

 

DEFINICE (DEFINITIONS) 

 

„AIBA” znamená Mezinárodní boxerskou asociaci; 

„Soutěţe AIBA” (AIBA Competitions) znamenají veškeré soutěţe AOB, APB a WSB; 

„Komise AIBA pro způsobilost” (AIBA Eligibility Committee) znamená komisi zaloţenou AIBA pro 
posuzování způsobilosti Boxerů pro účast na Soutěţích AIBA; 

„AOB”(AOB) znamená AIBA Open Boxing, tedy AIBA Otevřený box nebo také Olympijský box; 

„APB”(APB) je profesionální boxerská soutěţ nazvanou AIBA Pro Boxing; 

„BMA”(BMA) je marketingová agentura s názvem Boxing Marketing Arm vlastněná AIBA; 

„Zápas”(Bout) znamená boxerský zápas mezi dvěma Boxery, který se koná v rámci soutěţe; 

„Boxer”(Boxer) znamená jakéhokoli Boxera, který se účastní soutěţe a který je členem Národní federace 
sdruţené v AIBA; termín Boxer se vztahuje na Boxery obou pohlaví; 

„Certifikát Trenéra”(Coach Certification) znamená povolení vystupovat jako Trenér v AIBA Soutěţích 
vydané Národní federací po absolvování zkoušek a udělení certifikátu; 

„Konfederace” (Confederation) znamená skupinu Národních federací uznaných Mezinárodní boxerskou 
asociací AIBA a náleţících ke stejnému kontinentu; 

„Disciplinární pravidla” (Disciplinary Rules) jsou pravidla vydaná Mezinárodní boxerskou asociací AIBA 
ve vztahu k obecným standardům chování vyţadovaných od Boxerů a/nebo jakýchkoli osob podílejících 
se na AIBA Soutěţi a sankcím, které mají být uloţeny v případě porušení těchto standardů chování; 

„Sportoviště” (FOP – Field of Play) znamená soutěţní plochu, tj. prostor rozprostírající se do vzdálenosti 
alespoň 6 m od vnějšího okraje plošiny ringu pro AOB a 2 metry od vnějšího okraje plošiny ringu pro 
APB a WSB; 

„Rukavice” (Gloves) znamenají vybavení navlečené na rukou pro jejich ochranu při soutěţi; 

„Individuální bojový kontaktní sport” (Individual Physical Contact Sport) znamená jakýkoli 
z následujících sportů v jakékoli jeho formě: Aikido, Box (kromě AOP, APB a WSB), Zápasy v kleci, Judo, 
Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickbox, K-1, Thajský box, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, 
Wushu a kaţdý jiný sport, který můţe být asociací AIBA povaţován za individuální bojový kontaktní 
sport; 

„Bodový rozhodčí” (Judge) znamená osobu, která během zápasu přiděluje body za výkony kaţdého 
z Boxerů v ringu při respektování Technických pravidel AIBA a Soutěţních pravidel AOB, Soutěţních 
pravidel APB a Soutěţních pravidel WSB; 

„Lékařská pravidla” (Medical Rules) jsou pravidla vydaná Mezinárodní boxerskou asociací AIBA ve 
vztahu k lékařským standardům, které jsou vyţadovány při pozorování Boxerů a/nebo jakýchkoli jiných 
Funkcionářů před, během a po jakékoli soutěţi; 

„Národní federace” (National Federation) je boxerskou federaci či asociací, kterou kongres uzná pro 
členství v AIBA, pročeţ se pak členem AIBA stane; 
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„Soutěţe na Národní úrovni” (National Level Competitions) znamenají boxerské soutěţe organizovány 
a/nebo schváleny jednotlivou Národní federací a na které se účastní pouze boxeři z té dané Národní 
federace; 

„Ringový rozhodčí” (Referee) znamená osobu, která zajišťuje, aby boxeři v průběhu zápasu dodrţovali 
Technická pravidla AIBA a Soutěţní pravidla AOB, Soutěţní pravidla APB a Soutěţní pravidla WSB; 

„Pravidla” (Rules) znamenají Protikorupční pravidla, Antidopingová pravidla, Disciplinární pravidla, 
Soutěţní pravidla, Lékařská pravidla, Procesní pravidla a Technická pravidla; 

„Sekundanti” (Seconds) znamenají Kouče nebo Trenéry, kteří jsou certifikovaní od AOB, APB a WSB a 
kteří mají povoleno vystupovat v rohu ringu; 

„Supervizor” (Supervisor) znamená osobu, kterou ustanoví AIBA a učiní ji odpovědnou za veškeré 
technické záleţitosti kolem boxerských soutěţí. Supervisor můţe být certifikován pro všechny Soutěţe 
AIBA (AOB, APB a WSB) nebo pouze pro Soutěţe AOB; 

„Funkcionáři týmu ” (Team Officials) znamenají týmové Manaţery, Trenéry a Lékaře, které Národní 
federace zapsala do boxerských soutěţí; samotní boxeři do této kategorie nepatří; 

„WSB” znamená mezinárodní boxerskou ligovou soutěţ známou pod jménem Světová Série Boxu 
(World Series of Boxing nebo popřípadě i jiné neţ toto jméno, které toto jméno nahradí) zahrnující více 
franchisantů (licencovaných partnerů) konající se kaţdoročně. 



 

 

AIBA Technical Rules           Technická pravidla AIBA - 5 

1. ČLENSTVÍ A ZPŮSOBILOST 

 

1.1. Všichni Boxeři, Trenéři, Funkcionáři, příslušníci kanceláře Národní federace musí být členy nebo 

licencování a/nebo potvrzeni jejich Národní federací, Konfederací a AIBA, aby se mohli účastnit 

v národních a mezinárodních Soutěţích AIBA. 

1.2. Při registraci na Soutěţ AIBA se musí všichni Boxeři a Týmoví funkcionáři prokázat kopiemi jejich 

aktuálních cestovních pasů. Ţádný jiný průkaz identity nebude akceptován. 

1.3. S výjimkou případu, kde se pouţije pravidlo 1.2.1. Soutěţních pravidel APB nebude ţádnému 

Boxerovi, který je zúčastnil Zápasu nebo Akce organizované nebo promotované jinou 

profesionální boxerskou organizací nebo promotérem (jiný neţ BMA, AIBA nebo WSB Zápas 

nebo Akce) povolena účast v Soutěţi AIBA na ţádné úrovni. 

1.4. Pokud Boxer, který soutěţil v AOB, APB nebo WSB, soutěţí v Zápase nebo na Akci 

organizované nebo promotované jinou profesionální boxerskou organizací nebo promotérem (jiný 

neţ BMA, AIBA nebo WSB Zápas nebo Akce), pak tento Boxer nebude uţ nikdy způsobilý 

účastnit se ţádné Soutěţe AIBA na ţádné úrovni. 

1.5. Ţádný Boxer, který soutěţil na profesionální úrovni v jakémkoli Individuálním bojovém kontaktním 

sportu, nebude způsobilý k účasti na ţádné Soutěţi AIBA na ţádné úrovni. 

1.6. Aby byl Boxer, který soutěţil na amatérské úrovni v jakémkoli Individuálním bojovém kontaktním 

sportu, způsobilý k účasti na Soutěţi AIBA jakékoli úrovně, musí podat ţádost ke Komisi AIBA 

pro způsobilost. Komise AIBA pro způsobilost prozkoumá kaţdou ţádost na základě 

předloţených informací, pokynech a kritérií vytvořených touto Komisí. Ţádající Boxer bude 

způsobilý účastnit se Soutěţí AIBA pouze v případě, ţe se Komise AIBA pro způsobilost 

povaţuje tohoto Boxera za způsobilého. Rozhodnutí Komise AIBA pro způsobilost je konečné a 

není moţné se proti němu odvolat či jej jinak zpochybnit (a to ani Boxerem ani ţádnou ze třetích 

stran). 

1.7. Pokud se jakýkoli Boxer, který obdrţel povolení od Komise AIBA pro způsobilost v souladu 

s pravidlem 1:6. těchto Pravidel, znovu zúčastní Individuálního bojového kontaktního sportu na 

jakékoli úrovni, bude tento Boxer automaticky nezpůsobilý k účasti v jakékoli Soutěţi AIBA na 

jakékoli úrovni a nebude mu znovu umoţněno podat ţádost ke Komisi AIBA pro způsobilost. 

 

2. LÉKAŘSKÁ HLEDISKA ZPŮSOBILOSTI BOXERŮ 

 

2.1. Lékařské potvrzení 

2.1.1. Boxer nesmí soutěţit v mezinárodní soutěţi, pokud tento Boxer nemá platný a aktuální 

Boxerův AIBA záznam o utkáních (Boxer’s AIBA Competition Record Book), ve kterém musí 

být tento Boxer uznán jako způsobilý boxovat kvalifikovaným lékařem schváleným 

předsedajícím členem lékařského výboru AIBA. 

2.1.1.1. Lékař nebude povaţován za kvalifikovaného, pokud se neprokáţe jasným a čitelným 

dokladem totoţnosti a lékařským vysvědčením. 

2.1.1.2. Aby byla Roční lékařská prohlídka platná, musí být (i) provedena kvalifikovaným 

Lékařem, (ii) ne starší neţ je uvedeno v pravidle 2.1.4 (iii) a zápis z prohlídky musí 

obsahovat jasné a čitelné výsledky všech vyšetřovaných oblastí a (iv) musí být 

zaznamenán do online (elektronické) nebo tištěné registrace pro mezinárodní soutěţe. 
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2.1.2. Boxer se musí před váţením podrobit lékařské prohlídce Ringového lékaře a musí jím být 

uznán jako schopný soutěţit. Aby byl zachován plynulý průběh Váţení, Supervisor můţe 

rozhodnout o posunutí začátku Lékařské prohlídky na dřívější termín, ale musí o tom 

informovat všechny zástupce Boxerů.  

2.1.3. Na Lékařské prohlídce Boxer nebo jeho zástupce musí Supervizorovi předloţit veškeré 

poţadované dokumenty v souladu s těmito pravidly. 

2.1.4. Potvrzení o Lékařské prohlídce vystavené během posledních třech (3) měsíců musí být 

předloţena do Ústředí AIBA/WSB: 

2.1.4.1. AOB – během registračního období pro kaţdou Soutěţ AOB daného roku; 

2.1.4.2. APB – pro kaţdý Zápas APB; 

2.1.4.3. WSB: 

2.1.4.3.1. Jeden (1) měsíc před začátkem kaţdé WSB sezóny a poté kaţdé tři (3) měsíce; 

2.1.4.3.2. Pro Boxery registrované během WSB sezóny při registraci a poté kaţdé tři (3) 

měsíce. 

2.1.5. Potvrzení o Roční lékařská prohlídce musí být standardizováno, jak je uvedeno v Příloze A. 

2.1.6. Boxer musí dodrţet minimální odpočinkovou lhůtu: 

2.1.6.1. AOB – dvanáct (12) hodin mezi dvěma (2) Zápasy 

2.1.6.2. APB 

2.1.6.2.1. Deset (10) dní pro Zápas, který trval šest (6) nebo méně kol 

2.1.6.2.2. Dvacet (20) dní pro Zápas, který trval více neţ šest (6) aţ osm (8) kol 

2.1.6.2.3. Třicet (30) dní pro Zápas, který trval více neţ osm (8) kol 

2.1.6.3. WSB – Deset (10) dní mezi dvěma (2) Zápasy 

2.2. Boxer s Povoleným handicapem  

2.2.1. Popis Povoleného handicapu naleznete v platné AIBA Lékařské příručce (AIBA Medical 

Handbook). 

2.3. Zakázaný zdravotní stav 

Boxeři v následujícím zdravotním stavu se nesmí účastnit ţádné Soutěţe AIBA: 

2.3.1. Pokud má Boxer obvaz na řezné ráně, odřenině, trţné ráně, krevní podlitině, na temeni hlavy 

nebo obličeji včetně nosu a uší. V případě odřeniny nebo trţné rány je povoleno pouze 

ošetření vazelínou, kolodiem, roztokem Trombinu, Micro Fibrilar kolagen, Gelfoam, 

Surgicelem a Adrenalinem v poměru 1/1000 nebo náplastí Steri-Strip. Rozhodnutí je na 

Ringovém lékaři, který vyšetří Boxera v den jeho soutěţe. 
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2.3.2. Boxer musí být před lékařskou prohlídkou hladce oholen. Plnovousy a kníry nejsou 

povoleny. Při zápase se nesmí nosit ţádné typy tělového piercingu a ţádné tělové doplňky. 

