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PŮSOBNOST PRAVIDEL 

Tato Soutěžní pravidla AOB platí pro AIBA Olympijský box a jsou jedinými celosvětově platnými soutěžními 
pravidly AOB (AIBA Olympijský box), která musí dodržovat a respektovat AIBA členské národní federace, 
boxerští členové, kluby a „boxerská rodina“ na každé soutěži a při veškerých aktivitách na všech úrovních. 
Žádná z národních federací si nesmí ustanovit svá vlastní soutěžní pravidla, která by byla v rozporu 
s těmito Soutěžními pravidly AOB. Nicméně národní federace mohou pro domácí soutěže upravit Soutěžní 
pravidla AOB, aby odpovídala národním zákonům a podmínkám, ale jen do té míry, aby tyto úpravy 
neomezily pravidla, zejména v oblastech medicínských a bezpečnostních. Technická pravidla AIBA rovněž 
platí pro soutěže AOB. 

DEFINICE (DEFINITIONS) 

„AIBA” znamená mezinárodní boxerskou asociaci; 

„Soutěže AIBA” (AIBA Competitions) znamená jakýkoli boxerský zápas, soutěž, akci, ligu nebo turnaj, 
který je schválen v souladu s technickými pravidly AIBA a jedním ze tří soutěžních pravidel AIBA (AOB, 
APB a WSB); 

“Cutman AIBA” je osoba, která je jmenována AIBA jako Mezinárodní technický funkcionář (ITO), který 
dohlíží na práci týmových cutmanů a poskytuje jim poradenství. 

„AIBA oficiální licencovaný výrobce boxerského vybavení ”(AIBA Official boxing Equipment Licensee) 
znamená smluvního licenčního partnera AIBA, který je schválen pro výrobu boxerského vybavení pro 
používání na všech soutěžích AOB; 

„AOB”(AOB) znamená AIBA Open boxing, tedy AIBA otevřený nebo také olympijský box; 

„Soutěže AOB” (AOB Competitions) jsou soutěže, které jsou řízeny těmito soutěžními pravidly AOB včetně 
soutěží vlastněných AIBA, kontinentálních soutěží AIBA a národních soutěží; 

„APB”(APB) je profesionální boxerská soutěž nazvaná AIBA Pro Boxing; 

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

„Boxer”(boxer) znamená jakéhokoli sportovce, který je registrován v národní federaci sdružené v AIBA; 
termín boxer se vztahuje na boxery obou pohlaví; 

„Certifikát trenéra”(Coach Certification) znamená povolení vystupovat jako trenér v AIBA soutěžích 
vydané národní federací po absolvování zkoušek a udělení certifikátu; 

„Soutěžní funkcionář”( Competition Official) znamená všechny osoby jmenované nebo certifikované 
k tomu, aby vystupovali jako ringový rozhodčí, bodový rozhodčí, supervizor, ringový lékař, mezinárodní 
technický delegát nebo jiná určená pozice v soutěžích AIBA; 

„Konfederace” (Confederation) znamená jednu z přidružených kontinentálních organizací AIBA; 

„Kontinentální sportovní hry” (Continental Multi-Sport Games) jsou All-Africa Games, Pan American 
Games (Pan americké hry), Asian Games (Asijské hry) a Evropské hry (European Games); 

„Denní vážení”(Daily Weigh-In) znamená každodenní proces kontroly registrovaných boxerů zahrnující 
kontrolu dokladů, lékařskou prohlídku a vážení a to každý den před soutěží; 

„Delegace” (Delegation) znamená zúčastněné členy týmu včetně boxerů, trenérů, týmových lékařů a 
týmových manažerů v soutěžích AIBA; 

„Zástupci supervizora” (Deputy Supervisors) jsou osoby, které jsou jmenovány supervizorem během 
soutěže AIBA a které řídí veškeré záležitosti týkající se jednotlivých zápasů; 

Disciplinární pravidla” (Disciplinary Rules) jsou pravidla vydaná Mezinárodní boxerskou asociací AIBA 
ve vztahu k obecným standardům chování aplikovatelným vůči AIBA, každé z konfederací, každé 
z národních federací a jakémukoli funkcionáři, včetně soutěžních funkcionářů nebo boxerů; 

„Nasazovací komisař” (Draw Commissioner) je osoba, která je zodpovědná za řízení a kontrolu 
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nasazování ringových a bodových rozhodčích pro jednotlivé zápasy v jakékoli soutěži AOB;  

„Vzájemný zápas” (Dual Match) znamená soutěž, kde soupeří boxeři výhradně ze dvou zemí. 

„Sportoviště” (FOP – Field of Play) znamená soutěžní plochu rozprostírající se do vzdálenosti alespoň 
4 m od každé ze 4 stran ringu, kam mohou vstoupit pouze soutěžní funkcionáři; 

„Oficiální vážení” (General Weigh-In) znamená požadovaná proces předcházející oficiálnímu losování za 
účelem kontroly dokumentů, lékařského stavu a hmotnosti všech registrovaných boxerů; 

„Individuální bojový kontaktní sport” (Individual Physical Contact Sport) je jakýkoli z následujících 
sportů v jakékoli jeho formě: aikido, zápasy v kleci, judo, ju-jitsu, karate, kendo, kickbox, K-1, thajský box, 
MMA, sambo, savate, sumo, taekwondo, zápas, wushu a každý jiný sport, který může být asociací AIBA 
považován za individuální bojový kontaktní sport; 

„ITO” (ITO´s) jsou mezinárodní techničtí funkcionáři, jmenovaní AIBA s výjimkou ringových a bodových 
rozhodčích a supervizora, tedy zejména zástupci supervizora, nasazovací komisař, hodnotitelé 
rozhodčích, rin0067oví lékaři, cutman, koordinátoři rozhodčích a výstrojoví manažeři. 

„Lékařská zpráva ze zápasu” (Medical Bout Report) znamená formulář, který vyplňuje ringový lékař po 
utkání, v němž reportuje o všech lékařských úkonech, které byly provedeny během zápasu; 

„Lékařská příručka” (Medical Handbook) jsou pravidla vydaná mezinárodní boxerskou asociací AIBA, 
které mají být dodržovány ve vztahu k lékařským standardům pro boxery a/nebo jakékoli jiné funkcionáře 
před, během a po soutěžích AIBA; 

„Národní federace” (National Federation) je právním subjektem uznaným AIBA jakožto vedoucí 
organizace boxerského sportu pro danou zemi; 

“Soutěže národní úrovně (National Level Competitions)” jsou soutěže organizované a/nebo podléhající 
příslušné národní federaci. Účastní se jich pouze boxeři registrovaní v této národní federaci; 

„Oficiální losování” (Official Draw) znamená proces, během nějž se losují boxeři a sestavuje se rozpis 
utkání v každé hmotnostní kategorii; 

“Pravidla” (Rules) jsou Technická pravidla AIBA, Soutěžní pravidla 3 AIBA programů (AOB, APB a WSB), 
Etický kodex AIBA (AIBA Code of Ethics), Disciplinární řád AIBA (AIBA Disciplinary Code), Procesní 
pravidla AIBA (AIBA Procedural Rules), Antidopingová pravidla AIBA (AIBA Anti-Doping Rules) a Lékařská 
příručka AIBA (AIBA Medical Handbook);  

„Sekundanti” (Seconds) jsou koučové nebo trenéři, kteří jsou certifikovaní od AIBA a kteří mají povoleno 
působit v rohu ringu; 

„Nasazování” (Seeding) je systém, který zajistí to, že oficiální losování soutěže proběhne tak, že rozpis 
zápasů bude více vyrovnaný, aby zaručil atraktivitu soutěže; 

„Supervizor” (Supervisor) je osoba jmenovaná AIBA, která zodpovídá za všechny technické záležitosti v 
jakékoli soutěži AIBA. Supervizor může být certifikován pro všechny soutěže AIBA (AOB, APB a WSB) 
nebo pouze pro soutěže AOB. 

„Týmový funkcionáři” (Team Officials) znamenají týmové manažery, trenéry a lékaře, které národní 
federace zapsala do boxerských soutěží; samotní boxeři do této kategorie nepatří; 

„WSB” znamená boxerskou soutěž pojmenovanou Světová série boxu - World Series of Boxing 
organizovanou a řízenou společností World Series of Boxing SA, která je založena a vlastněna organizací 
AIBA. 
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PRAVIDLA PRO KOORDINACI SOUTĚŽÍ                                                    
(RULES FOR COMPETITION MANAGEMENT) 

1. ZPŮSOBILOST BOXERŮ (ELIGIBILITY OF BOXERS) 

1.1. Boxeři musí splnit požadavky Pravidla 1 a 2 Technických pravidel AIBA (klasifikace, členství a 

způsobilost), aby se se mohli zaregistrovat na jakoukoli soutěž AOB. 

1.2. Všichni boxeři a týmový funkcionáři musí předložit kopii jejich platného cestovního pasu, když se 

registrují na jakoukoli soutěž AOB. Žádný jiný doklad totožnosti nebude akceptován. 

1.3. Pouze jedna registrace pro hmotnostní kategorii  

1.3.1. Na všech soutěžích AOB, jako jsou mistrovství světa, olympijské hry, mistrovství kontinentů, 

olympijské kvalifikační turnaje a soutěže konfederací, může soutěžit pouze jeden boxer v 

každé hmotnostní kategorii za jednu zem. 

1.4. Předložení lékařského potvrzení (Medical Certificate) 

1.4.1. Pro všechny soutěže AOB kontrolované AIBA (AIBA Controlled) a/nebo mistrovství 

konfederace (Confederation Continental Championships) lékařské potvrzení ne starší třech 

(3) měsíců musí být během registračního období zasláno do vedení AIBA. V opačném případě 

nebude boxer způsobilý k účasti na soutěži.  

1.4.2. Pro všechny další mezinárodní AOB soutěže kromě soutěží AOB kontrolovaných AIBA (AIBA 

Controlled) a/nebo mistrovství konfederace (Confederation Continental Championships) musí 

při registraci na tuto soutěž národní federace předložit kopii lékařského potvrzení ne staršího 

jeden (1) rok.  

1.5. Odpočinková lhůta 

1.5.1. Boxer musí absolvovat odpočinkovou lhůtu o délce minimálně dvanáct (12) hodin mezi dvěma 

(2) zápasy. 

2. LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA (MEDICAL EXAMINATION) 

2.1. V době stanovené pro vážení musí být boxer před vlastním zvážením uznán za způsobilého soutěžit 

na základě vyšetření lékařem. Se zřetelem na hladký průběh vážení, může supervizor rozhodnout, 

že se s lékařskou prohlídkou začne ještě dříve. Předseda ringových lékařů si může vybrat místní 

nebo týmové lékaře, aby mu pomáhali při lékařské prohlídce. 

2.2. Při lékařské prohlídce a vážení musí boxer předložit aktuální AIBA Záznam o utkání boxera se 

správnými informacemi společně s ročním lékařským certifikátem (Medical Certificate) podepsaným 

a orazítkovaným lékařem. Tento AIBA Záznam o utkání boxera musí být podepsán a/nebo 

orazítkován generálním sekretářem nebo výkonným ředitelem boxerovy národní federace. Do tohoto 

dokumentu provádějí nezbytné zápisy pověření soutěžní funkcionáři. Pokud boxer nepředloží při 

lékařské prohlídce a vážení AIBA Záznam o utkání boxera, nesmí mu být povoleno soutěžit. 

