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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 dodržovat a respektovat AIBA členské národní federace, boxerští 
členové, kluby a „boxerská rodina“ na každé své soutěži a při veškerých aktivitách na všech úrovních. 
Žádná z národních federací si nesmí ustanovit svá vlastní technická a soutěžní pravidla, která by byla 
v rozporu s těmito technickými pravidly AIBA. Nicméně národní federace mohou pro domácí soutěže 
upravit Technická pravidla AIBA, aby odpovídala národním zákonům a podmínkám, ale jen do té míry, 
aby tyto úpravy neomezily pravidla, zejména v oblastech medicínských a bezpečnostních. 

 

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); 

„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 AIBA; 

„Bodovací systém AIBA”(AIBA Scoring system) je elektronický systém zaznamenávající výsledky 
bodových rozhodčích schválený pro používání na AIBA soutěžích; 

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

„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); 

„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; 

„Sportoviště” (FOP – Field of Play) znamená soutěžní plochu, tj. prostor rozprostírající se do vzdálenosti 
alespoň 4 m od všech čtyř stran ringu pro AOB a 2 metry od všech čtyř stran ringu pro APB a WSB, kam 
mohou vstoupit pouze soutěžní funkcionáři; 

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

„Přilby” (Headguards) znamená vybavení nošené na hlavě, aby ji chránila při soutěži; 

„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; 

„Bodový rozhodčí” (Judge) znamená osobu, která během zápasu přiděluje body za výkony každého 
z boxerů v ringu při respektování technických pravidel AIBA a soutěžních pravidel AOB, soutěžních 
pravidel APB a soutěžních pravidel WSB;   
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„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; 

 „Ringový rozhodčí” (Referee) znamená osobu, která zajišťuje, aby boxeři v průběhu zápasu dodržovali 
všechna pravidla; 

„Ringový lékař” (Ringside Doctor) je definováno v Lékařské příručce; 

“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; 

„Supervizor” (Supervisor) znamená ustanovenou osobu, která je odpovědná za veškeré technické a 
soutěžní záležitosti během soutěží AIBA. Supervisor 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 ŘÍZENÍ SOUTĚŽE 

1. KLASIFIKACE 

 Věkové kategorie (Age Classification): 

 Boxeři obou pohlaví ve věku 19 - 40 let jsou zařazeni do kategorie Muži a Ženy (Elite Boxers). 

 Chlapci a dívky ve věku 17 - 18 let jsou zařazeni do kategorie Dorostenci/Dorostenky (Youth 

Boxers) 

 Chlapci a dívky ve věku 15 - 16 let jsou zařazeni do kategorie Kadeti/Kadetky (Junior Boxers). 

 Věk boxera se určí dle jeho roku narození. 

 Všechny soutěže vztahující se ke kategorii Kadeti/Kadetky, školní mládeže obou pohlaví a 

všem dalším mladším kategoriím jsou řízeny pouze národními federacemi a na úrovních 

konfederace. Rozmezí věku boxerů účastnících se těchto soutěží nesmí být více než 2 roky. 

 Hmotnostní kategorie (Weight Classification).  

 Názvy jednotlivých hmotnostních kategorií naleznete v Příloze A.: 

 Pro kategorii Muži (Elite Boxers Men) a Dorostence mužského pohlaví (Youth Boxers Boys) 

platí deset (10) následujících hmotnostních kategorií: 

 46 kg - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg 

 Pro kategorii Ženy (Elite Boxers Women) a Dorostenky ženského pohlaví (Youth Boxers Girls) 

platí deset (10) následujících hmotnostních kategorií: 

 45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg 

 Pro kategorii Ženy platí na olympijských hrách2 tři (3) následující hmotnostní kategorie: 

 48 kg až 51 kg, 57 kg až 60 kg, 69 kg až 75 kg  

 Pro Kadety a Kadetky – chlapce i dívky (Junior Boxers) platí třináct (13) následujících 

hmotnostních kategorií: 

              44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg a 80+kg. 

 

2. ČLENSTVÍ A ZPŮSOBILOST 

 Členství 

 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 soutěžích AIBA, pokud AIBA nestanoví jinak. 