2.3.3. Ţádný Boxer s implantovaným zařízením, které vyuţívá elektřinu nebo jinou látku ovlivňující 

tělesné funkce nesmí být připuštěn k zápasu. 

2.3.4. Popis dalších zakázaných zdravotních stavů naleznete v aktuální AIBA Lékařské příručce. 

2.3.5. Lékařské potvrzení po Ochranné lhůtě - Boxer vracející se po vypršení Ochranné lhůty 

předepsaní dle pravidla 2.5 níţe musí být Lékařem uznán schopným (fit to box) pro účast v 

boxerských soutěţích. 

2.3.6. Boxer má povoleno nosit pouze měkké kontaktní čočky. Všechny ostatní kontaktní čočky 

jsou zakázány.  

2.3.6.1. V případě, ţe Boxer ztratí kontaktní čočky: 

2.3.6.1.1. Boxer pokračuje dál v boxování a Zápas tedy pokračuje dál. 

2.3.6.1.2. Boxer odmítne pokračovat v boxování bez kontaktních čoček a Ringový 

rozhodčí ukončí Zápas a soupeř bude vyhlášen vítězem TKO. 

2.4. Knockout (KO) a Technický Knockout (TKO) 

V případě, ţe výsledek Zápasu je Knockout nebo Technický Knockout, Ringový lékař musí vyplnit 
a podepsat Lékařskou zprávu ze zápasu (Medical Bout Report) a data z ní budou zanesena do 
AIBA Databáze a bude odeslána příslušné Národní federaci. V Lékařské zprávě ze zápasu 
Ringový lékař musí uvést doporučení pro stanovení počtu dní ochranné lhůty nebo jiné ochranné 
opatření a předat ji Supervizorovi. 

2.5. Ochranná sanitární opatření 

2.5.1. Jeden Knockout - Boxer, který byl knockoutován v důsledku úderů do hlavy při zápase, nebo 

kdyţ Ringový rozhodčí přerušil zápas kvůli tomu, ţe Boxer obdrţel tvrdé údery do hlavy, 

které ho učinily bezbranným nebo neschopným pokračovat, má zakázáno zúčastnit se 

soutěţního boxu nebo sparingu po dobu alespoň 30 dní po tom, co byl knockoutován. 

2.5.2. Dva Knockouty - Boxer, jemuţ se v průběhu 90deního období dvakrát stalo, ţe byl 

knockoutován z důvodu úderů do hlavy při zápase, nebo ţe Ringový rozhodčí přerušil zápas 

kvůli tomu, ţe Boxer obdrţel tvrdé údery do hlavy, které ho učinily bezbranným nebo 

neschopným pokračovat, má zakázáno zúčastnit se soutěţního boxu nebo sparingu po dobu 

90 dní po druhém Knockoutu. 

2.5.3. Tři Knockouty - Boxer, jemuţ se v průběhu 12měsíčního období třikrát stalo, ţe byl 

knockoutován z důvodu úderů do hlavy při zápase, nebo ţe Ringový rozhodčí přerušil zápas 

kvůli tomu, ţe Boxer obdrţel tvrdé údery do hlavy, které ho učinily bezbranným nebo 

neschopným pokračovat, má zakázáno zúčastnit se soutěţního boxu nebo sparingu po dobu 

jednoho (1) roku od třetího Knockoutu. 

2.5.4. Jestliţe byl Boxer knockoutován nebo obdrţel těţký úder do hlavy, jeţ měl za následek 

ukončení zápasu, Ringový lékař klasifikuje stupeň otřesu mozku a určí lékařskou ochrannou 

lhůtu dle následujícího: 
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2.5.4.1. kdyţ nedošlo ke ztrátě vědomí (Lost of Consciousness –LOC) zákaz minimálně na 30 

dní. 

2.5.4.2. kdyţ došlo k LOC na méně neţ jednu (1) minutu, zákaz minimálně na 90 dní. 

2.5.4.3. kdyţ došlo k LOC na déle neţ jednu (1) minutu, zákaz minimálně na 180 dní. 

2.5.4.4. Jakýkoli Boxer, který utrpí druhou ztrátu vědomí během třech (3) měsíců od návratu po 

ochranné lhůtě po první ztrátě vědomí bude mít předchozí lékařské omezení 

dvojnásobné. 

2.5.4.5. Jakýkoli Boxer, který utrpí tři (3) ztráty vědomí během 12 měsíců bude mít zákaz na 

dobu minimálně osmnáct (18) měsíců od data třetí ztráty vědomí. 

2.5.4.6. Ţádný Boxer, který má lékařské omezení nesmí trénovat nebo spárovat během této 

ochranné lhůty. 

2.5.5. Všechna ochranná opatření je rovněţ třeba uplatnit, kdyţ ke Knockoutu a/nebo otřesu 

mozku dojde při tréninku nebo kdekoliv jinde. Trenér odpovídá za podání zprávy Národní 

federaci. 

2.5.6. V případě knockoutování Boxera úderem po povelu “BREAK” nebo “STOP” a jeho 

odpočítání do číslovky „deset“ (10) neopravňuje výhra diskvalifikací “win by disqualification" 

takového Boxera pokračovat v soutěţi. 

2.5.7. Boxeři vracející se po Ochranném sanitárním opatření musí obdrţet písemný souhlas od 

jejich Národní lékařské komise a před návratem k boxu informovat v tomto smyslu Ústředí 

AIBA (AIBA HQs Office). 

2.5.7.1. Jestliţe Národní federace nemá ţádnou národní lékařskou komisi, toto potvrzení musí 

být vydáno neurologem nebo lékařem se specializací na sportovní medicínu 

(tělovýchovné lékařství). 

2.5.8. V případě úderů do těla je Ochranná lhůta a Ochranné sanitární opatření v kompetenci 

Ringového lékaře na základě Lékařské prohlídky po zápase. 

3. BODOVACÍ SYSTÉM 

3.1. Bodovací systém musí být pouţit při všech Zápasech. Bodovací systém bude zaloţen na principu 

"Povinných deseti bodů". 

3.2. Po výběru 5 Bodových rozhodčích a jejich příchodu na Sportoviště (FOP) si kaţdý z nich 

náhodně vybere místo u ringu. 

3.3. Těsně před začátkem kaţdého ze Zápasu, Bodovací systém náhodně vybere tři (3) Bodové 

rozhodčí z pěti (5) a pouze skóre těchto tří (3) Bodových rozhodčích bude započítáno. 

3.4. Na konci kaţdého kola, kaţdý z Bodových rozhodčích musí určit Boxera, který vyhrál dané kolo a 

udělit mu deset (10) bodů a prohravšímu Boxerovi udělit bodů devět (9) nebo méně aţ do šesti 

(6) bodů dle posouzení o kolik soupeř dané kolo prohrál. V kaţdém kole musí být označen vítěz. 

3.5. Bodoví rozhodčí mají za povinnost stisknout bodovací tlačítko v průběhu patnácti (15) sekund po 

ukončení kola. Toto skóre bude ihned přeneseno do počítačového systému spravovaného 

Supervizorem a ţádné úpravy nebo dodatky původního přeneseného skóre nebudou moţné. 

Oznámení skóre v ţivém televizním vysílání bude učiněno ihned před začátkem následujícího 

kola (s výjimkou oznámení skóre za poslední kolo, v němţ se uplatní pravidlo vztahující se na 

Oficiálního hlasatele o vyhlášení a oznámení výsledku).  
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Toto oznámení musí být schváleno Supervizorem, který poté odešle výsledek televiznímu štábu 

pro uveřejnění v ţivém televizním vysílání. Na konci Zápasu, bude přesné skóre udělené 

jednotlivými Bodovými rozhodčími zveřejněno na informační displeji divákům. Na tomto displeji 

bude zároveň uvedeno celkové skóre jednotlivých Bodových rozhodčích pro kaţdého z Boxerů 

za celý zápas (včetně všech odečtů za veřejné napomínání). 

3.6. V případě, ţe celkové skóre na konci Zápasu bude u kaţdého z Bodových rozhodčích, včetně 

všech odečtů, shodné, Bodoví rozhodčí musí zaznamenat do Bodovacího systému, kdo dle jejich 

názoru vyhrál Zápas. Budou o to poţádáni jen v případě, ţe: 

3.6.1. Jeden (1) ze dvou (2) zbývajících Bodových Rozhodčích také udělil nerozhodný výsledek 

3.6.2. Dva (2) zbývající Bodoví rozhodčí určili vítěze odlišně 

3.6.3. Dva (2) zbývající Bodoví rozhodčí určili nerozhodný výsledek 

3.7. Skóre posledního kola nesmí být vyzrazeno nebo zobrazeno aţ do doby, neţ je vítěz Zápasu 

oznámen. Supervizor informuje Oficiálního hlasatele o oficiálním výsledku. 

3.8. Všechny výsledky zaznamenané Bodovacím systémem musí být v závěru Zápasu vytištěny a 

musí být přiloţeny do oficiální zprávy zaslané do ústředí AIBA Supervizorem. 

3.9. Pokud se vyskytne závada na Bodovacím systému, Ringový rozhodčí vybere od všech (5) 

Bodových rozhodčích jejich podepsané bodovací lístky a předá je Supervizorovi. Supervizor pak 

náhodně vylosuje pouze tři (3) Bodové rozhodčí z pěti (5) a ponechá jména těchto Bodových 

rozhodčích, jejichţ skóre se bude započítávat. Od druhého kola bude Supervizor započítávat 

skóre uţ pouze od těchto stejných Bodových rozhodčích, kteří byli předtím vybráni. 

3.10. V případě nedostatku Bodových rozhodčích díky nepředvídatelným okolnostem, Bodovací 

systém vybere náhodně třetího Bodového rozhodčího ze dvou (2) Bodových rozhodčích, kteří 

původně vybráni nebyli. 

3.10.1. Tento Bodový rozhodčí se posune na místo nepřítomného Bodového rozhodčího. 

3.11. Bodovací systém určí vítěze jednomyslným (unanimous) nebo většinovým výsledkem (split 

decision) následovně: 

3.11.1. Jednomyslný výsledek na body: tři (3) Bodoví rozhodčí označí stejného vítěze nebo 

3.11.2. Většinový výsledek na body: 

3.11.2.1. Dva (2) Bodoví rozhodčí určí jednoho (1) Boxera jako vítěze a zbývající Bodový 

rozhodčí určí druhého Boxera jako vítěze; 

3.11.2.2. Dva (2) Bodoví rozhodčí určí jednoho (1) Boxera jako vítěze a zbývající Bodový 

rozhodčí určí výsledek jako nerozhodný. 

3.12. Kaţdý z Bodových rozhodčích nezávisle ohodnotí oba (2) Boxery za pouţití Bodovacího systému 

na základě následujících kritérií: 

3.12.1. Počet a kvalita úderů dopadnuvších na bodovanou část těla 

3.12.2. Celkovou převahu (dominanci) v Zápase 

3.12.3. Soutěţivost (bojovnost) 
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3.12.4. Technickou a taktickou převahu 

3.12.5. Porušování pravidel 

3.13. Bodoví rozhodčí musí pouţít následující kritéria pro přidělení bodů v kole: 

3.13.1. 10 vs. 9 - Vyrovnané kolo 

3.13.2. 10 vs. 8 - Jasný vítěz s převahou 

3.13.3. 10 vs. 7 - Totální převaha (dominance) 

3.13.4. 10 vs. 6 - Rozdíl třídy 

 

 

4. VÝSLEDKY 

 

4.1. Vítězství na body (Win on Points - WP) 

4.1.1. Na konci Zápasu bude vítěz určen na základě celkového skóre od Bodových rozhodčích a 

bude vyhlášen vítězem Zápasu na body na základě Bodovacího systému buď 

jednomyslným, nebo většinovým výsledkem.  

4.1.2. Bodoví rozhodčí budou bodovat kolo pro kaţdého Boxera aţ do chvíle ukončení Zápasu a 

Boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze Zápasu na body dle Bodovacího 

systému. Kolo, v němţ je Zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, ţe se jedná 

pouze o část kola. 

4.1.2.1. AOB - Pravidlo 4.1.2. se pouţije, kdyţ se vyskytne zranění způsobené neúmyslným 

faulem, na jehoţ základě je zápas zastaven Ringovým rozhodčím; 

4.1.2.2. APB - Pravidlo 4.1.2. se pouţije, kdyţ se po začátku třetího kola vyskytne zranění 

způsobené neúmyslným faulem, na jehoţ základě je zápas zastaven Ringovým 

rozhodčím; 

4.1.2.3. WSB - Pravidlo 4.1.2. se pouţije, kdyţ se po začátku druhého kola vyskytne zranění 

způsobené neúmyslným faulem, na jehoţ základě je zápas zastaven Ringovým 

rozhodčím. 