2.3. Test na pohlaví - pro soutěže AOB může být proveden test na potvrzení pohlaví. 

2.4. Při kontrole dokladů před lékařskou prohlídkou musí: 

2.4.1. Každý boxer ženského pohlaví ve věku 18 (osmnáct) let a starší musí podepsat Potvrzení o 

netěhotenství (viz. Příloha F) prokazující, že v danou dobu není těhotná (viz. Příloha F),   
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2.4.2. Každý boxer ženského pohlaví – dívka mladší 18 (osmnácti) let musí na začátku dané soutěže 

předložit Potvrzení o netěhotenství (Declaration of Non-Pregnancy) (viz. Příloha F) podepsané 

její osobou a minimálně jedním z jejich rodičů/zákonných zástupců prokazující, že v danou 

dobu není těhotná.  

2.4.3. Je povinností funkcionářů výpravy národní federace zajistit, že boxerky-dívky mladší 18 let 

přivezou takové prohlášení se sebou na danou soutěž.  

2.4.4. Boxeři ženského pohlaví (dívky a ženy), které nepodepíší/nepředloží potvrzení o netěhotenství 

nesmějí být připuštěni k účasti v dané soutěži. 

 

3. VÁŽENÍ (WEIGH-IN) 

3.1. Všichni zaregistrovaní boxeři se musí zúčastnit oficiálního vážení, které proběhne ráno v první den 

soutěže. Nicméně pokud je předpokládaný počet boxerů pro registraci příliš vysoký supervizor a 

AIBA může rozhodnout zorganizovat oficiální vážení dříve, ne však více než 24 hodin před lékařskou 

kontrolou pro první soutěžní den. 

3.1.1. V každém případě doba od konce oficiálního vážení do začátku prvního zápasu musí být 

alespoň šest (6) hodin.  Supervizor si vyhrazuje právo zmírnit tuto podmínku, pokud dojde k 

nevyhnutelným okolnostem a to po konzultaci s předsedou lékařské jury. 

3.1.2. Při oficiálním vážení nesmí zaregistrovaná váha boxera převýšit maximální váhu boxerovy 

hmotnostní kategorie, ani nesmí být pod minimem boxerovy hmotnostní kategorie. Váha 

zaregistrovaná při oficiálním vážení v první den rozhoduje o boxerově hmotnostní kategorii po 

celou soutěž.  

3.2. V případě uzavřených soutěží (kde je pro registraci požadována kvalifikace) se oficiální vážení 

neuskuteční. Boxeři se musí zvážit během denního vážení v den jejich zápasu dle programu 

soutěže. 

3.3. Při denním vážení bude kontrolován pouze maximální hmotnostní limit. Minimální hmotnostní limit 

kontrolován nebude. Pokud boxer překročí hmotnostní limit na denním vážení, nebude tomuto 

boxerovi dovoleno pokračovat na tomto turnaji, a to dle pravidla 4.10.2. Technických pravidel AIBA 

(Nenastoupení).¨ 

3.4. Doba od konce denního vážení do začátku prvního zápasu zbývajících dní soutěže nesmí činit méně 

než 3 hodiny. Supervizor si vyhrazuje právo zmírnit tuto podmínku, pokud dojde k nevyhnutelným 

okolnostem a to po konzultaci s předsedou lékařské jury. 

3.5. Vážení provádějí soutěžní funkcionáři pověření supervizorem. 

3.6. Vážení musí provádět soutěžní funkcionáři stejného pohlaví jako je boxer.  

3.7. Boxerovi bude umožněno vstoupit na oficiální váhu pouze jedenkrát. Nebude tolerována žádná 

nadváha, než je zvolená hmotnostní kategorie. 

3.8. Váha je ta, která se ukáže na oficiálních váhách, při vážení na sobě boxer nemá kromě plavek nebo 

spodního prádla žádné oblečení. Když je to nutné, může si boxer pouze na váze svléknout spodní 

prádlo. Musí být použity elektronické váhy. 

3.9. Zkušební váhy musí být připraveny. Zkušební váhy používané na turnaji a váhy na oficiální vážení 

musí být od stejného výrobce a musí mít stejnou kalibraci.   
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4. NÁHRADA BOXERŮ NA OFICIÁLNÍM VÁŽENÍ (SUBSTITUTION OF 

BOXERS AT GENERAL WEIGH-IN) 

4.1. Je povoleno nahradit boxera, který při oficiálním vážení nesplnil váhu jeho hmotnostní kategorie. V 

takovém případě může být tento boxer zapsán do nižší nebo vyšší hmotnostní kategorie, pokud zde 

není zapsán žádný jiný boxer z téže národní federace, který úspěšně prošel oficiálním vážením pro 

jeho hmotnostní kategorii. 

4.2. Je také přípustné, aby národní federace nahradila jednoho boxera jiným kdykoliv před uzávěrkou 

lékařské prohlídky a oficiálního vážení, pokud nahrazující boxer byl nominován jako náhradník pro 

uvedenou hmotnostní kategorii, nebo jakoukoli jinou hmotnostní kategorii. 

4.3. Toto pravidlo platí pouze pro soutěže, kde je povolena účast boxerů náhradníků. 

4.4. Všechny jiné případy nahrazování musí být vždy uzavřeny před oficiálním vážením. 

5. OFICIÁLNÍ LOSOVÁNÍ (OFFICIAL DRAW) 

5.1. Oficiální losování se provede co nejdříve po oficiální lékařské prohlídce a oficiálním vážení. Musí být 

skončeno alespoň tři (3) hodiny před prvním zápasem prvního soutěžního dne. 

5.2. V případě aplikace Soutěžního pravidla AOB 3.2. se oficiální losování musí konat v čase 

stanoveném AIBA v mezidobí od oficiálního potvrzení všech kvalifikovaných boxerů a jednoho dne 

před prvním soutěžním dnem. 

5.3. Oficiálního losování se musí zúčastnit alespoň jeden týmový funkcionář každé zúčastněné delegace. 

5.4. Při všech soutěžích AOB se pro losování použije počítačový nasazovací systém s výjimkou 

olympijských her, kde může být použito manuálního losování. V případě, že počítačový nasazovací 

systém losování nefunguje, použije se manuální systém. 

5.5. Možné opětovné losování - v jakémkoli případě, dokud není dokončeno losování poslední 

hmotnostní kategorie a pokud se vyskytne nějaká chyba nebo nevyhnutelná událost, supervizor má 

právo nařídit, aby se losování příslušné hmotnostní kategorie zopakovalo. 

5.6. Volné losy (Byes) - v soutěžích, kterých se účastní více než dva boxeři v dané kategorii, musí být v 

prvním kole určen dostatečný počet volných losů, aby se snížil počet boxerů ve druhém kole na 2, 

4, 8, 16 nebo 32. Boxeři, kteří si vylosovali volný los, budou boxovat v prvních zápasech druhého 

kola v pořadí, ve kterém byli vylosováni. 

5.7. Supervizor musí tam, kde to je proveditelné, zajistit, aby žádný boxer v soutěži neboxoval dvakrát 

dříve, než všichni ostatní boxeři v uvedené hmotnostní kategorii neboxovali alespoň jednou. Při 

zvláštních situacích má supervizor právo toto pravidla upustit. 

5.8. Program zápasů (Bout Schedule)- na mistrovstvích světa, olympijských hrách, a kontinentálních 

mistrovstvích se program zápasů uspořádá tak, aby v každém kole nejprve boxovaly nejlehčí 

hmotnostní kategorie, a poté další kategorie až do nejtěžších hmotnostních kategorií, po kterých 

následují nejlehčí hmotnostní kategorie v dalším kole, a tak dále. Při vytváření programu finálových 

a semifinálových zápasů těchto soutěží, může supervizor přihlédnout k přáním organizačního 

výboru, pokud při tom nejsou zpochybněny výsledky oficiálního losování. 

5.8.1. Na základě požadavku televizního štábu pořadatele a se souhlasem supervizora se program 

zápasů na určitý den může změnit tak, že boxeři stejné státní příslušnosti budou boxovat ve 

stejném bloku zápasů, a to i když byly jejich zápasy původně naplánovány do dvou odlišných 

bloků, pokud budou splněny následující požadavky:   



 

 

AOB Competition Rules           Soutěžní pravidla AOB - 8 

5.8.1.1. S novým programem zápasů budou seznámeny příslušné týmy minimálně jeden den 

před naplánovaným zápasem a 

5.8.1.2. v případě, že je zápas přesunut z jednoho bloku utkání do druhého, zápas příštího 

přímého soupeře musí být také přesunut do stejného bloku zápasů. 

5.9. Postup nasazování (Seeding Procedure) – musí respektovat postup nasazování pro proces 

oficiálního losování (viz. Příloha C) a musí být v souladu s pokyny pro Světový žebříček World 

Ranking (viz. Příloha B).  

6. DÉLKA A POČET KOL (DURATION AND NUMBER OF ROUNDS) 

6.1. Ve všech soutěžích AOB kategorie Muži (Elite Men) a Ženy (Elite Women) a Dorostenci mužského 

pohlaví (Youth Boys) a Dorostenky ženského pohlaví (Youth Girls) se zápas skládá ze tří (3) kol, z 

nichž každé trvá (3) minuty. 

6.2. Ve všech soutěžích AOB Kadetů a Kadetek (Junior Boys and Girls), se zápas skládá ze tří (3) kol, z 

nichž každé trvá (2) minuty. 

6.3. Pro všechny uvedené soutěže trvá přestávka mezi koly jednu (1) minutu. 

 

7. SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽÍ AOB (AOB COMPETITION APPROVAL) 

7.1. Podmínky schvalování soutěží AOB jsou uvedeny v Pokynech pro soutěže AOB (příloha A). 

 

8. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE (COMPETITION VENUE)  

8.1. Požadované vybavení místa soutěže  

8.1.1. Čekárna pro ringové a bodové rozhodčí (Waiting Lounge for R&J) 

8.1.2. Šatny boxerů. (Boxers´ Locker Rooms) 

8.1.3. Antidopingové místnosti. (Anti-doping Rooms) 

8.1.4. Místnost pro lékařské prohlídky. (Medical-Check Room) 

8.1.5. Zahřívací místo pro boxery. (Boxers´s Warm-Up Area) 

8.1.6. Místo pro uložení boxerské výstroje. (Storage for boxing Equipment) 

8.1.7. Kanceláře pro AIBA, organizační výbor, supervizora 

8.1.8. Místnost pro média/tisk, místnost pro rozhovory/tiskové konference, smíšená zóna podle 

Media manuálu AIBA (Media/Press Room) 

8.1.9. Zasedací místnost pro ITO a ringové a bodové rozhodčí. 

8.1.10. VIP Salónek. (VIP Lounge)  

8.2. Další požadavky na místo konání soutěže   
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8.2.1. Organizátoři smíšených soutěží, kde soutěží muži i ženy, zřídí oddělené místnosti, kde se 

provádějí odděleně lékařské prohlídky a vážení pro muže a ženy. 

 

9. SPORTOVIŠTĚ (FOP) 

9.1. Rozmístění sportoviště (FOP) v případě jednoho ringu 
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9.2. Rozmístění sportoviště (FOP) v případě dvou ringů 
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9.3. Rozmístění mezinárodních technických funkcionářů (ITO) okolo sportoviště (FOP) 

9.3.1. Židle pro koordinátora rozhodčích musí být ve stejném prostoru, jako jsou židle pro náhradní 

rozhodčí pro další zápas (Stand-by R&J´s). 