 Způsobilost 

 Způsobilost z hlediska státní příslušnosti 

2.2.1.1. Před každou soutěží AOB a APB cyklem nebo během registračního období pro WSB 

musí AIBA 
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potvrdit státní příslušnost a způsobilost všech boxerů. Pokud se však vyskytne 

stížnost na způsobilost boxera během jakékoli soutěže AIBA, supervizor musí ihned 

informovat Ústředí AIBA. Pokud je potvrzena nezpůsobilost, musí supervizor ihned 

tohoto boxera diskvalifikovat a informovat všechny strany. 

2.2.1.2. Při všech sporech týkajících se způsobilosti mimo soutěže AIBA, je konečné 

rozhodnutí týkající se určení státní příslušnosti v kompetenci Výkonné výboru AIBA. 

Pokud existuje domněnka, že pravidla týkající se státní příslušnosti byla porušena, 

bude tato věc předána k přezkoumání Disciplinární komisi AIBA a sankce mohou být 

uvaleny na boxera a / nebo jeho / její národní federaci. 

2.2.1.3. Státní příslušnost musí být potvrzena cestovním pasem boxera. Pokud existují 

pochyby o státní příslušnosti, AIBA má právo požadovat následující dokumenty 

jakožto důkaz: 

2.2.1.3.1. rodný list 

2.2.1.3.2. doklady totožnosti se státním občanstvím 

2.2.1.3.3. dokument prokazující národnost 

2.2.1.3.4. potvrzující dopis z národního olympijského výboru 

2.2.1.4. Změna státního občanství 

2.2.1.4.1. Pokud si boxer přeje změnit státní občanství, může se po dvou (2) letech 

od provedení změny státního občanství zapojit do jakékoli soutěže AIBA 

jako člen změněné národní federace. 

2.2.1.4.2. Pokud má boxer poté, co reprezentoval jednu národní federaci na jakékoli 

soutěži AIBA, současně státní občanství dvou nebo více zemí, uvedený 

boxer si zvolí pouze jednu národní federaci, pod kterou se bude 

zúčastňovat soutěží AIBA. V tomto případě platí, že jakmile si boxer zvolí 

jednu národní federaci, nesmí se po dva (2) roky účastnit žádné soutěže 

AIBA v týmu změněné národní federace. 

 Sportovní hlediska způsobilosti 

2.2.2.1. Účast v individuálním bojovém kontaktním sportu 

2.2.2.1.1. Jakýkoli sportovec, který soutěžil na amatérské nebo profesionální úrovni 

v jakémkoli individuálním bojovém kontaktním sportu, je způsobilý účastnit 

se soutěže AIBA nebo národní soutěže na příslušné úrovni na základě 

následujících podmínek: 

2.2.2.1.1.1. Pokud chce národní federace registrovat sportovce z individuálního 

bojového kontaktního sportu jako boxera, musí tato národní 

federace vyplnit formulář uvedený v Příloze B a společně 

s vyplněným lékařským certifikátem od lékaře této národní federace 

předložit tyto dva dokumenty organizaci AIBA ke schválení a 

registraci. Registrace bude schválena AIBA na základě konzultace 

s Technickou a pravidlovou komisí AIBA. Tento sportovec bude 

způsobilý k účasti až ve chvíli, kdy obdrží od AIBA souhlasné 

písemné potvrzení.   
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2.2.2.1.2. Sportovec, který byl registrován jako boxer jeho národní federací dle výše 

uvedeného pravidla 2.2.2.1.1, se nesmí účastnit žádného jiného 

individuálního bojového kontaktního sportu od chvíle, kdy získal souhlas 

od AIBA. 

 Lékařská hlediska způsobilosti 

2.2.3.1. Lékařské potvrzení 

2.2.3.1.1. Boxer nesmí soutěžit v mezinárodní soutěži, pokud nemá platný a aktuální 

Mezinárodní registrační průkaz AIBA (Boxer’s AIBA Competition Record 

Book), ve kterém musí být tento boxer uznán jako způsobilý boxovat 

kvalifikovaným lékařem schváleným předsedajícím ringovým lékařem. 