4.1.3. Bodoví rozhodčí budou bodovat kolo pro kaţdého Boxera aţ do chvíle ukončení Zápasu a 

Boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze Zápasu na body dle Bodovacího 

systému. Kolo, v němţ je Zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, ţe se jedná 

pouze o část kola. 

4.1.3.1. AOB - Pravidlo 4.1.3. se pouţije v případě, ţe oba Boxeři jsou zraněni současně, na 

základě čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím; 

4.1.3.2. APB - Pravidlo 4.1.3. se pouţije v případě, ţe oba Boxeři jsou po začátku třetího kola 

zraněni současně, na základě čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím; 

4.1.3.3. WSB - Pravidlo 4.1.3. se pouţije v případě, ţe oba Boxeři jsou po začátku druhého 

kola zraněni současně, na základě čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím. 
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4.1.4. Ringový rozhodčí můţe ukončit zápas před uplynutím předepsané doby trvání, nastanou-li 

nepředvídatelné události, které se vymykají odpovědnosti Boxerů i kontrole Ringového 

rozhodčího, jako je například poškození ringu, výpadek osvětlení, nepředvídatelné přírodní 

podmínky atd. Bodoví rozhodčí budou bodovat kolo pro kaţdého Boxera aţ do chvíle 

ukončení Zápasu a Boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze Zápasu na body 

dle Bodovacího systému. Kolo, v němţ je Zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, 

ţe se jedná pouze o část kola. 

4.1.4.1. APB & WSB - Pravidlo 4.1.4 se pouţije pouze ve výše uvedených případech, jen 

pokud se tak stane po začátku třetího kola. 

4.2. Technická remíza (TD) 

4.2.1. AOB - zde není moţná technická remíza. 

4.2.2. APB 

4.2.2.1. V případě, ţe k neúmyslnému faulu došlo před začátkem třetího kola, a na základě 

čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím, výsledek bude TD (Technická remíza); 

4.2.2.2. V případě, ţe k současnému zranění obou Boxerů došlo před začátkem třetího kola, a 

na základě čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím, výsledek bude TD 

(Technická remíza); 

4.2.2.3. V případě vzájemného KO (tzv. Double KO), k němuţ došlo v Titulovém zápase bude 

výsledek TD (Technická remíza). 

4.2.3. WSB  

4.2.3.1. V případě, ţe k neúmyslnému faulu došlo před začátkem druhého kola, a na základě 

čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím, výsledek bude TD (Technická remíza); 

4.2.3.2. V případě, ţe k současnému zranění obou Boxerů došlo před začátkem třetího kola, a 

na základě čehoţ je zápas zastaven Ringovým rozhodčím, výsledek bude TD 

(Technická remíza); 

4.3. Vítězství Technickým knockoutem (TKO) 

4.3.1. V případě, ţe Boxer dobrovolně vzdá zápas pro zranění nebo pokud jeho Trenér vhodí 

ručník do ringu nebo na plochu ringu, nikoli však během počítání, soupeř bude vyhlášen 

vítězem TKO. 

4.3.2. Pokud Boxer nezačne boxovat okamţitě po přestávce mezi koly, bude jeho soupeř 

prohlášen za vítěze TKO. 

4.3.3. Pokud Boxer dle mínění Ringového rozhodčího nedosahuje třídy svého soupeře, je-li 

převaha jeho soupeře značná nebo utrţil tvrdé údery, Zápas bude zastaven a soupeř bude 

prohlášen vítězem TKO. 

4.3.4. Pokud Boxer není schopen znovu boxovat po počítání (Knockdown), bude jeho soupeř 

vyhlášen vítězem TKO. 

4.3.5. Pokud se Boxer nestihne vzpamatovat do devadesáti (90) sekund po obdrţeném 

podpásovém úderu (dle Pravidla 7), bude jeho soupeř vyhlášen vítězem TKO 

4.3.6. Pokud Boxer vypadl po úderu z ringu a není schopen se do třiceti (30) sekund bez jakékoli 

pomoci dostat zpět do ringu, bude jeho soupeř prohlášen vítězem TKO. 
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4.3.7. Pokud je Zápas zastaven Ringovým rozhodčím na základě rozhodnutí Supervizora a po 

doporučení Ringového lékaře, bude jeho soupeř prohlášen vítězem TKO. 

4.4. Vítězství Technickým knockoutem pro zranění (TKO-I) 

4.4.1. Pokud Boxer dle mínění Ringového rozhodčího není schopen pokračovat v Zápase z důvodů 

aktuálního zranění nebo zhoršujícího se zranění způsobeného čistými údery, Zápas bude 

zastaven a soupeř bude prohlášen vítězem TKO-I. 

4.4.2. Pokud Boxer dle mínění Ringového rozhodčího není schopen pokračovat v Zápase z důvodů 

zranění nezpůsobeného údery, Zápas bude zastaven a soupeř bude prohlášen vítězem 

TKO-I. 

4.5. Vítězství diskvalifikací (DQ)  

4.5.1. Pokud je Boxer diskvalifikován pro faul nebo z jiného důvodu, bude jeho soupeř vyhlášen 

vítězem DQ. 

4.5.2. Pokud Ringový rozhodčí na základě svého uváţení určí, ţe zranění Boxera bylo způsobeno 

úmyslným faulem a zraněný Boxer nemůţe pokračovat v Zápase, bude faulující Boxer 

diskvalifikován a zraněný Boxer bude vyhlášen vítězem DQ. 

4.5.3. Třetí Veřejné napomínání během celého Zápasu automaticky znamená diskvalifikaci 

provinivšího se Boxera a jeho soupeř bude vyhlášen vítězem DQ. 

4.5.4. Diskvalifikovaný Boxer ztrácí nárok na jakékoli ocenění či body za daný Zápas. Pokud je 

Boxer diskvalifikován z důvodu jakéhokoli neetického nebo nesportovního chování, 

Supervizor musí uvědomit Disciplinární komisi AIBA ve lhůtě čtyřiadvaceti (24) hodin od 

konce daného Zápasu. 

4.6. Vítězství Knockoutem pro zranění (KO) 

4.6.1. Leţí-li Boxer sraţen na zemi (v tzv. pozici DOWN) a nedokáţe do deseti (10) odpočítaných 

sekund začít znovu boxovat, bude jeho soupeř vyhlášen vítězem KO. 

4.6.2. V případě nouze, a pokud Ringový rozhodčí povolá do ringu Ringového lékaře před tím, neţ 

je Boxer odpočítán do deseti (10), bude jeho soupeř vyhlášen vítězem KO. 

4.6.3. Pokud během Zápasu dojde ke vzájemnému KO (tzv. Double KO), oba Boxeři prohrají KO 

4.6.4. APB - Pokud během Zápasu dojde ke vzájemnému KO (tzv. Double KO), v ţebříčku výše 

postavený Boxer bude posunut na pozici pro vítěze. V ţebříčku níţe postavený Boxer se 

posune na pozici pro poraţeného. 

4.7. Vítězství Nenastoupením (WO) 

4.7.1. Pokud je řádně ustrojený Boxer připraven k Zápasu v ringu a jeho soupeř se nedostaví do 

ringu ani po vyhlášení jeho jména, pak po uplynutí jedné minuty po zaznění gongu vyhlásí 

Ringový rozhodčí nastoupeného Boxera vítězem Nenastoupením. 

4.7.2. V případě, ţe Supervizor ví v předstihu, ţe Boxer není přítomen, musí zrušit výše uvedený 

postup dle Pravidla 4.7.1 a vyhlásí se pouze oficiální výsledek. 
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4.7.3. AOB - Boxer, který neodboxoval alespoň jeden Zápas v celé soutěţi, nemůţe být oceněn 

ţádnou medailí. 

4.8. Neplatný zápas (NC) 

4.8.1. APB & WSB 

4.8.1.1. Ringový rozhodčí můţe ukončit Zápas, nastanou-li nepředvídatelné události, které se 

vymykají odpovědnosti Boxerů i kontrole Ringového rozhodčího, jako je například 

poškození ringu, výpadek osvětlení, nebo jiné nepředvídatelné přírodní podmínky. 

Pokud takový případ nastane a to do do začátku třetího kola, bude Zápas ukončen s 

výsledkem NC. 

4.8.1.2. Pokud oba Boxeři převýší nebo nedosáhnou oficiálního hmotnostního limitu během 

oficiálního Váţení o více neţ 500 gramů, bude Zápas vyhlášen s výsledkem NC. Oba 

Boxeři budou podrobeni sankcím stanoveným Disciplinární komisí AIBA v souladu s 

Disciplinárním řádem AIBA pro porušení Soutěţních pravidel APB popřípadě 

Soutěţních pravidel WSB. 

4.8.2. APB 

4.8.2.1. Pouze při Titulovém zápase, pokud oba Boxeři převýší nebo nedosáhnou oficiálního 

hmotnostního limitu během oficiálního Váţení o více neţ 1000 gramů, bude Zápas 

vyhlášen s výsledkem NC a Titul se stane volným. Oba Boxeři budou podrobeni 

sankcím stanoveným Disciplinární komisí AIBA v souladu s Disciplinárním řádem AIBA 

pro porušení Soutěţních pravidel APB. 

 

 

5. PROTESTY 

 

5.1. AOB 

5.1.1. Protest můţe pouze zpochybňovat rozhodnutí Ringového rozhodčího. 

5.1.2. Protest proti rozhodnutí Bodového rozhodčího nebude akceptován. 

5.1.3. Proces podání protestu je detailně popsán v jednotlivých Soutěţních pravidlech AOB: 

5.2. APB & WSB 

5.2.1. V Soutěţích APB & WSB není dovolen ţádný protest proti rozhodnutí Ringových ani 

Bodových rozhodčích. 

 

6. FAULY (NEDOVOLENÉ ZPŮSOBY BOJE) 

 

6.1. Typy faulů 

6.1.1. Úder pod pás nebo drţení pod pasem, podráţení, kopnutí nebo strkání nohou či kolenem; 

6.1.2. Údery vedené hlavou, ramenem, předloktím nebo loktem, tisknutí soupeřova krku, strkání 

rukou nebo loktem do soupeřovy tváře, tlačení soupeřovy hlavy přes provazy ringu; 

6.1.3. Údery otevřenou rukavicí, vnitřní stranou rukavice, zápěstím nebo hranou ruky; 
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6.1.4. Údery do zad soupeře a zvláště kaţdý úder do šíje nebo temene hlavy a údery na ledviny; 

6.1.5. Točené údery; 

6.1.6. Útočit za přidrţování se provazů nebo jich jakýmkoliv způsobem zneuţívat; 

6.1.7. Válení po soupeři, zápasení nebo pokládání celou vahou na soupeře při boji z blízka; 

6.1.8. Útok na soupeře, který je na zemi nebo se právě zvedá; 

6.1.9. Údery za současného drţení nebo údery za současného tlačení; 

6.1.10. Drţení nebo zaháknutí soupeřovi ruky nebo hlavy nebo strkání rukou pod ruce soupeře; 

6.1.11. Shýbání se pod pás soupeře; 

6.1.12. Úplně pasivní obrana dvojitým krytem a úmyslné padání, běhání a otáčení se za účelem 

vyhnutí se úderu; 

6.1.13. Mluvení; 

6.1.14. Neustoupit krok zpět při povelu BREAK; 

6.1.15. Pokus udeřit soupeře okamţitě po povelu BREAK ještě dříve, neţ byl proveden krok vzad; 

6.1.16. Uráţení nebo útočné chování vůči Ringovému rozhodčímu; 

6.1.17. Úmyslné vyplivnutí chrániče zubů nenásledované po zasaţení čistým úderem znamená 

povinné Veřejné napomenutí (Warning); 

6.1.18. Pokud chránič zubů vypadne Boxerovi po zasaţení čistým úderem a pokud se tak stane 

potřetí, Boxer bude Veřejně napomínán; 

6.1.19. Drţení nataţené ruky s cílem bránit ve výhledu soupeře; 

6.1.20. Kousnutí soupeře; 

6.1.21. Předstírání a simulování. 

 

 

7. ÚDER POD PÁS 

 

7.1. Po úderu pod pás, pokud si zasaţený Boxer nestěţuje a úder nebyl tvrdý a úmyslný, Ringový 

rozhodčí naznačí signálem nedovolený úder pod pás bez přerušování Zápasu. 