9.3.2. Stůl pro hodnotitele rozhodčích (R&J Evaluator) musí být umístěn ihned za reklamními banery 

na stejné straně jako je stůl pro supervizora a komisaře rozhodčích, jak je uvedeno 

v rozmístění sportoviště v článku 9.1 a 9.2.  

9.3.3. Stůl výstrojového manažera musí být umístěn u vstupu boxerů na sportoviště (FOP). 

9.3.4. Zápis do AIBA mezinárodních záznamů o utkáních boxerů musí být proveden u stolu 

umístěného u východu boxerů ze sportoviště.  

9.4. Pokyny pro média 

9.4.1. Pokud je pro televizní kamery během soutěže vyžadována plošina, její délka a šířka musí být 

1 metr. Její výška se určí na základě společné domluvy televizní produkce s manažerem 

soutěže po odsouhlasení supervizorem. 

9.4.2. Kameramani jsou oprávněni pohybovat se kolem plochy ringu pouze během přestávek mezi 

koly popřípadě mezi zápasy. 

9.4.3. Každý z kameramanů může mít maximálně jednoho asistenta a tento asistent musí zůstat na 

podlaze. 

9.4.4. Ne více než čtyři (4) fotografové mohou být u ringu během soutěže. Musí zůstat na 

vyznačeném místě 1,5 metru od neutrálního rohu směrem k bodovému rozhodčímu číslo 2 a 

bodovému rozhodčímu číslo 3. 

9.4.5. Pouze na konci zápasu je fotografům povoleno pohybovat se kolem ringu a to s výjimkou 

strany určené pro supervizora. 

9.4.6. Mikrofony mohou být umístěny pouze na zadní straně obložení v neutrálních rozích. 

 

 

10. ANTIDOPINGOVÉ PŘEDPISY AIBA (AIBA ANTI-DOPING 

REGULATIONS) 

 

10.1. Všechny záležitosti vztahující se k antidopingovým opatřením jsou v Antidopingových pravidlech 

AIBA. 

10.2. Ve všech soutěžích konfederací musejí být prováděny antidopingové testy. 

10.3. Všechny záznamy o antidopingových testech, včetně antidopingových formulářů musejí být zaslány 

do ústředí AIBA během dvaceti čtyř (24) hodin po skončení soutěže. 
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PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ FUNKCIONÁŘE                                             
(RULES FOR COMPETITION OFFICIALS) 

11. SUPERVIZOR – (SUPERVISOR) 

11.1. Kvalifikace  

11.1.1. Supervizor musí mít vynikající schopnosti vedení a manažerské schopnosti, které prokáže 

složením zkoušek pro supervizora AOB a získáním certifikátu supervizora AOB. 

11.1.2. Aktivní trenéři, ringoví rozhodčí, bodoví rozhodčí, vedoucí družstva a žádné osoby se 

záznamem o suspendaci delší než šest (6) měsíců nemohou být ustanoveni do funkce 

supervizora. 

11.2. Nominace a jmenování 

11.2.1. Pro všechny soutěže AOB v kategorii AIBA 3 hvězdy (AIBA 3 Star Competition) dle Přílohy A 

navrhuje vedení AIBA kandidáty Technická a pravidlová komise AIBA a prezident AIBA 

schvaluje, jmenuje a odvolává supervizora. 

11.2.2. Supervizor musí být z jiné země, než ve které se soutěž koná. 

11.2.3. Pro všechny soutěže AOB v kategorii AIBA 2 hvězdy a 1 hvězda (AIBA 2 & 1 Star Competition) 

dle Přílohy A, kontinentální soutěžní komise navrhuje kandidáty a předseda konfederace je 

poté schvaluje a jmenuje a také z funkce supervizora odvolává. 

11.3. Klasifikace a certifikace supervizora – supervizor Classification and Certification 

11.3.1. AIBA má dvě úrovně supervizorů; ve vzestupném pořadí dle seniority: AIBA supervizor (může 

být jmenován pro jakoukoli soutěž AIBA) a AOB supervizor (může být jmenován pouze pro 

soutěže AOB). Certifikace je potvrzena vystavením oficiálního AIBA certifikátu a zařazením do 

AIBA supervizor databáze.  

11.4. Způsobilost stát se supervizorem / ITO 

11.4.1. Osoby nejsou způsobilé stát se supervizor/ITO, jestliže jsou: 

a. aktivní certifikovaní rozhodčí AIBA 
b. aktivní certifikovaní trenéři AIBA 
c. aktivní boxeři 

11.5. Průběh testování supervizor/ITO 

11.5.1. Všechny zkoušky na supervizora / ITO se skládají z účasti na školení a složení písemného 

testu. Zkouška na supervizora / ITO může být skládána ne častěji než dvakrát za rok a ne 

častěji než třikrát během každého čtyřletého olympijského cyklu. 

11.5.2. Zkušební komisaři pro supervizory / ITO musí mít certifikát supervizora AIBA.  

11.6. Řízení výkonnosti supervizor/ITO a jejich hodnocení 

11.6.1. Na soutěžích AOB supervizor hodnotí ITO´s na základě kritérií vypracovaných AIBA 

technickou a pravidlovou komisí a ústředím AIBA.   
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11.6.2. Supervizor musí zaslat výsledky hodnocení na ústředí AIBA, které bude tyto výsledky 

komunikovat a pravidelně projednávat s předsedou technické a pravidlové komise. 

11.7. Rozhodovací procesy 

11.7.1. Supervizor je odpovědný za všechna rozhodnutí. 

11.7.2. Supervizor musí sdělit oficiálnímu hlasateli jméno boxera, který vyhrál a to tak, že mu jej ukáže 

na monitoru počítače po skončení zápasu. 

11.7.3. Supervizor musí sledovat bodování a výkony ringových a bodových rozhodčích a ihned 

odvolat (suspendovat) rozhodčího, který se provinil a to na celý den soutěže. Po skončení 

soutěže musí supervizor prodiskutovat další doporučení pro Disciplinární komisi týkající se 

sankcí pro ringového a/nebo bodového rozhodčího. 

11.7.4. Pokud je soutěžní funkcionář, který byl nominován na zápas, nepřítomen, supervizor musí 

jmenovat odpovídajícího člena ze seznamu funkcionářů, který nepřítomného funkcionáře 

nahradí. 

11.7.5. Pokud se objeví takové okolnosti, které ovlivní řádné podmínky pro konání zápasu a pokud 

ringový rozhodčí nepodnikne odpovídající účinné kroky reagující na danou situaci, supervizor 

zastaví boxerské utkání, dokud se situace uspokojivě nenapraví. 

11.7.6. supervizor také okamžitě podnikne odpovídající kroky, které se jeví nezbytné k napravení 

okolností, které mohou ovlivnit řádné podmínky pro box v jakémkoli bloku zápasů. 

11.7.7. Pokud se boxer proviní vážným a úmyslným přestupkem proti sportovnímu chování, 

supervizor, ringový rozhodčí a mezinárodní techničtí delegáti (ITOs) mají právo doporučit 

výkonnému výboru, aby případ předal disciplinární komisi pro uvalení sankcí.  

11.7.8. Supervizor nesmí vykonávat svoji funkci v zápasech, kterých se účastní boxeři z jeho země. 

11.7.9. Supervizor je zodpovědný za upozorňování, varování a / nebo odvolávání sekundantů. 

11.8. Povinnosti supervizora 

11.8.1. Podrobné povinnosti supervizora jsou uvedeny v Manuálu pro technické funkcionáře AIBA.  

 

12. ZÁSTUPCI SUPERVIZORA (DEPUTY SUPERVISORS) 

 

12.1. Jmenování  

12.1.1. Pro všechny soutěže AOB, kde se používají dva (2) ringy AIBA jmenuje minimálně dva (2) 

zástupce supervizora. 

12.1.2. Pro všechny soutěže AOB, kde se používá jeden (1) ring AIBA jmenuje minimálně jednoho (1) 

zástupce supervizora.  

12.2. Kvalifikace 

12.2.1. Zástupci supervizora musí mít vynikající schopnosti vedení a manažerské schopnosti, které 

prokáží zkouškou supervizora AIBA a certifikátem. 
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Zástupce supervizora bude odpovědný za všechny soutěžní aspekty zápasu se stejnými 

povinnostmi jako supervizor.  

12.2.2. Aktivní trenéři, ringový rozhodčí, bodový rozhodčí, vedoucí družstva a žádné osoby se 

záznamem o suspendaci delší než šest (6) měsíců nemohou být ustanoveni do funkce 

zástupce supervizora. 

12.2.3. Zástupci supervizora nesmí být ze stejné země, ve které se soutěž pořádá a nesmějí být stejné 

národnosti jako supervizor. 

12.3. Rozhodovací procesy 

12.3.1. Zástupce supervizora se nesmí účastnit na zápasech, v nichž startují boxeři z jeho /její země.  

12.4. Povinnosti 

12.4.1. Podrobné povinnosti zástupců supervizora jsou uvedeny v Manuálu technických funkcionářů 

AIBA (AIBA Technical Officials’ Management Guidelines) 

 

13. MEZINÁRODNÍ TECHNIČTÍ FUNKCIONÁŘI (ITOS) – (INTERNATIONAL 

TECHNICAL OFFICIALS) 

13.1. Kvalifikace 

13.1.1. Každý mezinárodní technický funkcionář musí získat AIBA Certifikát ITO.  

13.1.2. Aktivní trenéři, ringoví a bodoví rozhodčí, týmový manažeři (vedoucí družstev) a jakákoli osoba 

s delší než šesti (6) měsíční suspendací nemůže být jmenována mezinárodním technickým 

delegátem (ITO) 

13.2. Definice - všichni funkcionáři působící v rámci sportoviště (FOP) se s výjimkou supervizora, zástupců 

supervizora, ringových a bodových rozhodčích a organizačního výboru a zaměstnanců AIBA 

nazývají mezinárodními technickými funkcionáři (ITOs). Mezinárodní techničtí funkcionáři zahrnují 

následující členy: 

13.2.1. Zástupci supervizora (Deputy Supervisors) 

13.2.2. Nasazovací komisař (Draw Commissioner) 

13.2.3. Ringoví lékaři (Ringside Physicians) 

13.2.4. AIBA cutman 

13.2.5. Hodnotitelé rozhodčích (R&J Evaluators) 

13.2.6. Koordinátoři rozhodčích (R&J Coordinators)  

13.2.7. Výstrojoví manažeři (Equipment Managers) 

13.3. Pro všechny soutěže AOB Technická a pravidlová komise AIBA (AIBA Technical & Rules 

Commission) nominuje kandidáty vedení AIBA a prezident AIBA schvaluje, jmenuje a odvolává 

mezinárodní technické funkcionáře.  

13.4. Pro všechny kontinentální mistrovství kromě soutěží kategorie 3 hvězdy soutěžní komise 

konfederace nominuje kandidáty a prezident konfederace jmenuje a odvolává mezinárodní 

technické funkcionáře.   
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13.5. Během jedné soutěže mohou být mezinárodními technickými funkcionáři nejvýše dva funkcionáři se 

stejnou státní příslušností, nicméně tito mezinárodní techničtí funkcionáři se stejnou státní 

příslušností nesmí být přiděleni na stejný zápas. 