7.2. Po úderu pod pás, pokud zasaţený Boxer reklamuje tento úder pod pás, Ringový rozhodčí má 

následující dvě (2) moţnosti: 

7.2.1. Okamţitě diskvalifikuje provinivšího se Boxera, pokud byl úder pod pás úmyslný a silný. 
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7.2.2. Začne počítat do osmi (8). 

7.3. Po počítání do osmi (8), má Ringový rozhodčí tyto dvě (2) moţnosti:  

7.3.1. Boxer je schopen pokračovat: Ringový rozhodčí udělí veřejné napomenutí provinivšímu se 

Boxerovi, povaţuje-li to za nezbytné, a Zápas bude pokračovat. 

7.3.2. Boxer není schopen pokračovat: Ringový rozhodčí poskytne zasaţenému Boxerovi 

dostatečný čas na regeneraci ne však déle neţ jeden (1) a půl minuty. 

7.4. Po uplynutí výše uvedeného časového limitu má Ringový rozhodčí tyto dvě (2) moţnosti: 

7.4.1. Boxer je schopen pokračovat: Ringový rozhodčí udělí veřejné napomenutí provinivšímu se 

Boxerovi a Zápas bude pokračovat. 

7.4.2. Boxer není schopen pokračovat: Soupeř bude vyhlášen vítězem TKO. 

 

 

8. UPOZORŇENÍ, VEŘEJNÉ NAPOMENUTÍ A DISKVALIFIKACE 

 

8.1. Boxera, který neuposlechne příkazů Ringového rozhodčího, nebojuje podle pravidel, boxuje 

nesportovním způsobem nebo se dopouští faulů, můţe Ringový rozhodčí podle svého uváţení 

buď upozornit, nebo veřejně napomenout, anebo bez předchozího napomínání diskvalifikovat. 

Pokud chce Ringový rozhodčí veřejně napomenout Boxera, zastaví boj povelem "stop" a označí 

přestupek. Ringový rozhodčí pak ukáţe na napomínaného Boxera, Supervizora a na kaţdého z 

Bodových rozhodčí. 

8.2. Pokud byl Boxer veřejně napomínán Ringovým rozhodčím, Supervizor zaznamená toto veřejné 

napomenutí do Bodovacího systému. Kaţdé veřejné napomenutí sníţí celkové skóre provinivšího 

se Boxera o jeden (1) bod. Třetí veřejné napomenutí v Zápase znamená automaticky 

diskvalifikaci. 

8.3. Kdyţ má Ringový rozhodčí jakýkoli důvod se domnívat, ţe došlo k přestupku, který Ringový 

rozhodčí neviděl, můţe věc konzultovat s Bodovými rozhodčími. 

8.4. Shledá-li Ringový rozhodčí po Zápase jakékoli nesrovnalosti týkající se bandáţí, které dle názoru 

Ringového rozhodčího poskytly Boxerovi výhodu, musí být tento Boxer okamţitě diskvalifikován. 

8.5. Supervizor, Komisař Ringových rozhodčích a Komisař bodových rozhodčích mají právo 

upozorňovat, vykazovat a diskvalifikovat Sekundanty, kteří porušují pravidla. 

 

 

9. KNOCKDOWN (BOXER V POZICI NA ZEMI) 

 

9.1. Boxer se povaţuje v Pozici na zemi (Knockdown) pokud: 

9.1.1. Boxer se dotýká podlahy ringu jinou částí těla neţ chodidly v důsledku úderu nebo série 

úderů. 

9.1.2. Boxer visí bezmocně v provazech v důsledku úderu nebo série úderů. 

9.1.3. Boxer je mimo nebo částečně mimo provazy ringu v důsledku úderu nebo série úderů. 
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9.1.4. Boxer po tvrdém úderu sice nepadl ani neleţí na provazech, ale je ve stavu polobezvědomí 

a podle mínění Ringového rozhodčího není schopen pokračovat v Zápase. 

9.2. Počítání při Knockdownu („Pozici na zemi“) 

V případě, ţe se Boxer ocitne v Pozici na zemi (Knockdown), Ringový rozhodčí musí okamţitě 
přerušit Zápas povelem "STOP" a poté odpočítávat od jedné (1) do osmi (8), pokud je Boxer 
připraven pokračovat; popřípadě počítá od jedné (1) do deseti (10), pokud Boxer není schopen 
pokračovat. Ringový rozhodčí bude počítat s intervalem jedné sekundy mezi jednotlivými čísly a 
kaţdou tuto sekundu označí prsty ruky tak, aby si byl počítaný Boxer vědom počtu uplynulých 
sekund. Před odpočítáním čísla „jedna” musí uplynout doba jedné sekundy od okamţiku, kdy byl 
Boxer sraţen na zem (od okamţiku Knockdownu) a dobou oznámení “jedna”. 

9.3. Povinnosti soupeře  

Pokud je Boxer v Pozici na zemi (Knockdown), soupeř musí okamţitě jít do neutrálního rohu 
určeného Ringovým rozhodčím a setrvat tam do doby, neţ jej Ringový rozhodčí vyzve. Pokud 
toto soupeř sraţeného Boxera nerespektuje, přeruší Ringový rozhodčí počítání do té doby, dokud 
tak soupeř sraţeného Boxera neučiní. 

9.4. Povinné odpočítání do osmi  

Kdyţ je Boxer v Pozici na zemi (Knockdown) v důsledku úderu, Zápas nesmí pokračovat, dokud 
Ringový rozhodčí neodpočítá osm (8), a to i v případě, ţe je schopen pokračovat v boji jiţ předtím 
nebo kolo jiţ skončilo. 

9.5. Oba Boxeři v Pozici na zemi (Knockdown) 

Jsou-li oba Boxeři současně v Pozici na zemi, počítá Ringový rozhodčí tak dlouho, dokud bude 
někdo z nich v Pozici na zemi. 

9.6. Povinné limity Počítání 

9.6.1. V jednom (1) kole můţe být Boxer počítán do osmi maximálně třikrát (3); 

9.6.2. Není stanoven ţádný limit počítání celkem v Zápase; 

9.6.3. V Soutěţích AOB (Ţeny), Mládeţ (Youth) a Kadeti (Juniors) je stanoven limit čtyři (4) 

počítání celkem v jednom Zápase. 

9.7. Boxer sraţen mimo Ring 

V případě, ţe je Boxer sraţen mimo ring, je tomuto Boxerovi poskytnuta lhůta třiceti (30) sekund, 
aby se bez cizí pomoci dostal zpět do Ringu. V případě, ţe se do výše uvedeného časového 
limitu nevrátí do ringu, tento Boxer prohrává TKO. 

9.8. Knock-Out 

Poté, co Ringový rozhodčí odpočítá “deset”, Zápas skončí a je vyhlášen jako KO. Ringový 
rozhodčí můţe přerušit počítání, pokud se domnívá, ţe je Boxer vyţaduje okamţitou lékařskou 
pomoc. 

9.9. Boxer v Pozici na zemi (Knockdown) na konci kola  

V případě, ţe je Boxer v Pozici na zemi na konci jakéhokoli kola, Ringový rozhodčí musí 
pokračovat v počítání aţ do té doby, dokud se Boxer nezvedne bez ohledu na konec kola.  
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Kdyţ Ringový rozhodčí napočítá do deseti (10), Boxer prohrál KO. Gong tedy nezachrání Boxera. 

9.10. Boxer je podruhé v Pozici na zemi (Knockdown), aniţ by dostal nový úder  

Je-li Boxer po úderu v Pozici na zemi a Zápas po odpočítání do osmi (8) pokračuje, ale Boxer 
znovu upadne do Pozice na zemi, aniţ obdrţí nový úder, Ringový rozhodčí musí pokračovat v 
počítání od osmi (8) aţ do deseti (10). 

 

 

10. RINGOVÍ ROZHODČÍ 

 

10.1. Ve všech Soutěţích AIBA musí být kaţdý Zápas řízen Ringovým rozhodčím, nominovaným 

Losovací komisí pro Soutěţe AOB, nebo Supervizorem pro Soutěţe APB a WSB. Ringový 

rozhodčí řídí Zápas v ringu a neboduje jej s výjimkou dle Pravidla 3 (Bodovací systém), tedy v 

případě nepřítomnosti jednoho z Bodových rozhodčích. 

10.2. Povinnosti Ringového rozhodčího: 

10.2.1. Prvořadou starostí Ringového rozhodčího je péče o oba Boxery a jejich zdraví během 

Zápasu.  

10.2.2. Dbá, aby veškerá pravidla byla přesně dodrţována a boj byl veden v rámci fair play. 

10.2.3. Udrţuje přehled o všech situacích během celého Zápasu a má vše pod kontrolou. 

10.2.4. Chrání slabšího Boxera před přílišnými a zbytečně tvrdými zásahy. 

10.2.5. Pouţívá tyto čtyři (4) povely: 

10.2.5.1. "Stop" - kdyţ nařizuje Boxerům přerušit boj; 

10.2.5.2. “Box” - kdyţ přikazuje Boxerům pokračovat v boji; 

10.2.5.3. “Break” - kdyţ přerušuje klinč; 

10.2.5.4. “Time” - kdyţ přikazuje Časoměřiči zastavit čas. 

10.2.6. Naznačuje Boxerovi vhodnými vysvětlujícími znaky, mluvenými příkazy nebo gesty, ţe došlo 

k porušení pravidel. 

10.2.7. Ringový rozhodčí můţe sahat na Boxery, aby přerušil klinč (break) nebo zastavil Zápas a 

nebo od sebe Boxery oddělil. 

10.2.8. Rozhodčí nesmí zvednutím Boxerovy ruky nebo jiným způsobem označit vítěze, dokud 

nebylo provedeno oficiální vyhlášení. Kdyţ je oznámen vítěz Zápasu, Ringový rozhodčí musí 

stát uprostřed ringu, drţet oba Boxery za ruku a zvednout vítěznému Boxerovi ruku a to vše 

směrem do hlavní televizní kamery. 

10.2.9. Jestliţe Ringový rozhodčí diskvalifikuje Boxera nebo Zápas ukončí, musí nejdříve informovat 

Supervizora o tom, kterého z Boxerů diskvalifikoval, nebo zdůvodnit, proč Zápas ukončil, aby 

Supervizor mohl zadat výsledek do systému a informovat Oficiálního hlasatele pro sdělení 

výsledku obecenstvu. 

10.2.10. Ringový rozhodčí můţe poţádat Ringového lékaře o konzultaci týkající se jakéhokoli zranění 

Boxera. 
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10.2.11. V případě, ţe Ringový rozhodčí povolá do ringu Ringového lékaře, aby prohlédl Boxera, 

pouze tento Ringový rozhodčí a Ringový lékař smí být přítomen na ploše ringu. Ringový 

lékař si však můţe vyţádat kohokoli na pomoc. 

10.2.12. V případě, ţe se objeví zranění a Ringový rozhodčí si není jistý jeho příčinou, musí 

postupovat následovně: 

10.2.12.1. Poţádá nezraněného Boxera, aby odešel do neutrálního rohu; 

10.2.12.2. Poţádá Ringového lékaře, zda-li je zraněný Boxer schopen pokračovat. Pokud 

Ringový lékař sdělí Ringovému rozhodčímu, ţe Boxer je schopen pokračovat, pak 

Ringový rozhodčí nechá v Zápase pokračovat. 

10.2.12.3. Pokud Ringový lékař sdělí Ringovému rozhodčímu, ţe Boxer není schopen 

pokračovat, pak Ringový rozhodčí můţe Zápas přerušit, pokud Ringový rozhodčí faul 

neviděl. V tomto případě musí Ringový rozhodčí poţádat o názor kaţdého z pěti (5) 

Bodových rozhodčích, zdali všichni nebo většina z nich viděla faul popřípadě čistý úder 

a Ringový rozhodčí poté učiní jedno z následujících rozhodnutí: 

10.2.12.3.1. Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla čistý úder, pouţije se 

Technické pravidlo AIBA 4.4.1; 

10.2.12.3.2. Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla úmyslný faul, pouţije se 

Technické pravidlo AIBA 4.5.2; 

10.2.12.3.3. AOB 

 Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla neúmyslný faul, 
pouţije se Technické pravidlo AIBA 4.1.2.1; 

10.2.12.3.4. APB 

 Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla neúmyslný faul před 
začátkem třetího kola, pouţije se Technické pravidlo AIBA 4.2.2.1; 

 Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla neúmyslný faul po 
začátku třetího kola, pouţije se Technické pravidlo AIBA 4.1.2.2; 

10.2.12.3.5. WSB 

 Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla neúmyslný faul před 
začátkem druhého kola, pouţije se Technické pravidlo AIBA 4.2.3.1; 

 Pokud všichni nebo většina Bodových rozhodčích viděla neúmyslný faul po 
začátku druhého kola, pouţije se Technické pravidlo AIBA 4.1.2.3; 

10.3. Pravomoci Ringového rozhodčího  

10.3.1. Ukončit zápas v kterémkoli jeho fázi, má-li je za příliš jednostranné. 

10.3.2. Ukončit zápas v kterékoli jeho fázi, pokud jeden z Boxerů utrpěl zranění, které mu dle 

rozhodnutí Ringového rozhodčího nedovoluje dále pokračovat. 
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10.3.3. Ukončit zápas, má-li Ringový rozhodčí za to, ţe Boxeři nebojují s váţným úmyslem. V tomto 

případě můţe diskvalifikovat jednoho nebo oba Boxery. 

10.3.4. Upozornit Boxera nebo jej veřejně napomenout pro faul nebo z jakéhokoli jiného důvodu, 

porušuje-li zásady fair play nebo tato pravidla. 

10.3.5. Diskvalifikovat Boxera, který neuposlechne okamţitě pokynů Ringového rozhodčího nebo se 

vůči němu chová uráţlivým nebo agresivním způsobem. 

10.3.6. Po předchozím veřejném napomenutí nebo i bez něho diskvalifikovat Boxera, který se 

dopustil váţného faulu. 

10.3.7. Interpretovat tato pravidla za všech okolností tak, aby byl Zápas veden v duchu těchto 

pravidel, rozhodovat a zasáhnout i v těch případech, které nejsou výslovně v těchto 

pravidlech uvedeny. 

10.4. Právo kontrolovat Boxera 

10.4.1. Jakmile Boxer vstoupí do ringu, Ringový rozhodčí musí zajistit, ţe Boxer má odpovídající 

vybavení jak je uvedeno v Soutěţních pravidlech AOB, Soutěţních pravidlech APB a 

Soutěţních pravidlech WSB. 

10.4.2. Boxer nesmí mít oblečeny ţádné jiné věci, s výjimkou oblečení uvedeného v Soutěţních 

pravidlech AOB, Soutěţních pravidlech APB a Soutěţních pravidlech WSB. 

10.4.3. Uvolní-li se Boxerovi během Zápasu rukavice, Ringový rozhodčí přeruší Zápas, aby se 

závada mohla odstranit. 

10.4.4. Na konci Zápasu musí Ringový rozhodčí zkontrolovat bandáţe obou Boxerů. 

10.5. Ringový rozhodčí musí před začátkem Zápasu zkontrolovat správné rozestavění Bodových 

rozhodčích a Ringových lékařů. 

10.5.1. Ringový rozhodčí můţe zahájit Zápas pouze aţ po schválení od Supervizora. 

 

 

11. BODOVÍ ROZHODČÍ 

 

11.1. Ustanovení a účast 

11.1.1. Ve všech Soutěţích AIBA, bude od 1. června 2013 kaţdý Zápas bodován třemi (3) 

Bodovými rozhodčími z pěti (5). 

11.1.2. Kaţdý z pěti (5) Bodových rozhodčích bude usazen na třech (3) stranách ringu tak, jak je 

znázorněno v Soutěţních pravidlech AOB, Soutěţních pravidlech APB a Soutěţních 

pravidlech WSB. 

11.2. Před, během a po Zápasu nesmí Bodový rozhodčí mluvit s nikým z Boxerů, s dalším Bodovým 

rozhodčím ani s kýmkoli jiným, ani těmto osobám dávat jakákoli znamení. 

11.3. Bodový Rozhodčí nesmí opustit své stanoviště před vyhlášením rozhodnutí obecenstvu. 
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12. ŘÍZENÍ RINGOVÝCH A BODOVÝCH ROZHODČÍCH 

 

12.1. Kompletní systém řízení Ringových rozhodčích a Bodových rozhodčích AIBA je popsán 

v Příloze B. 

12.2. Všichni Rozhodčí ve všech Soutěţích AIBA musí podepsat Kodex chování dle přílohy D. 

 

13. ŘÍZENÍ RINGOVÝCH LÉKAŘŮ 

 

13.1. Ringoví lékaři mají práva a povinnosti vyplývající z Lékařských pravidel. 

 

14. ČASOMĚŘIČ A OPERÁTOR GONGU 

 

14.1. Povinnosti Časoměřiče a Operátora gongu jsou následující: 

14.1.1. Hlavní povinností Časoměřiče a Operátora gongu je sledovat počet kol a čas určený pro 

jednotlivá kola a přestávky mezi nimi. Přestávky mezi koly trvají celou (1) minutu. 

14.1.2. Časoměřič a Operátor gongu zahájí a ukončí kaţdé kolo úderem na gong. 

14.1.3. Deset (10) sekund před koncem kaţdého kola musí Časoměřič signalizovat nadcházející 

konec kola. 

14.1.4. Všechny časové úseky a odpočítávání určuje Časoměřič a Operátor gongu pomocí stopek 

nebo hodinek, ale stopky můţe zastavit pouze po povelu "time" od Ringového rozhodčího a 

znovu je zapnout musí po povelu "box" z úst Ringového rozhodčího. 

14.1.5. Pokud je jeden z Boxerů v Pozici na zemi (Knockdown), dává Časoměřič a Operátor gongu 

Ringovému rozhodčímu zvukové signály na znamení ubíhajících sekund během počítání. 

14.1.6. Pokud Boxer na konci kola leţí v Pozici na zemi (knockdown) a Ringový rozhodčí 

odpočítává, gong oznamující konec kola nezazní. Časoměřič můţe ukončit kolo úderem na 

gong teprve tehdy, kdyţ dá Ringový rozhodčí povel "box" naznačující pokračování Zápasu. 

14.1.7. Časoměřič a Operátor gongu sleduje čas i během Úderu pod pás nebo Ztráty vědomí nebo 

kdyţ Boxer vypadne mimo ring. 

14.2. Časoměřič musí sedět těsně u ringu vedle Obsluhy gongu (Gong Operator). 

 

  

15. OFICIÁLNÍ HLASATEL 

 

15.1. Povinnosti Oficiálního hlasatele jsou následující: 

15.1.1. Před začátkem Zápasu musí Oficiální hlasatel oznámit druh Zápasu, Hmotnostní kategorii, 

délku Zápasu, jména, země, váhy a sportovní statistiky kaţdého z Boxerů a také jména a 

země Ringového rozhodčího a Bodových rozhodčí. 
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15.1.2. Oficiální hlasatel musí oznámit číslo kaţdého kola ihned po začátku tohoto kola. 

15.1.3. Oficiální hlasatel musí zveřejnit konečný výsledek a vítěze daného Zápasu v ringu po 

obdrţení finálních výsledků od Supervizora. 

15.1.4. Deset (10) sekund před začátkem kaţdého kola musí Oficiální hlasatel pokynem 

„Sekundanti z ringu“ vyklidit ring s výjimkou prvního kola. 

15.2. Pro všechny mezinárodní soutěţe musí mít Oficiální hlasatel následující kvalifikaci:  

15.2.1. Mluví plynně několika jazyky (angličtina je povinná). 

15.2.2. Má výbornou znalost těchto pravidel. 

15.2.3. Má dostatečnou praxi jako hlasatel sportovních soutěţí 

15.2.4. Oficiální hlasatel bude sedět hned u ringu vedle Supervizora. 

 

 

16. TRENÉŘI / SEKUNDANTI 

 

16.1. Způsobilost 

16.1.1. Pouze AIBA certifikovaní Trenéři mohou působit jako Sekundanti ve všech Soutěţích AIBA. 

Všichni Sekundanti zaměstnaní (pracující pro) Boxery, Národními federacemi nebo AIBA 

musí být certifikováni od AIBA. Nicméně AIBA můţe udělit výjimky. 

16.1.2. Jakémukoli Trenérovi aktivnímu v profesionálním boxu nebude umoţněno působit jako 

Trenér a/nebo Sekundant v Soutěţích AIBA na ţádné úrovni s výjimkou Trenéra, který 

rezignoval na veškeré aktivity v profesionálním boxu minimálně před šesti (6) měsíci a je 

certifikován jako Trenér AIBA. 

16.1.3. Kaţdý Boxer má právo být do ringu doprovázen třemi (3) Sekundanty. Avšak pouze dva (2) 

Sekundanti mohou vstoupit na plochu ringu a pouze jeden (1) můţe vstoupit do ringu 

16.2. Povinnosti Sekundantů jsou následující: 

16.2.1. Před začátkem kaţdého kola Sekundanti musí opustit ring a plošinu ringu a odstranit z 

plošiny ringu ţidličky, ručníky, kbelíky atd. 

16.2.2. Sekundanti musí mít během Zápasu pro svého Boxera k dispozici ručník. Sekundant je 

oprávněn vzdát za Boxera Zápas tím, ţe vhodí do ringu ručník, pokud se domnívá, ţe Boxer 

není schopen pokračovat v zápase. Nemůţe tak ovšem učinit v okamţiku, kdy Ringový 

rozhodčí Boxera počítá. 

16.2.3. Sekundanti mohou pouţít pouze průhlednou láhev s vodou poskytnutou Organizačním 

výborem. V případě trţné rány, mohou Sekundanti pouţít vazelínu, kolódium, roztok 

Thrombinu, Micro Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgicel a Adrenalin v poměru 1/1000. Pytlíky 

s ledem a tampony jsou povolené. 
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16.3. Zakázané činnosti 

16.3.1. Sekundantům není dovoleno hlasitě křičet, tleskat Boxerovi a/nebo Ringovému rozhodčímu, 

povzbuzovat nebo podněcovat diváky a to slovně nebo pomocí znaků během probíhajícího 

kola. Sekundanti nemají povoleno sahat na ring během Zápasu, křičet, vyvolávat skandál 

nebo rušit soutěţ. 

16.3.2. Místo k sezení pro Sekundanty musí být vzdáleno 50 cm aţ 1 m od rohu ringu a to na ploše 

2 aţ 2,5 m
2
. Sekundantům nesmí být dovoleno odejít z místa určeného pro Sekundanty 

jakoţto projev nesouhlasného gesta proti Ringovému rozhodčímu. 

16.3.3. Sekundanti mají zakázáno házet jakékoli předměty do ringu jako projev nesouhlasu, nebo 

nakopnout ţidli nebo láhev na vodu nebo podniknout jakoukoli jinou činnost, která by mohla 

být povaţována jako nesportovní chování. 

16.3.4. Pouţívání jakýchkoli komunikačních prostředků není dovoleno v celém Sportovišti (FOP), 

zejména mobilní telefony, vysílačky, chytré telefony (smart phones), sluchátka (head sety), 

rádio přijímače a další. 

16.3.5. Za ţádných okolností nesmí Sekundanti poskytnout Boxerovi dodatečný kyslík během 

celého Zápasu. 

16.4. Sankce 

16.4.1. Za 1. porušení některého z výše uvedených zakázaných aktivit Sekundant obdrţí 

upozornění. 

16.4.2. Za 2. porušení jakéhokoli z výše uvedených zakázaných aktivit bude Sekundant veřejně 

napomenut a bude vykázán od ringu (mimo Sportoviště – FOP), ale bude mu umoţněno 

setrvat ve Sportovní hale (Competition Venue). 

16.4.3. Za 3. porušení jakéhokoli z výše uvedených zakázaných aktivit bude Sekundant odvolán 

Supervizorem z výkonu funkce Sekundanta po zbytek soutěţního dne. 

16.4.4. Je-li Sekundant odvolán podruhé, musí být tento Sekundant kompletně suspendován z celé 

soutěţe. 

16.5. Kompletní systém řízení Trenérů AIBA je popsán v Příloze C. 

 

 

17. RING 

 

17.1. Schválené značky 

17.1.1. Pro všechny Soutěţe AIBA, Národní Federace a BMA musí pouţívat ringy vyrobené jedním 

z  AIBA oficiálních licencovaných výrobců boxerského vybavení. 

17.2. Velikost plachty (Canvas size) 

17.2.1. Pro všechny Soutěţe AIBA musí tvořit soutěţní ring plocha uvnitř ohraničená provazy ve 

tvaru čtverce o straně 6,1 metrů. 

17.2.2. Plocha ringu (Apron) jako taková pak přesahuje na kaţdé straně čáru danou provazy o 85 

cm, a to se započtením plachty navíc, potřebné k jejímu napnutí a zabezpečení. 
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17.2.3. Ring musí mít rozměry znázorněné na obrázku níţe. 