13.6. Náležitě kvalifikované osoby mohou být nominovány pořádající národní federací pro jmenování 

Národními technickými delegáty („NTO´s“) na následující pozice: 

13.6.1. Časoměřič (Timekeeper). AIBA doporučuje používat rozhodčí s kvalifikací 1 hvězda  

13.6.2. Operátor gongu (Gong Operator) 

13.6.3. Zapisovatel do registračních průkazů (Record Book Manager) 

13.6.4. Koordinátor rozhodčích (Referee Coordinator) 

13.6.5. Manažer výstroje (Equipment Manager)  

13.7. Certifikace ITO (ITO Certification) 

13.7.1. Certifikace ITO se prokazuje oficiálním certifikátem AIBA a začlenění do databáze ITO. 

13.8. Průběh testování ITO 

13.8.1. Všechny zkoušky na ITO se skládají z účasti na školení a složení písemného testu. Zkouška 

na ITO může být skládána ne častěji než dvakrát za rok a ne častěji než třikrát během každého 

čtyřletého olympijského cyklu. 

13.8.2. Zkušební komisaři pro ITO musí mít certifikát supervizora AIBA. 

13.9. Všichni ITO musí podepsat Etický kodex (AIBA Code of Conduct), který je součástí Technických 

pravidel AIBA. 

14. RINGOVÍ LÉKAŘI (RINGSIDE DOCTORS) 

14.1. Kvalifikace 

14.1.1. Na všech soutěžích AOB, olympijských hrách, olympijských kvalifikačních turnajích mohou 

jako ringoví lékaři působit pouze členové lékařské komise AIBA a certifikovaní ringoví lékaři 

AIBA. Na všech soutěžích konfederací, mohou jako ringoví lékaři působit pouze členové 

lékařské komise konfederace a certifikovaní ringoví lékaři AIBA. 

14.1.2. Za nouzové situace může supervizor nominovat místní či týmové lékaře, pokud nejsou k 

dispozici jiní ringoví lékaři. 

14.2. Účast při soutěžích 

14.2.1. Po celou dobu konání soutěže musí být k dispozici lékař, který nesmí opustit místo konání 

před koncem posledního zápasu a dokud neprohlédne oba boxery zúčastněné tohoto zápasu. 

Ringoví lékaři mohou mít při zápase chirurgické rukavice. 

14.3. Počet ringových lékařů 

14.3.1. V případě jednoho ringu jsou na všech soutěžích AOB, včetně olympijských her a mistrovství 

světa jmenováni minimálně tři (3) ringoví lékaři AIBA. V žádném případě však nesmí být u 

jednoho ringu více než dva (2) ringoví lékaři.  

14.3.2. V případě dvou ringů jsou na všech soutěžích AOB včetně olympijských her a mistrovství světa 

bude jmenováno minimum pět (5) ringových lékařů. Nicméně pro každý ring nesmí být více 

než dva (2) ringoví lékaři AIBA. 

14.4. Požadavky pro anti doping  
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14.4.1. Na každé soutěži AOB musí být přítomen jeden (1) antidopingový specialista, aby zde řídil 

antidopingový proces za dozoru ringových lékařů AIBA. 

14.5. Hlavní povinnosti 

14.5.1. Obecné povinnosti  

14.5.1.1. Ringoví lékaři AIBA určení pro zajištění lékařských prohlídek musí zajistit: 

 • dostatek místa pro boxery 

 • přímý přístup do místnosti, kde se provádí vážení 

 • vytápění (pokud je nutné), dostatečné osvětlení a dobrou ventilaci 

 • dostatečný počet židlí a stolů. 

14.5.1.2. Člen lékařské komise AIBA musí být přítomen na výchozí lékařské prohlídce a všech 

následných prohlídkách boxerů v rámci všech mezinárodních soutěží. 

14.5.1.3. Členům lékařské jury pomáhají lékaři jednotlivých zemí.  

14.5.1.4. Ringoví lékaři se mohou vyjadřovat k úrazům, které boxeři utrpěli a toto rozhodnutí musí 

být učiněno, jsou-li o to požádáni ringovým rozhodčím. Toto vyjádření se považuje za 

konečné. 

14.5.1.5. Ringoví lékaři přidělí lékaře za účelem dohledu na dopingové postupy a kontrolu 

přidělených prostor a posouzení jejich adekvátnost z hlediska umístění, vybavení a 

formy. 

14.5.1.6. Ringoví lékaři musí provést lékařské prohlídky pro rozhodčí. 

14.5.1.7. Ringoví lékaři přezkoumávají nouzové plány organizačního výboru. 

• Zkontrolují, zda jsou k dispozici kyslík a nosítka, jiná resuscitační zařízení, evakuační 
zařízení, evakuační trasy. 

• Zkontrolují, zda je při soutěži k dispozici vůz záchranné služby a nemocnice určená 
pro ošetření zraněných boxerů. 

14.5.1.8. Ringoví lékaři zkontrolují zajištění odpovídající stravy a pitného režimu pro soutěžící a 

příslušná doporučení předloží supervizorovi ke schválení. 

14.5.2. Povinnosti při soutěži  

14.5.2.1. Po celou dobu trvání zápasu musí být u ringu přítomen alespoň jeden ringový lékař. 

14.5.2.2. Ringoví lékaři instruují ringového rozhodčího při posuzování úrazů. 

14.5.2.3. Ringoví lékaři informují supervizora, že má zastavit zápas, pokud boxer zjevně už 

nemůže pokračovat. 

14.6. Postup po KO nebo RSC 

14.6.1. Boxer v bezvědomí – octne-li se boxer následkem úderu v bezvědomí, smí zůstat v ringu jen 

ringový rozhodčí a jím přivolaný ringový lékař, nepotřebuje-li ringový lékař nikoho dalšího na 

pomoc. Pokud je boxer 
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v bezvědomí více než jednu (1) minutu, musí být převezen do nejbližší nemocnice (pokud 

možno na neurochirurgické oddělení) k dalšímu vyšetření. Každého boxera s otřesem mozku 

může lékař poslat do nemocnice.  

14.6.2. Lékařský zásah - V případě KO nemajícího za následek bezvědomí nebo v případě ukončení 

zápasu rozhodčím (RSC) boxera neprodleně poté v šatně vyšetří lékař a stanoví, zda je třeba 

a případně jaké další lékařské sledování a/nebo hospitalizace. 

14.6.3. Ringoví lékaři mohou doporučit způsob ošetření zraněných boxerů. 

14.6.4. Ringoví lékaři suspendují a udělí zákaz zraněným boxerům podle toho, jak sami uznají za 

vhodné. 

14.6.5. Ringoví lékaři musí vyplnit lékařskou zprávu ze zápasu v případě, že byla boxerovi udělena 

ochranná lhůta a/nebo ochranné opatření.  

15. AIBA CUTMAN 

15.1. Pokud je AIBA cutman ustanoven na soutěžích bez přileb, kontroluje bandáže připravené trenéry a 

začne konat pouze v případě, že nejsou v souladu s těmito pravidly. Dohlíží na práci týmových 

cutmanů v rohu a poskytuje poradenství sekundantům, pokud je to nezbytné. AIBA Cutman také 

zajišťuje praktické semináře, školení a kurzy pro trenéry. 

15.2. Pokud je AIBA cutman ustanoven na soutěžích s přilbami zajišťuje praktické semináře, školení a 

kurzy pro trenéry. 

 

16. MANAŽER SOUTĚŽE (COMPETITION MANAGER) 

16.1. Manažer soutěže musí být jmenován Hostitelskou národní federací a musí být schválen Konfederací 

nebo AIBA, podle toho, zda se jedná o soutěž konfederace nebo soutěž AOB. 

16.2. Manažer soutěže odpovídá za dodržování pokynů supervizora při výkonu povinností, které jsou 

uvedeny v Manuálu pro technické funkcionáře AIBA. 

16.3. Manažer soutěže musí excelentně mluvit anglicky. 

 

17. RINGOVÍ A BODOVÍ ROZHODČÍ (REFEREES & JUDGES)  

17.1. Jejich ustanovení a neutralita 

17.1.1. Aby se zajistila neutralita, jména ringového rozhodčího a pěti bodových rozhodčích pro každý 

zápas budou vybrána počítačovým softwarovým programem a/nebo nasazovacím komisařem. 

17.1.2. Každý z těchto rozhodčích musí být schváleným ringovým rozhodčím a bodovým rozhodčím. 

17.1.3. Každý z uvedených rozhodčích musí být z jiné země a národní federace a rovněž z odlišných 

zemí a národních federací, než ze kterých jsou boxeři účastnící se zápasu.  

17.1.4. Žádný z uvedených rozhodčích nesmí být občanem té země a ani nesmí mít trvalé bydliště 

v žádné zemi, která je dominiem, kolonií nebo závislým územím země kteréhokoli z boxerů 

účastnících se zápasu.  

17.1.5. V případě změny občanství ringových a bodových rozhodčích, uvedený rozhodčí nesmí 
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působit v žádném zápase, kterého se účastní boxer z původní země tohoto rozhodčího. 

17.1.6. V případech, kdy nasazovací komisař nemůže použít výše uvedená nařízení, věc se vyřeší 

zajištěním neutrality a nestrannosti jmenovaných funkcionářů v nejvyšší možné míře a ohlásí 

se v nejbližším možném termínu supervizorovi.  

17.1.7. V případě, že není možné, aby nasazovací komisař dodržel výše zmíněné směrnice, 

supervizor provede finální rozhodnutí.  

17.2. Střet zájmů 

17.2.1. Ringoví rozhodčí a bodoví rozhodčí nesmí během stejného zápasu působit jako vedoucí 

družstva, trenér ani sekundant jakéhokoli boxera účastnících se uvedeného zápasu, ani takto 

nesmí působit v zápase, kterých se účastní boxer jejich státní příslušnosti. 

17.3. Disciplinární řízení 

17.3.1. Rozhodnutí o pozastavení činnosti ringových nebo bodových rozhodčích z důvodu špatné 

výkonnosti v soutěži učiní supervizor. 

17.3.2. Rozhodnutí o pozastavení činnosti bodového nebo ringového rozhodčího z důvodů porušení 

etiky musí být učiněno Disciplinární komisí.  

 

18. HODNOTITELÉ ROZHODČÍCH (REFEREE AND JUDGE EVALUATORS) 

18.1. Hodnotitelé rozhodčích musí být jmenováni organizací AIBA, aby zastávali následující povinnosti: 

18.1.1. Hodnotí výkon ringových a bodových rozhodčí nominovaných na danou soutěž a poskytují jim 

odpovídající zpětnou vazbu v souvislosti s jejich výkony. 

18.1.2. Vyhotoví zprávu určenou vedení AIBA o soutěži a výkonech ringových a bodových rozhodčí. 
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PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ VÝSTROJ                                                           
(RULES FOR COMPETITION EQUIPMENT) 

19. SOUTĚŽNÍ VYBAVENÍ 

19.1. Při všech soutěžích AOB kategorie 3 hvězdy (AOB 3-Star Competitions), soutěžích WSB a soutěžích 

APB musí být rukavice, přilby a bandáže od jednoho z výrobců, kterým k tomu AIBA udělila oficiální 

licenci (AIBA Official boxing Equipment Licensees), budou poskytnuty AIBA prostřednictvím 

organizačního výboru a musí být schváleny supervizorem.  