 

17.3. Výška ringu 

17.3.1. Výška ringu musí činit 100cm od země. 

17.4. Plošina a obloţení rohů (Platform and Corner Pads) 

17.4.1. Plošina musí být svým provedením bezpečná, vodorovná a prostá jakýchkoli překáţek, 

výčnělků. Musí být vybavena čtyřmi (4) rohovými sloupky opatřenými čtyřmi (4) kusy 

měkkého obloţení, aby se o ně Boxeři nemohli poranit. Rohové sloupky je třeba uspořádat 

následujícím způsobem z pohledu Supervizora:  

a. v levém rohu blíţe – červený 

b. ve vzdáleném rohu vlevo – bílý 

c. ve vzdáleném rohu vpravo – modrý 

d. v pravém rohu blíţe – bílý. 
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17.4.2. Plošinu ringu musí tvořit čtverec o straně 7,80m 

17.5. Povrch podlahy ringu 

17.5.1. Podlaha musí být pokryta plstí, gumou či jiným vhodným schváleným materiálem, který je 

stejně elastický o tloušťce v rozmezí 1,5 cm aţ 2 cm. 

17.5.2. Plachta musí pokrývat celou plošinu a být zhotovena z nekluzkého materiálu. 

17.5.3. Plachta musí být modré barvy (pantone 299) 

17.6. Provazy 

17.6.1. Provazy musí být pokryty silným ochranným vyměkčením. 

17.6.2. Ring musí být na kaţdé straně ohraničen čtyřmi samostatnými provazy. Bez krycího 

materiálu (ochranného vyměkčení) mají mít provazy tloušťku 4 cm. 

17.6.3. Výška těchto čtyř (4) provazů musí činit 40 cm, 70 cm, 100 cm a 130 cm – měřeno od 

plachty. 

17.6.4. Tyto 4 provazy musí být na kaţdé straně ve stejných vzdálenostech navzájem spojeny 

dvěma kusy materiálu (strukturou blízkého plachtě) o šířce 3 – 4 cm. Tyto dva kusy nesmí 

klouzat po provaze.  

17.6.5. Kaţdý úsek horních dvou provazů musí být silně napnut. Dolní dva provazy nesmí být 

napnuty příliš silně. V kaţdém případě si však Ringový rozhodčí a Supervizor vyhrazuje 

právo v případě potřeby napětí provazů upravit. 

17.7. Schůdky 

17.7.1. Ring musí být vybaven třemi (3) sestavenými schůdky: dvěma (2) v protilehlých rozích pro 

Boxery a jejich Sekundanty a jedněmi (1) v neutrálním rohu pro Ringového rozhodčího a 

Ringového lékaře. 

 

 

18. PŘÍSLUŠENSTVÍ RINGU 

 

Následující poloţky jsou stanoveny jako povinné příslušenství ringu pro všechny Zápasy a musí být 
připraveny organizátory nejpozději dvě (2) hodiny před začátkem soutěţe. 

18.1. Gong. 

18.2. Dvě (2) plastové nádoby, které mohou být pouţity pro plivání. 

18.3. Ţidle a stoly pro Supervizora, Zástupce Supervizora při Soutěţích AOB, Komisaře Ringových 

rozhodčích, Komisaře Bodových rozhodčích, Ringové lékaře, Časoměřiče, Obsluhy gongu, 

Oficiálního hlasatele a Bodové rozhodčí. 
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18.3.1. Stoly pro Bodové rozhodčí, které musí být standardizovány pro Soutěţe AOB 

Tvar: čtverec 

Rozměr: 80-100 cm x 80-100 cm  

Výška: 80 cm 

Barva ubrusu: bílá 

18.4. Jedny (1) elektronické stopky, které jsou v souladu s poţadavky Bodovacího systému a jedny 

záloţní manuální stopky. 

18.5. Jeden (1) Bodovací systém. 

18.6. Jeden (1) mikrofon zapojený na zesilovač s reproduktory. 

18.7. Lékárnička v souladu s Lékařskými pravidly. 

18.8. Neprůhledné plastikové sáčky umístěné v neutrálních rozích z vnějšku ringu. 

18.9. Tři (3) ţidle pro Sekundanty v kaţdém rohu. 

18.10. Jedna nosítka. 

18.11. Jeden (1) set ping-pongových míčků a jedna (1) průhledná nádoba na ping-pongové míčky pro 

losování pozic Rozhodčích. 

 

 

19. CHRÁNIČ ZUBŮ 

 

19.1. Boxeři musí nosit chránič zubů během všech Zápasů.  

19.2. Nesmí být pouţívány červené nebo částečně červené chrániče zubů. 

 

 

20. SUSPENZOR 

 

20.1. Při všech soutěţích muţů musí Boxeři nosit během všech Zápasů suspenzor. Tzv. měkký 

suspenzor (jock-strap) můţe být pouţit dodatečně. Suspenzor nesmí pokrývat ţádnou 

z bodovaných částí těla. 
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PŘÍLOHA A - POTVRZENÍ O LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE 
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PŘÍLOHA B - SYSTÉM ŘÍZENÍ ROZHODČÍCH AIBA 

1. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ROZHODČÍCH 

1.1. Standardní kritéria pro posuzování základních kvalifikačních předpokladů Rozhodčích AIBA  

1.1.1. Sociální statut – následující osoby nemohou být aktivními Rozhodčími: 

1.1.1.1. Všichni volení a/nebo jmenovaní členové, kteří jsou Výkonnými pracovníky 

Národních federací, např. Prezidenti, Členové výkonných výborů, Generální sekretáři 

atd. Nicméně Rozhodčí, kteří rozhodují pouze na Národní úrovni, mohou být členy 

exekutivy jejich Národní federace, ale nemohou zastávat funkce Prezidenta, 

Předsedy nebo Generálního sekretáře. 

1.1.1.2. Jakýkoli placení zaměstnanci Národních federací. 

1.1.1.3. Aktivní Manaţeři druţstev, Trenéři, Kouči atd. 

1.1.1.4. Členové Komise rozhodčích, Technické a pravidlové komise (STK) a Ţenské komise. 

1.1.2. Sportovní statut: 

1.1.2.1. Rozhodčí v APB a WSB mohou být zároveň aktivními Rozhodčími AOB a naopak. 

1.1.2.2. Ţádná osoba nemůţe být pouze Ringovým rozhodčím, avšak pouze Bodovým být 

můţe. 

1.1.2.3. Jak osoby bez boxerské historie, tak i bývalí Boxeři se mohou stát Rozhodčími. 

1.1.2.4. Jakýkoli rozhodčí aktivní v profesionálním boxu (jiném neţ APB a/nebo WSB) není 

způsobilý být Rozhodčím v jakékoli Soutěţi AIBA na jakékoli úrovni, pokud tento 

Rozhodčí nerezignoval na své účinkování v profesionálním boxu minimálně šest (6) 

měsíců před tím neţ AIBA uzná jeho registraci do pozice Rozhodčího. 

1.1.3. Fyzický stav: 

1.1.3.1. Ţádná barvoslepá osoba nemůţe být Rozhodčím. 

1.1.3.2. Hluchá osoba nemůţe být Ringovým rozhodčím. 

1.1.4. Etický statut: 

1.1.4.1. Pokud nějakého Rozhodčího AIBA suspendovala z etických důvodů, nemůţe jiţ být 

takový Rozhodčí akceptován pro ţádné aktivity v rámci boxu.  

 

2. SYSTÉM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ROZHODČÍCH 

2.1. Všichni Rozhodčí – ať uţ působí na kterékoli úrovni – musí absolvovat odbornou průpravu a 

rozhodovat soutěţe dle Manuálu pro rozhodčí AIBA (AIBA R&J Manual). 

2.2. AIBA certifikuje Instruktory rozhodčích (R&J Instructor) pro poskytování vzdělávacích seminářů a 

tréninkových kurzů na všech úrovních. 

2.3. Pouze Rozhodčím s certifikáty AIBA je dovoleno působit na všech Soutěţích AIBA a musí být 

zapsáni v Databázi AIBA (AIBA Database). 
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2.4. Systém řízení rozhodčích AIBA umoţní: 

2.4.1. Zvýšení počtu Rozhodčích na různých úrovních. 

2.4.2. Zlepší výkonnost Rozhodčích. 

2.4.3. Vytvoří férová a transparentní kritéria pro kariérní rozvoj Rozhodčích. 

2.4.4. Sleduje a hodnotí výkony Rozhodčích na všech úrovních. 

 

3. CERTIFIKÁTY ROZHODČÍCH AIBA 

3.1. Certifikáty Rozhodčích AIBA třech (3) úrovní: 

3.1.1.  1-Hvězdičkoví Rozhodčí 

3.1.2.  2-Hvězdičkoví Rozhodčí 

3.1.3.  3-Hvězdičkoví Rozhodčí 

3.2.  Poţadavky a kariérní postup 

Následující tabulka popisuje poţadavky a kariérní postup pro ţádosti na Certifikační kurzy 
Rozhodčích AIBA. 

 

Předpoklady Postup

Zjišťovat a hodnotit výkonnost v každé 

soutěži Průběžný tréning během 

Mistrovství.

Rozhodovat minimálně v 7 

Kontinentálních Soutěžích a 1 

Konfederačním Mistrovství včetně 

Vzájemných zápasů (Dual Matches) a 

úspěšně absolvovat hodnocení v 8 po 

sobě jdoucích soutěžích a ukončit e-

lerning aktivity.

Rozhodovat v 5 Kontinentálních 

Soutěžích včetně Vzájemných zápasů 

(Dual Matches) a úspěšně absolvovat 

hodnocení v 5 po sobě jdoucích 

soutěžích a ukončit e-lerning aktivity.

Rozhodovat jako Bodový rozhodčí na 50 

utkáních, 30 utkáních jako Ringový 

rozhodčí a minimálně jednom Národním 

Mistrovství Elite.

3-Star 
R&J

2-Star 
R&J

1-Star R&J

National R&J

D
L
E

V
Ý
K

O
N
N
O

S
T
I
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4.  KURZY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ROZHODČÍCH AIBA 

4.1. Všechny Kurzy pro získání Certifikátů Rozhodčích AIBA musí být schváleny AIBA. 

4.2. Tři (3) úrovně kurzů budou organizovány podle úrovně certifikátů, které uchazeč chce získat: 

4.2.1. Z Národní úrovně na Úroveň 1-Hvězdy: Národní federace musí zaslat ţádost do ústředí 

AIBA, aby mohla hostit takový kurz. 

4.2.1.1. AIBA schválí kurz, schválí kandidáty a jmenuje instruktory. 

4.2.2. Z Úrovně 1-Hvězdy na Úroveň 2-Hvězd: Kurzy budou pořádány v Akademiích a v různých 

zemích kaţdý rok. Minimálně jeden (1) kurz se bude konat na kaţdém kontinentu. Pět (5) 

aţ šest (6) kurzů ročně bude organizováno v AIBA Akademii. 

4.2.2.1. AIBA schválí kurz, schválí kandidáty a jmenuje instruktory. 

4.2.3. Z Úrovně 2-Hvězd na Úroveň 3-Hvězd: Kurzy budou pořádány v Akademiích a v různých 

zemích kaţdý rok. Minimálně jeden (1) kurz se bude konat na kaţdém kontinentu. Pět (5) 

aţ šest (6) kurzů ročně bude organizováno v AIBA Akademii. 

4.2.3.1. AIBA schválí kurz, schválí kandidáty a jmenuje instruktory. 

4.3. Průběţné školení pro 3-Hvězdičkové Rozhodčí bude probíhat před kaţdým Mistrovstvím světa. 

4.4. Všichni účastníci kurzů pro získání Certifikátů Rozhodčích AIBA jsou placeni Národními 

federacemi. 

4.5. Kritéria pro získání certifikátů: 

4.5.1. Následující kritéria popisují poţadavky pro získání Certifikátu pro Rozhodčí AIBA: 

4.5.1.1. Úroveň 1-Hvězdy: Splnění všech vstupních poţadavků a absolvování odpovídajícího 

kurzu, kde musí kaţdý z kandidátů na Rozhodčí úspěšně splnit písemnou zkoušku a 

dosáhnout celkově minimálně 75%ní úspěšnost. 

4.5.1.2. Úroveň 2-Hvězd: Splnění všech vstupních poţadavků a absolvování odpovídajícího 

kurzu, kaţdý kandidát na Rozhodčího musí jeden (1) den v roli Ringového 

rozhodčího řídit cvičné zápasy v tělocvičně, jako Bodový rozhodčí musí jeden (1) den 

bodovat zápasy na video systému, obojí pod dohledem AIBA Instruktorů. Kaţdý 

z kandidátů na Rozhodčí musí úspěšně splnit písemnou zkoušku a dosáhnout 

celkově minimálně 80 %ní úspěšnost. 