20. RUKAVICE (GLOVES) 

20.1. Boxeři musí oblékat červené nebo modré rukavice, podle rohu příslušného boxera. 

20.2. Boxer si musí nasadit rukavice před vstupem do ringu. 

20.3. Boxeři si sundají rukavice okamžitě po skončení zápasu, ještě před oznámením výsledku. 

20.4. Vycpávky rukavic nesmí chybět ani být poškozeny. 

20.5. Musí být použity pouze čisté a udržované rukavice. Všechny rukavice se musí před dalším použitím 

vyčistit 10% roztokem Chlornanu sodného (Sodium Hypochlorite). 

20.6. Podrobné specifikace boxerských rukavic jsou uvedeny v Pokynech a specifikaci rukavic v Příloze 

E. 

21. PŘILBY (HEADGUARDS) 

21.1. Při všech soutěžích AOB kategorie Muži (Elite), a to na národní, kontinentální i mezinárodní úrovni, 

nejsou povoleny žádné přilby. Pro soutěže ostatních kategorií jsou přilby stále povinné. Nicméně 

AIBA si vyhrazuje právo uspořádat určité soutěže v jiných kategoriích než muži (Elite) bez přileb 

jakožto přípravu na definitivní odebrání přileb pro všechny kategorie počínaje dnem 1. ledna 2018.  

21.1.1. Aby se zabránilo vzniku tržných ran, mohou trenéři všem boxerům soutěžícím bez přileb 

aplikovat ochrannou látku Cavilon na obličej boxera před všemi soutěžemi konanými bez 

přileb. Detailní návod k aplikaci je uveden v Příloze G. 

21.1.2. Pro všechny boxery, jejichž vlasy jsou delší než je linie krku a kteří nemají přilbu, je povinné 

mít na hlavě síťku nebo cokoli jiného, co sepne vlasy. Sekundant má za povinnost zajistit, aby 

byly vlasy zajištěny odpovídajícím způsobem. 

21.2. Ve všech soutěžích AIBA (kromě jediné zmíněné v pravidle 21.1 níže) musí boxeři nosit červené 

nebo modré přilby, podle rohu příslušného boxera. 

21.2.1. Boxeři si nasazují přilby až po vstupu do ringu. 

21.2.2. Boxeři si sundají přilbu okamžitě po skončení zápasu, ještě před oznámením výsledku. Síťku 

nebo cokoli jiného použitého pro sepnutí vlasů si mohou ponechat.  

21.2.3. Všechny přilby se musí před dalším použitím vyčistit 10% roztokem Chlornanu sodného.   
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22. BANDÁŽE (BANDAGES) A PROFESIONÁLNÍ TEJPY 

22.1. Používání amatérských bandáží 

22.1.1. Bandáže se nasazují v šatně za přítomnosti funkcionáře hostitelské národní federace. 

Bandáže každého boxera musí zkontrolovat oficiální výstrojový manažer (Equipment 

Manager) na stole kontroly výstroje. 

22.1.2. Bandáže nesmí být delší než 4,5m. (14,76 stop) a kratší než 2,5m (8.2 stopy). Bandáže musí 

být 5,7cm (2 ¼ palce) široké.  

22.1.3. Bandáže musí být vyrobeny z pružné bavlny se zapínáním na suchý zip. 

22.1.4. Použití jakékoli jiné látky na bandážích je zakázáno. 

22.2. Použití profesionálních tejp 

22.2.1. V mezinárodních soutěžích kategorie Muži (Elite Men) zejména Olympijských hrách, 

mistrovství světa, mistrovství kontinentů, kontinentálních multisportovních hrách, a jakýchkoli 

soutěží dle rozhodnutí AIBA, je použití profesionálních tejp dle specifikace níže (22.2.2) 

povinné. Tejpy musí být poskytnuty organizátorem soutěže, aby byla zajištěna odpovídající 

kvalita. 

22.2.2. Bandážování každé ruky musí být provedeno následovně: 

- Gáza: maximálně patnáct (15) metrů dlouhá a pět (5) centimetrů široká může být 

použita k zakrytí ruky a plus gáza 5 metrů dlouhá a deset (10) centimetrů široká 

nebo gázová výstelka pro zakrytí kloubů. 

- Zdravotnická náplast: maximálně pět (5) metrů dlouhá a 2,5 centimetru široká. Navíc 

může být použita zdravotnická náplast s maximálně pěti (5) milimetrovou šířkou 

umístěná mezi prsty. 

22.2.3. V mezinárodních soutěžích kategorie Muži (Elite Men) může boxer aplikovat bandáže na své 

ruce dle svého uvážení za předpokladu, že na kloubech jeho ruky není zdravotnická náplast. 

Výstelka z gázy může pokrývat klouby. 

22.2.4. Použití jakékoli substance na gáze a/nebo zdravotnické náplasti je zakázáno. 

23. SOUTĚŽNÍ DRES A CHRÁNIČ (COMPETITION UNIFORM AND 

PROTECTOR) 

23.1. Boxeři musí být obuti v lehké obuvi bez hřebů a podpatků a oblečeni v ponožkách, které nepřesahují 

výše než je výška kolena. 

23.2. Délka trenýrek nesmí být kratší než do poloviny stehen, nesmí zakrývat koleno a nesmí být vytaženy 

nad úroveň pasu. 

23.3. Boxeři musí oblékat tílko a trenýrky červené nebo modré barvy, podle příslušnosti k barvě rohu ringu. 

Boxerům ženského pohlaví je umožněno místo trenýrek oblékat sukni. Barva dresu musí být jedna 

z následujících:  

Červená: Pantone 185, 199 nebo 485 

Modrá: Pantone 286, 293, 661  
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23.4. Čára pasu mezi tričkem a trenýrkami (popřípadě sukní) musí být bílá a široká 6-10 cm (čára pasu je 

imaginární čára od pupku k horní hraně kyčlí). 

23.5. Boxeři nesmějí mít žádnou lepicí pásku (tape) v žádné formě na jejich dresu.  

23.6. Při všech soutěžích žen mohou boxeři nosit chránič prsou a stydké krajiny. 

23.6.1. Dámský chránič prsou nesmí zakrývat žádnou jinou bodovanou část těla včetně prsní kosti. 

Prsní chránič nesmí mít žádné železné části kromě poutka na zapínání na zádech boxerek 

23.7. Ringoví a bodoví rozhodčí musí oblékat pouze oficiální AIBA oblečení pro rozhodčí. 

23.8. Ringoví a bodoví rozhodčí mohou používat chirurgické rukavice během rozhodování. 

23.9. Podrobné pokyny týkající se výstroje boxera jsou v Příloze D. 
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PŘÍLOHA A - SMĚRNICE PRO SOUTĚŽE AOB 

1. SOUTĚŽE AOB 

1.1. Každý rok AIBA na zasedání výkonného výboru stanoví maximální počet soutěží AOB, které se budou 

konat během jednoho kalendářního roku. 

1.2. Soutěž AOB se nesmí konat ve stejný den jako jiná soutěž AOB, pokud se dvě takové soutěže nekonají 

v různých zemích, které nesdílejí společnou hranici. 

1.3. V zásadě platí, že nejvýše jedna (1) soutěž AOB může být pořádána ve stejném městě během 

jakéhokoli jediného roku. 

1.4. Maximálně tři (3) soutěže AOB lze uspořádat v jedné zemi – záleží na jejich dlouhodobé kvalitě 

a tradici. 

1.5. AIBA bude zvažovat žádosti o statut soutěže AIBA pouze od zemí, které předtím pravidelně pořádaly 

mezinárodní turnaje a pouze pro soutěže, které jsou schváleny národní federací. 

1.6. Žádosti o statut AIBA musí národní federace předkládat vždy do září roku, který předchází soutěži. 

1.7. Každá národní federace, která žádá o zvýšení statutu, ve své žádosti předloží výsledky posledního 

turnaje a podrobnosti na podporu uvedeného zvýšení. 

1.8. Každá národní federace žádající o soutěž AOB musí splňovat požadavky AIBA, které se např. týkají 

rozpočtu, poplatků, souladu s Technickými pravidly AIBA a těmito Soutěžními pravidly AOB, 

antidopingovými zásadami, TV vysílání. Úroveň požadavků závisí na statutu schvalované soutěže. 

1.9. Soutěže AOB jsou rozděleny do tří úrovní (1–, 2–, 3–hvězdičkové) podle počtu zúčastněných boxerů 

z různých zemí a úrovně boxerů (World Ranked Boxers): 

1.9.1. Tříhvězdičkové soutěže AIBA – mezinárodní turnaje AIBA: 

 Veškeré následující soutěže AOB má AIBA pod kontrolou i správou. Související práva 

rovněž přísluší AIBA: 

• mistrovství světa v boxu AIBA (mužů i žen) –(World boxing Championship) 

• mistrovství světa Mládeže (Youth World Championship) 

• mistrovství světa Kadetů (Junior World Championship) 

• všechny kvalifikační soutěže pro olympijské hry a olympiádu mládeže 

 Systém mistrovství světa pro Muže (Elite Men) 

 Od roku 2017 a dále se budou mistrovství světa kategorie Muži (Elite Men) budou 

účastnit pouze boxeři, kteří se kvalifikovali prostřednictvím kontinentálních 

mistrovství. 

 Od roku 2019 a dále se budou mistrovství světa kategorie Ženy (Elite Women) 

budou účastnit pouze boxeři, kteří se kvalifikovali prostřednictvím kontinentálních 

mistrovství. 

 Od roku 2018 a dále se budou mistrovství světa kategorie dorost (Youth Boys and 

Girls) účastnit pouze boxeři, kteří se kvalifikovali prostřednictvím kontinentálních 

mistrovství. 

 Mezinárodní a kontinentální soutěže s účastí více než 150 boxerů z více než 20 zemí 

 Kvalifikace pro kontinentální mistrovství Mužů, kromě mistrovství Oceánie 

 Kontinentální multisportovní hry jako např. Olympijské hry, Asijské, Celoafrické, 

Evropské a Panamerické hry.  

1.9.2. Dvouhvězdičkové AOB soutěže AIBA – kontinentální soutěže AIBA:   
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 Mezinárodní a kontinentální soutěže s účastí více než 100 boxerů ze 13 až 19 zemí. 

 Kvalifikace pro kontinentální mistrovství Žen a mistrovství Oceánie Mužů  

1.9.3. Jednohvězdičkové AOB soutěže AIBA – regionální soutěže AIBA: 

 Mezinárodní a kontinentální soutěže s účastí 3 – 12 zemí. 

2. POSTUP SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 

2.1. Soutěže na národní úrovni: 

2.1.1. V případě soutěží na národní úrovni se musí při schvalování dodržet následující schvalovací 

řád/postup: 

 Schválení ze strany národní federace je povinné 

 Schválení ze strany konfederace je povinné 

 Může se vznést požadavek na schválení asociací AIBA 

2.1.2. U všech ostatních soutěží je na rozhodnutí hostitelské národní federace, zdali budou Soutěží 

AOB. Ale i v případě neschválených soutěží je povinností dodržovat Technická pravidla AIBA 

a tato Soutěžní pravidla AOB. 

2.1.3. Schválení je třeba si zajistit nejpozději tři (3) měsíce před zahájením soutěže. 

2.1.4. Tento postup se má realizovat v případě jakýchkoli mistrovství, vzájemných zápasů, zápasů 

na pozvání (družstva nebo jednotlivce), resp. všech ostatních regionálních soutěží. 

2.2. Kontinentální soutěže: 

2.2.1. U soutěží na kontinentální úrovni je zapotřebí schválení, které udělí konfederace a/nebo AIBA. 

2.2.2. Lze tak učinit v případě mistrovství konfederací, kontinentálních soutěží či soutěží s účastí 

více kontinentů. 

3. KONFEDERAČNÍ SOUTĚŽE 

3.1. Konfederační soutěže s klasifikací A jsou: 

• mistrovství Kontinentu Mužů (Men Elite Continental Championships) 

• mistrovství Kontinentu Žen (Women Continental Championships) 

• mistrovství Kontinentu Mládeže (Youth Continental Championships) 

• mistrovství Kontinentu Mládeže/Kadetů žen (Women Youth/Junior Continental Championships) 

• mistrovství Kontinentu Kadetů (Junior Continental Championships) 

• všechny 3-Hvězdičkové soutěže AOB (AOB 3-Star Competitions) 

3.2. Konfederační soutěže s klasifikací B jsou: 

• unijní mistrovství kontinentu Mužů a Žen (Men and Women Confederation Union Championships) 

• mistrovství kontinentu Školní mládeže mužů i žen (Schoolboys and Schoolgirls Confederation Championships) 

• všechny soutěže konfederace, které mají nižší standard než 3-hvězdičkové soutěže s účastí minimálně 5 zemí a 
minimálně 50 boxerů. 
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PŘÍLOHA B - SMĚRNICE PRO SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK 

 WORLD RANKING GUIDELINES 

 

1. ALOKACE BODŮ DO SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU (MUŽI A / NEBO ŽENY) 

1.1. Body do Světového žebříčku se u každého boxera načítají za dvouleté (2) „průběžné“ období. 

1.2. Body do Světového žebříčku se udělují za každou soutěž a udržují se v nekrácené podobě za čtyři (4) 

soutěže. 

1.3. Body do Světového žebříčku se počínaje 5. soutěží krátí 25 procenty (nejvýše 7 soutěží bude zahrnuto 

do systému hodnocení). 

1.4. Oficiální AIBA World Ranking se vydává po každé soutěži započtené do systému hodnocení. 

1.5. Každý boxer, který se zúčastní 3-Hvězdičkové soutěže ze seznamu uvedeného v Příloze B, s výjimkou 

všech kvalifikačních turnajů pro Olympijské hry a Olympijské hry mládeže, bude ohodnocen v rámci 

této soutěže a obdrží počet bodů daný konečným výsledkem a pořadím. 

1.6. Pro Muže alokace bodů do Světového žebříčku World Ranking probíhá následovně: 

• Olympijské hry 

• mistrovství světa 

• kontinentální Multi sportovní hry 
o All Africa Games 
o Asian Games 
o European Games 
o Pan American Games 

• kontinentální mistrovství 
 

Hodnotící soutěže Hodnotící body, jichž je nutno dosáhnout pro násl. umístění 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Olympijské hry 1300 900 750 750 600 550 500 450 100 100 

mistrovství světa 1200 800 650 650 500 450 400 350 100 90 

kontinentální multi 
sportovní hry 

700 500 350 350 250 200 150 100 50 10 

mistrovství 
konfederace 

500 400 300 300 200 150 100 50 20 0 

  

(*) Výše uvedené body do žebříčku budou upraveny pro mistrovství konfederace dané počtem 

boxerů v každé hmotnostní kategorii a to následovně: 

• 7 a méně boxerů: 50% redukce z výše uvedených bodů 

• 8 až 11 boxerů:  30% redukce z výše uvedených bodů 

• 12 a více boxerů: žádné redukce   
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1.7. Pro ženy probíhá alokace bodů do Světového žebříčku World Ranking následovně: 

• Olympijské hry 

• mistrovství světa 

• kontinentální multi sportovní hry 
o All Africe Games 
o Asian Games 
o European Games 
o Pan American Games 

• kontinentální šampionát 
 

Hodnotící soutěže Hodnotící body, jichž je nutno 
dosáhnout pro násl. umístění 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Olympijské hry 1300 900 750 750 600 

mistrovství světa 1200 800 650 650 500 

Kontinentální Multi 
sportovní hry 

700 500 350 350 250 

mistrovství 
konfederace 

500 400 300 300 200 

  

(*) Výše uvedené body do žebříčku budou upraveny pro mistrovství konfederace dané počtem 

boxerů v každé hmotnostní kategorii a to následovně: 

• 7 a méně boxerů: 50% redukce z výše uvedených bodů 

• 8 až 11 boxerů:  30% redukce z výše uvedených bodů 

• 12 a více boxerů: žádné redukce 

1.8. Boxerovi diskvalifikovanému za porušení Disciplinárního řádu včetně antidopingových prohřešků 

nebudou přiděleny žádné body do žebříčku. 

 

2. ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA (MUŽI A / NEBO ŽENY) 

2.1. Každému boxerovi, který změní hmotnostní kategorii, bude přiznáno 75% všech bodů udělených po 

dobu působení v předešlé hmotnostní kategorii. 

2.2. Dva (2) boxeři se stejným počtem bodů budou V PRVNÍ ŘADĚ umístěni podle počtu soutěží, kterých 

se zúčastnili. 

2.3. Mají-li dva (2) boxeři stejný počet bodů za stejný počet klání, budou hodnoceni podle těch nejlepších 

výsledků dosažených v soutěži nejvyšší kategorie, a to následovně: 

2.3.1. mistrovství světa (World Championships) 

2.3.2. Olympijské hry (Olympic Games) 

2.3.3. mistrovství konfederace (Continental Championship) 

2.3.4. mistrovství světa mládeže (Youth World Championships)   
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3. VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

3.1. Pro účely určení jednotlivého umístění ve 3-Hvězdičkové soutěži AIBA, bude boxerovo pořadí 

stanoveno následovně: 

 

            Pořadí     Umístění   Výsledek 
       do žebříčku  
          (Rank)         Place    Result 

1 1 Zlato 

2 2 Stříbro 

3 3 Poražený zlatým boxerem v semifinále (SF) 

3 4 Poražený stříbrným boxerem v semifinále (SF) 

5 5 Poražený zlatým boxerem ve čtvrtfinále (QF) 

5 6 Poražený stříbrným boxerem ve čtvrtfinále (QF) 

5 7 Poražený ve čtvrtfinále boxerem poraženým zlatým v semifinále (QF) 

5 8 Poražený ve čtvrtfinále boxerem poraženým stříbrným v semifinále (QF) 

9 9 Poražený zlatým boxerem v šestnáctce (Round 16) 

9 10 Poražený stříbrným boxerem v šestnáctce (Round 16) 

 

3.2. V soutěžích AIBA kde se boxuje o konečné umístění na třetím (3.) místě mezi dvěma (2) prohravšími 

boxery ze semifinálových zápasů, výsledek boxerů bude určen následovně: 

 

            Pořadí     Umístění   Výsledek 

       do žebříčku  

          (Rank)         Place    Result 

1 1 Zlato 

2 2 Stříbro 

3 3 Vítěz zápasu o 3. místo 

3 4 Poražený ze zápasu o třetí (3.) místo 

5 5 Poražený zlatým boxerem ve čtvrtfinále (QF) 

5 6 Poražený stříbrným boxerem ve čtvrtfinále (QF) 

5 7 Poražený ve čtvrtfinále boxerem na třetím (3.) místě 

5 8 Poražený ve čtvrtfinále boxerem na čtvrtém (4.) místě 

9 9 Poražený zlatým boxerem v šestnáctce (Round 16) 

9 10 Poražený stříbrným boxerem v šestnáctce (Round 16) 
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3.3.  V soutěžích AIBA kde se boxuje o konečné umístění na pátém (5.) místě mezi čtyřmi (4) prohravšími 

boxery ze čtvrtfinálových zápasů, výsledek boxerů bude určen následovně: 

 

            Pořadí     Umístění   Výsledek 

       do žebříčku  

          (Rank)         Place    Result 

1 1 Zlato 

2 2 Stříbro 

3 3 Poražený zlatým boxerem v semifinále (SF) 

3 4 Poražený stříbrným boxerem v semifinále (SF) 

5 5 Dva (2) vítězové zápasů o páté (5.) místo se umístí na pátém (5.) místě 

7 7 Dva (2) vítězové zápasů o páté (5.) místo se umístí na pátém (5.) místě 

9 9 Poražený zlatým boxerem v šestnáctce (Round 16) 

9 10 Poražený stříbrným boxerem v šestnáctce (Round 16) 

 

3.4. Pokud se zápas nemůže uskutečnit a to v jakémkoli kole před semifinále, soupeř v dalším kole vyhrává 

s výsledkem nenastoupení. Pokud se nemůže uskutečnit semifinálový zápas, stříbrná a jedna 

bronzová medaile nebude udělena. Pokud se nemůže uskutečnit finálový zápas, zlatá a stříbrná 

medaile nebude udělena. Pokud se neuskuteční ani jedno semifinále, žádná medaile nebude udělena. 
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PŘÍLOHA C - NASAZOVACÍ POSTUP PŘI LOSOVÁNÍ 

 SEEDING PROCEDURE FOR THE DRAW CEREMONY 

 

1. NASAZOVACÍ KOMISE PRO BOXERY (SEEDING COMMISSION) 

1.1. Nasazovací komise pro boxery musí být sestavena před začátkem dané soutěže. 

1.2. Způsobilost: 

1.2.1. Musí být složena ze supervizora AIBA a / nebo mezinárodních technických delegátů AIBA. 

1.3. Počet členů: 

• tři (3) členové pro kontinentální mistrovství 

• pět (5) členů (z různých kontinentů) pro všechny další soutěže 

1.4. Nasazovací komise pro boxery bude sestavena ne později než jeden (1) měsíc před každou soutěží 

prezidentem AIBA na základě doporučení technické a pravidlové komise AIBA. 

1.5. Nasazovací komise AIBA finálně schvaluje nasazené boxery. 

 

2. NASAZOVACÍ POSTUP PŘI LOSOVÁNÍ 

2.1. Nasazovací postup pro boxery může být použit při následujících soutěžích kategorie Elite (jak pro 

Muže i Ženy, pokud není uvedeno jinak): 

2.1.1. Olympijské hry 

2.1.2. Mistrovství světa AIBA 

2.1.3. Kontinentální multisportovní hry  

2.1.4. Kontinentální mistrovství kategorie Muži a Ženy (Elite) 

2.2. Z hlediska dosažení rovnosti sil po celé oficiální losování a prevence situací, kdy se navzájem střetnou 

ti nejlépe umístění boxeři na světě již v prvních kolech, lze při losování boxery nasadit následovně: 

Počet boxerů ve váhové 
kategorii 

Počet nasazení v mezinárodních 
soutěžích mužů a žen (Elite) 

≤ 3 0 

4 až 8 nejvíce 2 

9 až 16 nejvíce 4 

≥ 17 nejvíce 8 

    

2.3. Komise AIBA pro nasazování (AIBA Seeding Commision) prověří výkonnost boxerů před každou 

soutěží, kde se použije nasazování.  

2.3.1. Komise AIBA pro nasazování musí postupovat dle níže uvedené logiky kritérií pro nasazování: 

Žádný boxer, který nesplní tato kritéria, nebude nasazen: 

AOB  

• Byl čtvrtfinalistou na posledním světovém šampionátu AIBA (AIBA World Boxing Championship). 