4.5.1.3. Úroveň 3-Hvězd: Splnění všech vstupních poţadavků a absolvování odpovídajícího 

kurzu, kaţdý kandidát na Rozhodčího musí jeden (1) den v roli Ringového 

rozhodčího řídit cvičné zápasy v tělocvičně, jako Bodový rozhodčí musí jeden (1) den 

bodovat zápasy na video systému, obojí pod dohledem AIBA Instruktorů. Kaţdý 

z kandidátů na Rozhodčí musí úspěšně splnit písemnou zkoušku a dosáhnout 

celkově minimálně 85 %ní úspěšnost. 

5. PLATNOST CERTIFIKÁTŮ 

5.1. Certifikáty Rozhodčích AIBA se vydávají s platností na čtyřleté období od jejich absolvování. Po 

jeho uplynutí musí Funkcionář nebo příslušná Národní federace zařídit kontrolní test.  

5.2. Pokud Rozhodčí úspěšně plní své povinnosti na hlavních Soutěţích AIBA, Olympijských hrách 

atd., bude mu platnost certifikátu prodlouţena na čtyři roky od data této Soutěţe AIBA. 
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6. POVINNOSTI 5-HVĚZDIČKOVÝCH ROZHODČÍCH 

6.1. Povinnosti během Soutěţí: 

6.1.1. Působit jako Ringový a Bodový rozhodčí v Soutěţích AIBA; 

6.1.2. Vystupuje jako Kapitán skupiny Rozhodčích na Soutěţích AIBA; 

6.1.3. Působit jako Ringový a Bodový rozhodčí na VŠECH Kontinentálních mistrovstvích; 

6.1.4. Poskytuje poradenství při případném rozhodnutí, které by mělo být učiněno během 

mistrovství/soutěţí, s výjimkou případů, kdy on sám vystupuje jako Rozhodčí. 

6.2. Povinnosti mimo Soutěţe: 

6.2.1. Hodnotit WSB a APB zápasy, na nichţ nebyl nasazen do 48 hodin a poskytnout zpětnou 

vazbu Ústředí AIBA prostřednictvím AIBA Databáze; 

6.2.2. Vytvořit manuály a obsah a nástroje pro e-learning; 

6.2.3. Být Instruktorem pro Kurzy Rozhodčích na všech úrovních; 

6.2.4.  Účastnit se hlavních Národních mistrovství, aby 

 zjišťoval potenciál Rozhodčích; 

 poskytoval informace o Rozhodčích a zpětnou vazbu pro Rozhodčí na Národní 

úrovni. 

 

7. SYSTÉM NASAZOVÁNÍ ROZHODČÍCH NA SOUTĚŢÍCH 

7.1. Certifikovaný Rozhodčí můţe rozhodovat: 

7.1.1. 1-Hvězdičkoví rozhodčí: Národní Soutěţe AOB (Vzájemná utkání a Konfederační 

turnaje); 

7.1.2. 2-Hvězdičkoví rozhodčí: Národní Soutěţe AOB, Kontinentální Soutěţe AOB kromě 

Mistrovství kontinentu Muţů a Soutěţe APB Národního ţebříčku kromě titulových zápasů; 

7.1.3. 2-Hvězdičkoví rozhodčí: Všechny Soutěţe AIBA, včetně AOB, APB a WSB. 

7.2. Pro všechny Soutěţe AIBA vypracuje Komise Rozhodčích AIBA seznam vhodně kvalifikovaných 

Funkcionářů a jejich jména předloţí ke schválení Prezidentovi AIBA. 

7.3. Pro všechny Konfederační soutěţe vypracuje Konfederační komise Rozhodčích seznam vhodně 

kvalifikovaných funkcionářů a jejich jména předloţí ke schválení Prezidentovi Konfederace. 

7.4. Pro významné soutěţe jako je např. Mistrovství světa, Olympijské hry a Kontinentální mistrovství 

je třeba ustanovit Kapitána Rozhodčích (Captain of R&Js).. 

7.4.1. Pokud je to moţné bude tato pozice obsazena 5-Hvězdičkovým Rozhodčím. 

7.4.2. Úloha: 

7.4.2.1. Bude vedoucím skupiny Rozhodčích; 
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7.4.2.2. Bude reprezentovat zájmy Rozhodčích na poradách se Supervizorem; 

7.4.2.3. Bude mluvčím skupiny Rozhodčích; 

7.4.2.4. Bude komunikovat rozhodnutí Supervizora týkající se Rozhodčích a vysvětlovat 

danou situaci a chyby, které vedly k tomuto rozhodnutí. 

7.5. Pokud AIBA nese odpovědnost za náklady Rozhodčích, mělo by to pokrývat následující: 

7.5.1. Kompletní cestovní náklady; 

7.5.2. Ubytování/stravování; 

7.5.3. Poplatky za víza; 

7.5.4. Běţné kaţdodenní výdaje (tzv. diety) – Per Diem; 

7.5.5. Certifikační diplom a hodnocení (ne však v případě suspendování nebo vyloučení). 

7.6. Soutěţe AIBA, které hradí AIBA 

7.6.1. Olympijské kvalifikační soutěţe (Olympic Qualifying Competitions) 

7.6.2. Mistrovství světa (World Championships) 

7.6.3. Kontinentální mistrovství (Continental Championships) 

7.7. Počet Rozhodčích na kaţdé soutěţi 

7.7.1. Pro všechny Soutěţe AIBA, AIBA musí jmenovat pouze jednoho (1) Rozhodčího z kaţdé 

země s výjimkou Mistrovství světa, kde jsou povoleni maximálně dva (2) Rozhodčí pro 

hostitelskou zemi. 

7.7.2. 5-Hvězdičkoví rozhodčí reprezentují AIBA a ne zemi. Proto nejsou zahrnováni do limitů 

dle Pravidla 7.6.1. 

7.8. Potvrzení způsobilosti při kaţdé Soutěţi Konfederace. 

7.8.1. Pro všechny Soutěţe Konfederací Organizační výbor zašle seznam registrovaných 

Rozhodčích z kaţdé Národní federace do Ústředí AIBA, která s konečnou platností 

potvrdí způsobilost Rozhodčích pro účast v soutěţi, a to před začátkem soutěţe. 

 

8. SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI ROZHODČÍCH - HODNOCENÍ ROZHODČÍCH 

8.1. Výsledky počítačového hodnocení musí být k dispozici jmenovaným Komisařům Bodových 

rozhodčích (Judges´ Evaluators) a Supervizorovi, kteří pouţijí tato data jako součást hodnocení. 

8.2. Všechna hodnocení výkonnosti ze všech Soutěţí Konfederace a Soutěţí AIBA musí být zaslány 

do Ústředí AIBA na denní bázi. 

8.3. Na základě tohoto hodnocení a záznamů, můţe být Rozhodčím sníţena jejich úroveň certifikace. 

8.4. Pro všechny Soutěţe AOB: 

8.4.1. Bude jmenován Komisař Bodových rozhodčích (Judges' Evaluator); 
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8.4.2. Komisař Ringových rozhodčích (Referees' Evaluator) se během soutěţe zaměří pouze na 

hodnocení Ringových rozhodčích; 

8.4.3. Komisař Ringových rozhodčích a Komisař Bodových rozhodčích předloţí výsledky 

hodnocení Supervizorovi pro účely řízení výkonnosti a výběru Rozhodčích pro Zápasy. 

8.5. Pro všechny další Soutěţe AIBA: 

8.5.1. Supervizor bude hodnotit výkonnost Rozhodčích během soutěţe a výsledky předá do 

Ústředí AIBA. 

8.5.2. V případě, ţe jsou nominováni 5-Hvězdičkoví Rozhodčí, musí oni předloţit výsledky pro 

všechny Rozhodčí. 

9. ŘÍZENÍ RINGOVÝCH A BODOVÝCH ROZHODČÍCH PŘI SOUTĚŢÍCH 

9.1. Porada/posuzování Rozhodčích při Soutěţích AOB: 

9.1.1. Kaţdého dne musí Komisař Ringových rozhodčích alespoň 10 minut před zahájením 

porady Rozhodčích zveřejnit Bodovací listy (Contest sheets) z předešlého dne a zvýraznit 

v nich případné chyby. 

9.1.2. Rozhodčí nesmějí mít moţnost vzít si tyto Bodovací listy. 

9.1.3. Poradu Rozhodčích (R&J Meeting) vede Komisař Ringových rozhodčích. 

9.1.4. Za ţádných okolností Supervizor neuvede v Kníţce záznamů Rozhodčího posudek 

výkonů v dané soutěţi. Supervizor pouze specifikuje počet zápasů, které kaţdý Rozhodčí 

odsoudcoval. 

9.2. Salónek pro Rozhodčí (R&J Lounge): 

9.2.1. Pouze zúčastnění Rozhodčí, Supervizor, Zástupce Supervizora v Soutěţích AOB, 

Komisař Ringových rozhodčích, Komisař Bodových rozhodčích a Koordinátor Rozhodčích 

jsou oprávněni vstupovat do Salónku pro Rozhodčí. 

9.2.2. Salónek pro Rozhodčí musí být umístěn co nejblíţe, jak je to jen moţné, a musí být na 

stejném patře jako je Sportoviště (FOP). 

9.2.3. Salónek pro Rozhodčí musí mít odpovídající vybavení pro občerstvení, nápoje a 

mezinárodní standardy úklidu. 

9.2.4. Salónek pro Rozhodčí musí být vybaven monitory zobrazující danou soutěţ. 

9.2.5. Splnění poţadavků na umístění a podmínky Salónku pro Rozhodčí pro danou soutěţ 

zkontroluje a schválí Supervizor. 

9.2.6. Schůzky (brífinky) před Blokem zápasů budou vedeny Komisaři Rozhodčích v Salónku 

pro Rozhodčí. 

9.3. Hotelové ubytování: 

9.3.1. Rozhodčí mají být ubytováni v jiném hotelu neţ je hotel delegací, ale mohou sdílet stejný 

hotel s Rodinou AIBA a funkcionáři ITO. 

9.4. Akreditace – definice přístupové zóny: 

9.4.1. Rozhodčím má být umoţněn přístup pouze na Sportoviště (FOP) a do Salónku pro 

Rozhodčí. 
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9.5. Poţadavky na oblečení (Dress Code): 

9.5.1. Všichni Rozhodčí působící na Soutěţích AIBA musí být oblečeni ve stejnokrojích 

poskytnutých AIBA. 

9.6. Kodex chování (Code of Conduct): 

9.6.1. Zúčastnění Rozhodčí musí na všech Soutěţích AIBA podepsat Kodex chování AIBA 

 

10. SPRÁVA DATABÁZE ROZHODČÍCH AIBA 

10.1. Správa Databáze Rozhodčích AIBA 

10.1.1. Ústředí AIBA vede veškeré záznamy Rozhodčích, zapisuje jejich účast, hodnocení a 

osobní informace. 

10.1.2. Krom hodnocení výkonů musí být veškeré informace dostupné veřejnosti, tedy: 

10.1.2.1. Lékařské potvrzení 

10.1.2.2. Nominace od Národní federace na Mezinárodní úroveň, APB & WSB 

10.1.2.3. Video se záznamem rozhodování Rozhodčích. 

10.1.3. Nová Databáze Rozhodčích AIBA bude rovněţ obsahovat i e-learning aktivity pro 

Rozhodčí. 

10.2. Členové Komise AIBA 

10.2.1. Členství v Komisích Rozhodčích AIBA a Konfederace je zapovězeno pro osoby, jeţ byly 

zapsány v seznamech Rozhodčích AIBA jako aktivní rozhodčí se 3-Hvězdičkovou 

certifikací. 

10.2.2. Členství v Komisi Rozhodčí AIBA je dále omezeno pro uchazeče, kteří působili nejméně 

dva roky v Komisi Rozhodčích jejich Konfederace. 

10.2.3. Předsedové Komisí Rozhodčích Konfederací musí být součásti Komise rozhodčích AIBA. 

10.2.4. Všichni ţadatelé musí mít podporu ze strany své Národní federace. 

10.2.5. Všechny ţádosti o členství v Komisi rozhodčích AIBA či Konfederace je třeba předloţit 

Ústředí AIBA, resp. Konfederace alespoň tři měsíce před příslušným Kongresem. 
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PŘÍLOHA C - SYSTÉM ŘÍZENÍ TRENÉRŮ AIBA 

Ucelený systém pro Systém řízení Trenérů AIBA je centrálně řízen, a tím by se měla zvyšovat neustále 
výkonnost Trenérů na všech úrovních. Nový AIBA Systém řízení trenérů rovněţ chrání před tím, aby ţádný 
nekvalifikovaný Trenér neměl vliv na image a kvalitu boxerského sportu 

 

1. KVALIFIKACE TRENÉRŮ 

1.1. Všichni Trenéři AIBA musí být členy Národní federace. 

1.2. AIBA uzná pouze Trenéry spjaté s Národními federacemi. 

1.3. Pouze Trenéři s certifikací AIBA získají všechny výhody plynoucí z Fondů olympijské solidarity 

(Olympic Solidarity funds) a budou připuštěni k účasti na Soutěţích AIBA a Soutěţích Konfederace. 