• Byl čtvrtfinalistou na posledním mistrovství konfederace včetně kontinentální olympijské kvalifikace.   
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APB 

• Musí být do 4. místa (včetně) aktuálního individuálního žebříčku. 

WSB 

• Musí být do 8. místa (včetně) aktuálního individuálního žebříčku pro poslední skončenou sezónu. 

Profesionálové mimo APB 

• Držitel pásu pro šampiona jedné z hlavních profesionálních organizací (WBC, IBF, WBA nebo WBO) 

• Dřívější medailista z olympijských her nebo z mistrovství světa AIBA 

• Bývalý účastník olympijských her 

• Musí být do 8. místa (včetně) v jednotném žebříčku profesionálních boxerů (BoxRec nebo FightFax) 

• Musí být do desátého místa (včetně) v žebříčku jedné z hlavních profesionálních organizací 

• Musí mít pozitivní bilanci (více vítězství než porážek) 

2.4. Proces nasazování 

2.4.1. Pro nasazení budou vybráni nejvýše postavení boxeři dle výše uvedených kritérií 

2.4.2. Pro soutěže uvedené v pravidle 2.1 výše bude nasazen jako číslo 1 boxer z AOB 

2.4.3. Pro nasazovaní na pozici číslo 2 a dále bude boxerova výkonost posuzována dle soutěže, ze 

které přichází dle výše uvedených kritérií podléhající přezkumu nasazovací komise. (Bere se 

to nejlepší z uvedených)  

2.4.4. Pokud je to možné, měla by být zachována vyváženost mezi soutěžemi, takže APB, WSB a 

profesionálové by měli získat alespoň po jednom místě pro nasazení jejich boxerů v každé 

váhové kategorii. 

2.4.5. Ne všechna místa pro nasazení se musí obsadit, pokud dostatečný počet boxerů nesplní výše 

uvedená kritéria. 

2.4.6. Kvóta pro nasazení boxerů z hostitelské země: 

 Pokud je možné použít dle bodu 2.2 této přílohy na AIBA mistrovství světa, 

kontinentálních šampionátech, kvalifikačních olympijských turnajích a kontinentálních 

multisportovních hrách (Evropské hry, Asijské hry, Pan-Americké hry, Africké hry) obdrží 

hostitelská země 8. místo v žebříčku pro nasazení v každé hmotnostní kategorii, pokud 

některý z boxerů z hostitelské země již nebyl nasazen na jedno z osmi (8) míst určených 

pro nasazení. 

2.5. Pro všechny soutěže vyjmenované výše v pravidle 2.1 bude mít nasazování během oficiálního 

losování pod kontrolou Komise pro nasazování AIBA. Aby toho šlo dosáhnout, postoupí organizační 

výbor veškeré registrace ústředí AIBA. 

2.6. Losování nutno provádět následovně: 

2.6.1. Počet volných losů (byes) je třeba stanovit a nasadit následovně: 

 Pokud počet boxerů činí 4, 8, 16, 32, 64, 128 nebo vyšší mocninu dvojky, utkají se 

v párech v rámci vylosovaného pořadí – viz Pavouk 1 v případě osmi boxerů. 

 Nelze-li počet boxerů vyjádřit mocninou 2, budou rozděleny volné losy v prvním kole 

zápasů. Počet těchto volných losů se bude rovnat rozdílu mezi nejblíže vyšší mocninou 

2 a počtem boxerů (např. při 17 boxerech to bude 32–17 = 15 volných losů). 

 Volné losy budou nasazovány dle Pavouka 2. 

2.6.2. Nasazené registrace budou umísťovány dle podrobného znázornění v příkladu losování 

uvedeném v Pavouku 2. Nasazené registrace z horní poloviny losování se umístí nahoru a 

dolů svých sekcí (např. osmičky nebo šestnáctky) a ze spodní poloviny losování pak nahoru a 

dolů v rámci svých sekcí.   
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 V závislosti na počtu nasazení tak, jak je uvedeno v pravidle 2.2.1., se vrchní 2 a 4 

nasazené registrace provedou následovně dle znázornění v Pavouku 2 a Pavouku 3 

(např. 1 nasazení, 2 nasazení, 3 nasazení, 4 nasazení) 

• Číslo 1 umístěné na vrchu pavouka. 

• Číslo 2 umístěné vespod pavouka. 

• Číslo 3 umístěné v polovině pavouků (vršek spodních pavouků). 

• Číslo 4 umístěné v polovině pavouků (spodek vrchních pavouků). 

 Ostatní nasazení budou prováděna při zohlednění požadavků výše uvedených pravidel. 

 Čísla 5 až 8 nebo 9-16 vylosovaná nezávislým panelem pozorovatelů jsou nasazena dle 

znázornění v pavouku 2 a pavouku 3 (např. 5-8 nasazení nebo 9-16 nasazení). 

 Zbylá místa budou vyplněna nenasazenými boxery, které náhodně vybere počítačový 

nasazovací systém nebo manuální losovací systém. 
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PAVOUK 1

1. kolo 2. kolo Finále Vítěz

A

A

B

D

C

D

D

D

E

E

F

E

G

H

H
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PAVOUK 2

Kolo 32 Kolo 16 Kolo 8

1 seed-nasazení 
1 seed-nasazení 

bye -volný los 1
1 seed-nasazení

bye -volný los 16
bye -volný los 1

bye -volný los 8
bye -volný los 9

bye -volný los 1
bye -volný los 8

5-8 seed-nasazení 

5-8 seed-nasazení 

bye -volný los 5
bye -volný los 4

bye -volný los 12
bye -volný los 5

bye -volný los 4
bye -volný los 13

bye -volný los 4
4 seed-nasazení

4 seed-nasazení 

3 seed-nasazení 
3 seed-nasazení

bye -volný los 3

bye -volný los 14
bye -volný los 3

bye -volný los 6
bye -volný los 11

bye -volný los 3
bye -volný los 6

5-8 seed-nasazení 

5-8 seed-nasazení 

bye -volný los 7
bye -volný los 2

bye -volný los 10
bye -volný los 7

bye -volný los 2
bye -volný los 15

2 seed-nasazení
bye -volný los 2

2 seed-nasazení
2 seed-nasazení  
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PAVOUK 3 (zoom A)

1 seed-nasazení
1 seed-nasazení

bye-volny los 1
1 seed-nasazení

bye-volny los 32
bye-volny los 1

1 seed-nasazení

bye-volny los 16
bye-volny los 17

bye-volny los 1
bye-volny los 16

9-16 seed-nasazení

9-16 seed-nasazení

bye-volny los 9
bye-volny los 8

bye-volny los 24
bye-volny los 9

bye-volny los 1

bye-volny los 8
bye-volny los 25

bye-volny los 8
5-8 seed-nasazení

8 seed-nasazení

5 seed-nasazení
5-8 seed-nasazení

bye-volny los 5

bye-volny los 28
bye-volny los 5

bye-volny los 4

bye-volny los 12 
bye-volny los 21

bye-volny los 5
bye-volny los 12 

9-16 seed-nasazení

9-16 seed-nasazení

bye-volny los13
bye-volny los 4

bye-volny los 20
bye-volny los 13

bye-volny los 4
bye-volny los 29

4 seed-nasazení
bye-volny los 4

4 seed-nasazení
4 seed-nasazení

Kolo 64 Kolo 32 Kolo 16 Kolo 8

 



 

 

AOB Competition Rules           Soutěžní pravidla AOB - 34 

PAVOUK 3 (zoom B)

3 seed-nasazení
3 seed-nasazení

bye-volny los 3
3 seed-nasazení

bye-volny los 30
bye-volny los 3

bye-volny los 14 
bye-volny los 19

bye-volny los 3
bye-volny los14

9-16 seed-nasazení

9-16 seed-nasazení

bye-volny los 11
bye-volny los 6

bye-volny los 22
bye-volny los 11

bye-volny los 3

bye-volny los 6
bye-volny los 27

bye-volny los 6
5-8 seed-nasazení

6 seed-nasazení

7 seed-nasazení
5-8 seed-nasazení

bye-volny los 7

bye-volny los 26
bye-volny los 7

bye-volny los 2

bye-volny los10 
bye-volny los 23

bye-volny los 7
bye-volny los 10 

9-16 seed-nasazení

9-16 seed-nasazení

bye-volny los 15
bye-volny los 2

bye-volny los 18
bye-volny los 15

2 seed-nasazení

bye-volny los 2
bye-volny los 31

2 seed-nasazení
bye-volny los 2

2 seed-nasazení
2 seed-nasazení

Kolo 64 Kolo 32 Kolo 16 Kolo 8  
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PŘÍLOHA D - SMĚRNICE PRO DRESY BOXERŮ 

 BOXERS´ UNIFORM GUIDELINES 

1. SPECIFIKACE TÍLEK A TRENÝREK / SUKNÍ 

1.1. Národní vlajka: 

1.1.1. Vlajka země národní federace může být jednou znázorněna na tílku a jednou na trenýrkách. 

1.1.2. Součástí vlajky nesmí být žádná identifikace výrobce, reklamy sponzora, designové ani jiné 

prvky. 

1.1.3. Vlajka může být vytištěná, vyšívaná nebo mít podobu nášivky. 

1.1.4. Na tvar vlajky se nekladou žádná omezení, je však nutné dodržovat následující míry a umístění 

na výstroji: 

 Tílko: Maximálně 50cm² (padesát centimetrů čtverečních) na přednici, v úrovni srdce.  

 Trenýrky a/nebo sukně: Maximálně 50cm² (padesát centimetrů čtverečních) na přednici 

levé nohavice. 

1.2. Logo výrobce: 

1.2.1. Identifikační symbol výrobce může být vytištěn, vyšit nebo našit na tílku a trenýrkách / sukni, 

pokud však nezasahuje do jiných symbolů, které identifikují národní federaci (např. do vlajky). 

Nutno dodržet následující množství, umístění a míry:  

 Tílko: 

• Identifikační logo se připouští v jednom vyhotovení na přednici tílka v úrovni 
hrudníku, na pravé straně. 

• Maximálně 30cm² (třicet centimetrů čtverečních). 

 Trenýrky: 

• Identifikační logo se připouští v jednom vyhotovení na přednici pravé nohavice. 

• Maximálně 30cm² (třicet centimetrů čtverečních). 

1.3. Národní olympijská zkratka národní federace 

1.3.1. Národní olympijská zkratka národní federace smí být viditelně umístěna pouze v jednom 

vyhotovení na zádech tílka. 

1.3.2. Písmena použitá v národní olympijské zkratce národní federace nesmí být vyšší než 10 cm 

(deset centimetrů). 

1.3.3. Písmena použitá v národní olympijské zkratce národní federace musí barevně kontrastovat 

s tkaninou tílka. Pro lepší čitelnost smějí být přidělána k barevně neutrální nášivce, příp. 

obklopena ohraničující čárou či stínovým obrysem. 

1.3.4. Národní olympijská zkratka národní federace se nesmí navzájem rušit s jinými elementy 

výstroje, které identifikují daného boxera (např. s jeho jménem).  

1.4. Jméno boxera: 

1.4.1. Každý boxer může být identifikován svým příjmením na zádech tílka. Jméno musí být identické 

se jménem vyznačeným v cestovním pasu.   
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1.4.2. Jméno musí být umístěno v horní partii zad tílka, v prostoru mezi lopatkami. Písmena, jimiž je 

jméno napsáno, nesmějí být vyšší než 5 cm (pět centimetrů), přičemž šířka jména nesmí 

přesáhnout 20 cm (dvacet centimetrů). 