1.4. Existují tři (3) kategorie Trenérů AIBA 

1.4.1. 1-Hvězdičkový Trenér AIBA 

1.4.2. 2-Hvězdičkový Trenér AIBA 

1.4.3. 3-Hvězdičkový Trenér AIBA. 

1.5. Všichni Trenéři AIBA musí získat certifikaci prostřednictvím Certifikačních kurzů Trenérů AIBA. 

1.6. Trenéři s certifikací získanou před rokem 2013 se musí zúčastnit kurzů odpovídající úrovně, aby 

byla jejich certifikace potvrzena. 

1.7. Všichni aktivní Trenéři mají právo vystupovat jako Sekundanti v Soutěţích AIBA. 

1.8. Trenéři AIBA mohou zastávat pozice v jejich Národních federacích jakoţto volení členové. 

 

2. CERTIFIKAČNÍ KURZY TRENÉRŮ AIBA 

2.1. Všechny Certifikační kurzy Trenérů AIBA musí být schváleny AIBA. 

2.2. Kurzy se budou konat na třech (3) úrovních: 

2.2.1. 1-Hvězdičková úroveň: Národní federace musí zaslat formulář se ţádostí do Ústředí 

AIBA, aby mohli hostit takový kurz. AIBA schválí kurz, schválí kandidáty a jmenuje 

instruktora (instruktory). 

2.2.2. 2-Hvězdičková úroveň: Národní federace nebo Konfederace musí zaslat formulář se 

ţádostí do Ústředí AIBA, aby mohli hostit takový kurz. AIBA schválí kurz, schválí 

kandidáty a jmenuje instruktora (instruktory). 

2.2.3. 3-Hvězdičková úroveň: Kurzy se budou konat v Akademiích a v různých zemích kaţdý 

rok. AIBA bude organizovat tento kurz, schválí kandidáty a jmenuje instruktory. 

2.2.3.1. Aby bylo současným 3-Hvězdičkovým Trenérům umoţněno potvrdit si jejich 

certifikaci, AIBA bude organizovat různé kurzy na všech kontinentech v roce 2013. 

2.3. Všichni účastníci v některém z Certifikačních kurzů Trenérů AIBA musí být placeni jejich Národní 

federací. 
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3. ZPŮSOBILOST TRENÉRŮ A KARIÉRNÍ POSTUP 

Pro přihlášení do Certifikačního kurzu Trenérů AIBA musí Národní federace zaslat formulář do Ústředí AIBA- 
Pouze údaje zaslané Národní federací budou brány v potaz. Všichni Trenéři přihlášení Národní federací 
obdrţí oficiální AIBA status. Trenéři musí prokázat následující kritéria: 

3.1. 1-Hvězdičkový kurz: 

3.1.1. Zkušenosti: Minimálně 4 roky trenérská praxe nebo Vysokoškolské vzdělání v oboru 

trenérství a dvouletá (2) praxe. 

3.1.2. Výsledky a úspěchy: Musí mít alespoň jednoho (1) Boxera, který se byl semifinalistou v 

Regionálním mistrovství (Muţů a Ţen (Elite), Kadetů (Juniors) a Dorostu (Youth)). 

3.2. 2-Hvězdičkový kurz: 

3.2.1. Zkušenosti: Minimálně dva (2) roky od 1-Hvězdičkové certifikace Trenéra AIBA. 

3.2.2. Výsledky a úspěchy: Musí mít alespoň jednoho (1) Boxera, který se byl semifinalistou v 

Mistrovství Národní federace (Muţů a Ţen (Elite), Kadetů (Juniors) a Dorostu (Youth)). 

3.3. 3-Hvězdičkový kurz: 

3.3.1. Zkušenosti: Minimálně dva (2) roky od 2-Hvězdičkové certifikace Trenéra AIBA. 

3.3.2. Výsledky a úspěchy: Musí mít alespoň jednoho (1) Boxera, který se byl semifinalistou v 

Soutěţi Konfederace (Muţů a Ţen (Elite) a Dorostu (Youth)). 

 

4. ŘÍZENÍ TRENÉRŮ BĚHEM SOUTĚŢE (COACHES IN-COMPETITION MANAGEMENT) 

4.1. Pro všechny Soutěţe AIBA, kaţdá z Delegací musí mít minimálně jednoho 3-Hvězdičkového 

Trenéra. Je povinností kaţdé Delegace mít jednoho (1) 3-Hvězdičkového Trenéra spolu s dalšími 

trenéry jiných úrovní, aby mohli působit v rohu na pozici Sekundantů. 

4.2. Při registraci Delegace musí být k formuláři připojena kopie Certifikátu 3-Hvězdičkového Trenéra. 

4.3. Certifikovaní Trenéři mohou zastávat funkce Sekundantů dle níţe uvedeného: 

4.3.1. 1-Hvězdičkový Trenér: Sekundant v 1-Hvězdičkových Soutěţích AOB  

4.3.2. 2-Hvězdičkový Trenér: Sekundant v 1-Hvězdičkových a 2-Hvězdičkových Soutěţích AOB 

4.3.3. 3-Hvězdičkový Trenér: Sekundant ve všech Soutěţích AIBA 

4.4. Článek 4.1 se bude aplikovat od 1. července 2013. 

4.4.1. Překlenovací lhůta bude pouţita do 30. června 2013. 

 

5. TRENÉRSKÝ KONTROLNÍ TEST (COACHES CONTROL TEST) 
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5.1. Aby se zajistilo, ţe Trenéři stále splňují nejnovější poţadavky AIBA kladené na Trenéry, Národní 

federace musí potvrdit jejich Trenérský status tak, ţe bude kaţdoročně aktualizovat informace o 

jejich Trenérských aktivitách do Databáze AIBA. 

5.2. Trenéři musejí být činní v Soutěţích AIBA, které odpovídají jejich statusu (dle počtu hvězd). Je 

poţadována jejich účast dle níţe uvedeného: 

5.2.1. 1-Hvězdičkový Trenér se musí zúčastnit 1-Hvězdičkové Soutěţe AIBA alespoň jednou za 

kaţdé 4 roky. 

5.2.2. 2-Hvězdičkový Trenér se musí zúčastnit 2-Hvězdičkové Soutěţe AIBA alespoň jednou za 

kaţdé 3 roky. 

5.2.3. 3-Hvězdičkový Trenér se musí zúčastnit buď 3-Hvězdičkové Soutěţe AIBA nebo Soutěţe 

APB nebo Soutěţe WSB alespoň jednou za kaţdé 2 roky. 

5.3. Jestliţe není výše uvedené schéma účasti dodrţeno, bude Trenérům sníţena jejich Certifikace a 

budou muset absolvovat odpovídající Certifikační kurz, aby získali jejich status (určený počtem 

hvězd). 

5.4. Platnost Certifikace bude prodlouţena na další dva (2) roky od poslední soutěţe, na níţ byl tento 

Trenér aktivní. 

 

6. DATABÁZE TRENÉRŮ (COACHES DATABASE) 

6.1. Všechny formuláře Trenérů odeslané Národními federacemi budou registrovány do Trenérské 

Databáze AIBA. Národní federace jsou povinny odeslat vyplněné formuláře Trenérů do Ústředí AIBA. 

Všichni certifikovaní Trenéři obdrţí Certifikáty AIBA na konci Certifikačního kurzu Trenérů AIBA. 
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PŘÍLOHA D – KODEX CHOVÁNÍ AIBA 

AIBA CODE OF CONDUCT 

 

Mezinárodní Boxerská asociace (AIBA) vás tímto ţádá o váš souhlas s následujícím “Kodexem chování", jeţ 

bude uplatňován po celou dobu vašeho působení na pozici Rozhodčího během kaţdé Soutěţe AIBA, na 
které oficiálně působíte: 

 

 DŮSTOJNOST (DIGNITY) 

Zásada 1: Po celou dobu trvání Soutěţe AIBA, na které působím, nesmím být pod vlivem alkoholu.  

Zásada 2: Nesmím kouřit uvnitř Místa konání soutěţe (Competition venue). 

Zásada 3: V Místě konání soutěţe (Competition venue) nebudu pouţívat ani mít u sebe ţádný elektronický 
komunikační přístroj, zejména mobilní telefon, laptop a tablet. 

Zásada 4: Nebudu se chovat ţádným způsobem, který je hanlivý pro AIBA. 

Zásada 5: Neporuším ţádné normy společenského chování ve vztahu ke všem občanům dané země a 
zahraničním návštěvníkům. 

Zásada 6: Po celou dobu se musím chovat profesionálně a eticky zejména vzhledem k Supervizorovi. 

 

 BEZÚHONNOST (INTEGRITY) 

Zásada 7: Nesmím přímo ani nepřímo vyţadovat, přijímat nebo nabízet ţádnou formu odměny nebo 
provize ani ţádnou skrytou výhodu, sluţbu, nebo dárek v jakékoli formě, coţ by mohlo být 
povaţováno za úplatek ve spojení s kýmkoli zainteresovaným v jakékoli Soutěţi, které se 
účastním. 

Zásada 8: Pouze oficiální suvenýry od ústředí AIBA mohou být dávány nebo přijímány, a to jako známka 
respektu a ocenění mých aktivit. 

 

 MLČENLIVOST (CONFIDENTIALITY) 

Zásada 9: Nebudu tajně vyjednávat ani spolupracovat s ţádnou stranou a porušovat tak Technická 
pravidla AIBA a Soutěţní pravidla AOB, Soutěţní pravidla APB nebo Soutěţní pravidla WSB. 

Zásada 10: Při výkonu svých povinností nebudu jako Ringový rozhodčí a Bodový rozhodčí AIBA s nikým 
hovořit o ţádných záleţitostech spojených se Soutěţí v Místě jejího konání ani jinde, a to po 
celou dobu trvání Soutěţe, zejména ne s osobami z mé vlastní země, včetně členů Národní 
federace, Mezinárodními technickými Funkcionáři, členy Výkonného výboru, médií a veřejností. 

Zásada 11: Nesmím se spojovat nebo sbliţovat s Boxery a/nebo Trenéry a Sekundanty, nebo navazovat 
vztahy nebo podnikat takové kroky, které by mohly zpochybnit moji nestrannost jakoţto 
Rozhodčího AIBA. 

Zásada 12: Veškeré informace, které obdrţím od AIBA v souvislosti s mojí pozicí Rozhodčího AIBA, musím 
uchovávat v tajnosti zejména nesmím zveřejnit můj Rozpis Soutěţe AIBA. 

 

 DOSTUPNOST (AVAILABILITY) 

Zásada 13: Musím být včas na všech Soutěţích, na které jsem nominován. 

Zásada 14: Musím být k dispozici, abych se mohl zúčastnit všech sjednaných porad Ringových a Bodových 
rozhodčích před nebo během Soutěţního dne. 

Zásada 15: Musím plnit veškeré povinnosti mně uloţené Supervizorem. 
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ODPOVĚDNOST (RESPONSIBILITY) 

Zásada 16: Musím být v dobré fyzické kondici, dodrţovat osobní hygienu a profesionální přístup po celou 
dobu, kdy vykonávám moje povinnosti Rozhodčího AIBA. 

Zásada 17: Nesmím kritizovat nebo se pokoušet vysvětlovat výroky nebo výsledky učiněné jinými 
Funkcionáři, pokud o to nejsem poţádán Supervizorem. 

Zásada 18: Musím dodrţovat Technická pravidla AIBA a Soutěţní pravidla AOB, Soutěţní pravidla APB 
nebo Soutěţní pravidla WSB a Disciplinární zásady AIBA a Etický kodex AIBA. 

 

 

Souhlasím, ţe jsem vázán tímto Kodexem chování AIBA a přijímám skutečnost, ţe jakékoli porušení tohoto 
Kodexu chování AIBA bude oznámeno Disciplinární komisi AIBA. / Výkonnému výboru AIBA a mohlo by vést 
k okamţitým sankcím proti mně.  

 

 

 

Datum:    /      /       

 

 

 

 

JMÉNO FUNKCE    PODPIS  

 

 