1.4.3. Písmena, jimiž je jméno napsáno, musí barevně kontrastovat s tričkem. Pro lepší čitelnost 

smějí být přidělána k barevně neutrální nášivce, příp. obklopena ohraničující čárou či stínovým 

obrysem. 

1.4.4. Součástí jména nesmí být žádná identifikace výrobce, sponzorské reklamy, designové prvky 

ani jiné elementy. 

1.5. Reklamy sponzorů národní federace: 

1.5.1. Na všech součástech výstroje nošené v místě konání soutěže jsou zakázány reklamy ve 

prospěch sponzorů či třetích stran, resp. politická, náboženská či osobní hesla, případně jiné 

zakázané položky, jako např. reklamy na alkohol (vyjma piva a vína), tabák, kasina, hazardní 

hry a sázení. 

1.5.2. Reklamy sponzorů národní federace mohou být na tílku vytištěné, vyšité či našité a nesmějí 

se navzájem rušit s jinými elementy, které identifikují národní federaci (např. s vlajkou). Nutno 

dodržet následující množství, umístění a míry: 

 Tílko: 

• Sponzorská reklama je povolena jen v jednom vyhotovení, pokud je umístěna 
na přednici tílka, pod úrovní hrudníku. 

• Maximálně 150cm² (jedno sto padesát čtverečních centimetrů).   
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PŘÍLOHA E - SPECIFIKACE A SMĚRNICE PRO RUKAVICE A PŘILBY 

 GLOVES AND HEADGUARD SPECIFICATIONS AND GUIDLINES 

 

1. RUKAVICE 

1.1. boxerské rukavice musí vážit 284 gramů (cca 10 oz) a 340 gramů (cca 12 oz) s 5% tolerancí směrem 

nahoru i dolů. Na této hmotnosti se kožená část nesmí podílet více než jednou polovinou (celkové 

hmotnosti) a hmotnost vystýlky nesmí činit méně než polovinu celkové hmotnosti rukavice. I zde se 

uvažuje v obou směrech s 5% rezervou. 

1.2. Co do velikosti musí být u boxerských rukavic dodrženy rozměry dle níže uvedeného grafického 

znázornění. 

1.3. Pouze boxerské rukavice se zapínáním na suchý zip lze povolit pro všechny soutěže AOB.  

Systém zapínání rukavic může být zakryt lékařskou náplastí obtočenou maximálně v jedné vrstvě 

kolem zápěstní části rukavic pro prevenci tržných ran a odřenin soupeře. 

1.4. Kožená část boxerských rukavic musí být zhotovena z kůže vysoké jakosti, např. 

1.4.1. Hovězí usně 

1.4.2. Kůže v třídě kvality A 

1.4.3. Jiné materiály rovnocenné jakosti, pokud je schválí AIBA. 

1.5. Palec musí být připevněn k základnímu dílu boxerských rukavic za jeho konec s maximální mezerou 

10 milimetrů 

1.6. Označení soutěže smí být vytištěno či jinak viditelně ztvárněno v následujícím umístění a rozměrech: 

1.6.1. Maximálně 50 cm² (padesát centimetrů čtverečních) na přední vrchní části každé rukavice. 

1.7. Oficiální logo dodavatele smí být vytištěno či jinak viditelně ztvárněno v následujícím umístění a 

rozměrech:  

1.7.1. Maximálně 24 cm² (dvacet čtyři centimetrů čtverečních) na palci každé rukavice. 

1.8. Reklama v jakékoli jiné podobě se zakazuje, což platí mj. i pro grafické logo, značku provedení, písmo, 

jméno výrobce apod.  

1.9. Štítek homologace AIBA musí být umístěn na vnitřní části rukavic. 
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Logo Soutěže

Max. 50 cm2

Logo Licencovaného 
výrobce

Max. 24 cm2

musí se vejít o obdélníku 3x8 cm
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2. PŘILBY 

2.1. Přilba smí vážit maximálně 450 gramů (cca 16 oz). 

2.2. Během soutěží se mohou používat pouze přilby ve 3 povinných velikostech (S=Small - malá, 

M=Medium - prostřední, L=Large - velká). 

2.3. Pouze přilby se zapínáním na suchý zip lze povolit na soutěžích AOB. 

2.4. Velikost přilby musí splňovat rozměry níže uvedené v grafickém znázornění. 

2.5. U výstelky přilby musí být dodržena minimální tloušťka dva (2) až tři (3) cm. 

2.6. Kožené části přileb musí být zhotoveny z vysoce jakostního materiálu, např.: 

2.6.1. Hovězí usně 

2.6.2. Kůže v třídě kvality A  

2.6.3. Jiné materiály rovnocenné jakosti, pokud je schválí AIBA. 

2.7. Označení soutěže smí být vytištěno či jinak viditelně ztvárněno v následujícím umístění a rozměrech: 

2.7.1. Maximálně 50cm² (padesát centimetrů čtverečních) na přední straně přilby. 

2.8. Oficiální logo dodavatele smí být vytištěno či jinak viditelně ztvárněno v následujícím umístění a 

rozměrech: 

2.8.1. Maximálně 40 cm² (čtyřicet centimetrů čtverečních) zadní straně přilby. 

2.9. Jakákoli jiná další reklama se zakazuje, což platí mj. i pro grafické logo, značku provedení, písmo, 

jméno výrobce apod.  

2.10. Štítek homologace AIBA musí být umístěn na vnitřní části přilby. 
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AIBA Label

AIBA  homologace

Licensee Logo - Logo výrobce

Max. 40cm2

Event Logo - Logo soutěže
Max. 50cm2

8
-1

0
 cm

Velcro straps   suchý zip

2-3cm width -  2-3 cm široký

P DNÍ ŘE ČÁST

ZADNÍ ČÁST  
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PŘÍLOHA F - POTVRZENÍ O NETĚHOTENSTVÍ 

 DECLARATION OF NON PREGNANCY 

1. POTVRZENÍ O NETĚHOTENSTVÍ PRO BOXERKY ŽENSKÉHO POHLAVÍ VE VĚKU 18 

(OSMNÁCT) A VÍCE LET.  

 

Datum:                                                              

 

Místo:                                                                

 

Název soutěže (turnaje)                                    

 

Já,                                                                                                                 , prohlašuji, že nejsem těhotná. 

 

Beru na vědomí vážnost tohoto prohlášení a přijímám za něj plnou odpovědnost. V případě, že se v budoucnu 
ukáže toto prohlášení jako nepřesné či nepravdivé a během soutěže utrpím zranění, já, jménem mým, mých 
dědiců, exekutorů a opatrovníků se zbavuji práva na jakékoliv nároky a na náhradu škody vůči AIBA (včetně 
jejich funkcionářů a zaměstnanců), organizátorům soutěže (včetně Místního pořadatelského výboru a / nebo 
hostitelské federace) a majitelům haly v místě soutěže (Competiton Venue) v souvislosti s takovýmto zraněním 
nebo újmou. 

 

 

Podpis boxerky 
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2. POTVRZENÍ O NETĚHOTENSTVÍ PRO BOXERKY - DÍVKY MLADŠÍ 18 (OSMNÁCTI) LET.  

 

Datum:                                                              

 

Místo:                                                                

 

Název soutěže (turnaje)                                    

 

Já,                                                                              , jsem jedním z rodičů / zákonných zástupců  

 

                                                                             (doplňte jméno boxerky) a prohlašuji jejím jménem, že není těhotná. 

 

Beru na vědomí vážnost tohoto prohlášení a přijímám za něj plnou odpovědnost. V případě, že se v budoucnu 
ukáže toto prohlášení jako nepřesné či nepravdivé a  

(doplňte jméno boxerky) během soutěže utrpí zranění, já jménem                                                  

jejích dědiců, exekutorů stejně tak i opatrovníků se zbavuji práva na jakékoliv nároky a na náhradu škody vůči 
AIBA (včetně jejich funkcionářů a zaměstnanců), organizátorům soutěže (včetně Místního pořadatelského 
výboru a / nebo hostitelské federace) a majitelům haly v místě soutěže (Competiton Venue) v souvislosti 
s takovýmto zraněním nebo újmou. 

 

 

Podpis jednoho z rodičů / zákonného zástupce: 

 

 

 

 

 

Potvrzeno 

 

 

 

[podpis boxerky] 
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PŘÍLOHA G – MANUÁL PRO APLIKACI CAVILONU PRO PREVENCI 
TRŽNÝCH RAN 

User´s Manual for Cavilon cut Prevention  

 

1. O CAVILONU 

Cavilon odolná ochrana proti tržným ranám je koncentrovaná prevence, která 

• chrání zarudlou a silně podrážděnou pokožku tím, že poskytuje dlouhotrvající ochranu. 

• zajišťuje zvláčnění suché pokožky,  

• umožňuje přilnavým prostředkům, aby se přichytly k pokožce tím, že zvýší přilnavost některých 

lékařských náplastí (jako je např. Steri-strip, tekutý obvaz a/nebo chirurgické lepidlo). 

2. POSTUP BĚHEM BOXERSKÝCH SOUTĚŽÍ 

2.1. Postup 

• Dva gramy v balení pro jednu dávku Cavilonu budou předány trenérovi každého boxera pro 

OKAMŽITOU aplikaci pomocí chirurgických rukavic na boxerovu tvář po Denním vážení. 

• Akreditace pro den zápasu nebude udělena, pokud Cavilon nebyl aplikován za dohledu 

funkcionářů. trenér musí povinně oblékat chirurgické rukavice při aplikaci Cavilonu na tvář 

boxera. 

2.2. První aplikace 

•  boxerova tvář by měla být šetrně a důkladně očištěna, aby byla suchá, což zvýší účinnost 

Cavilonu. 

• Cavilon by měl být aplikován šetrně, aby pokryl všechny zatěžované části boxerova obličeje 

jako např. ¨ 

(1) Kolem obočí 

(2) Podočnicová oblast a lícní kost 

(3) Nadočnicová oblast 

(4) Pod obočím 

(5) Kořen nosu 

(6) Celý obličej a pokožku hlavy 

• Až se pokryjí všechny zatěžované části, rozetře se pomocí prstu po celém obličeji až ke vlasům, 

aby tato vrstva byla stejnoměrně rozetřena.. 
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2.3. Druhá aplikace 

• Minimálně půlhodiny před začátkem zápasu, musí trenér vyzvednout u výstrojového manažera 

balení pro jednu dávku Cavilonu, aby jej aplikoval, jak je uvedeno výše. 

• Pokud je toto hotovo, výstrojový manažer předá trenérovi požadované boxerské vybavení. 

3. DOPORUČENÍ A ZÁKAZY 

 

 

 

  DOPORUČENÍ ZÁKAZY 

Před nanesením Cavilonu Obléknout si rukavice a 
pečlivě očistit pokožku 

Nanést Cavilon napřímo bez 
rukavic a očištění pokožky 

Hledisko vrstvení Cavilonu Pečlivě otřít a odstranit 
nadbytek Cavilonu dokud 
pokožka není průhledná 

Ponechat bílou vrstvu 
Cavilonu na kůži 

Osušení pokožky po 
nanesení Cavilonu 

Pečlivě odstranit 
nadbytek Cavilonu a 
pomoci vysušit pokožku 
dokud není průhledná 

Ponechat nadbytečně lesklou 
kůži 