2.2.3.1.1.1. Lékař nebude považován za kvalifikovaného, pokud se neprokáže 

jasným a čitelným dokladem totožnosti a lékařským vysvědčením. 

2.2.3.1.1.2. Aby byla roční lékařská prohlídka platná, musí být (i) provedena 

kvalifikovaným lékařem, (ii) ne starší než je lhůta určená pro 

předložení lékařského potvrzení (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 soutěže. 

2.2.3.1.2. Boxer se musí před vážením podrobit lékařské prohlídce ringovým 

lékařem a musí jím být uznán jako schopný soutěžit. Aby byl zachován 

plynulý průběh vážení, supervizor může rozhodnout o posunutí začátku 

lékařské prohlídky na dřívější termín, ale musí o tom informovat všechny 

zástupce boxerů.  

2.2.3.1.3. Na lékařské prohlídce boxer nebo jeho zástupce musí supervizorovi 

předložit veškeré požadované dokumenty v souladu s těmito pravidly. 

2.2.3.2. Boxer s povoleným handicapem - popis povoleného handicapu naleznete v platné 

Lékařské příručce AIBA (AIBA Medical Handbook). 

2.2.3.3. Zakázaný zdravotní stav - Boxeři v následujícím zdravotním stavu se nesmí účastnit 

žádné soutěže AIBA: 

2.2.3.3.1. Pokud má boxer obvaz na řezné ráně, odřenině, tržné ráně, krevní 

podlitině, na temeni hlavy nebo obličeji včetně nosu a uší. V případě 

odřeniny nebo tržné 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 soutěže. 

2.2.3.3.2. Boxer musí být před lékařskou prohlídkou a každým zápasem hladce 

oholen. Plnovousy a kníry nejsou povoleny. Při zápase se nesmí nosit 

žádné typy tělového piercingu a žádné tělové doplňky. 

2.2.3.3.3. Žádný boxer s implantovaným zařízením, které využívá elektřinu nebo 

jinou látku ovlivňující tělesné funkce nesmí být připuštěn k zápasu. 

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

kontaktní čočky jsou zakázány.  
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2.2.3.3.4.1. V případě, že boxer ztratí kontaktní čočky: 

2.2.3.3.4.1.1. Boxer pokračuje dál v boji a zápas tedy pokračuje dál. 

2.2.3.3.4.1.2. Boxer odmítne pokračovat v boji bez kontaktních čoček, 

ringový rozhodčí ukončí zápas a soupeř bude vyhlášen 

vítězem vzdáním ABD. 

2.2.3.3.5. Popis dalších zakázaných zdravotních stavů naleznete v aktuální 

Lékařské příručce AIBA. 

2.2.3.4. Lékařské potvrzení po ochranné lhůtě - boxer vracející se po vypršení ochranné lhůty 

předepsané dle pravidla 2.2.3.6. níže musí být lékařem uznán schopným (fit to box) 

pro účast v boxerských soutěžích. 

2.2.3.5. Knockout (KO) a ukončení zápasu rozhodčím (RSC) 

2.2.3.5.1. V případě, že výsledek zápasu je knockout nebo RSC, ringový lékař musí 

vyplnit a podepsat lékařskou zprávu ze zápasu (Medical Bout Report) a 

data z ní budou zanesena do databáze AIBA a budou odeslána příslušné 

národní federaci. V lékařské zprávě ze zápasu musí ringový lékař uvést 

doporučení pro stanovení počtu dní ochranné lhůty nebo jiné ochranné 

opatření a předat ji supervizorovi.  

2.2.3.6. Ochranná zdravotnická opatření 

2.2.3.6.1. Jeden knockout - boxer, který byl knockoutován v důsledku úderů do hlavy 

při zápase, nebo když ringový rozhodčí přerušil zápas kvůli tomu, že boxer 

obdržel tvrdé údery do hlavy, které ho učinily bezbranným nebo 

neschopným pokračovat, má zakázáno zúčastnit se soutěžního boxu nebo 

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

2.2.3.6.2. Dva knockouty - boxer, který byl v průběhu 90deního období 

knockoutován z důvodu úderů do hlavy při zápase, nebo že ringový 

rozhodčí přerušil zápas kvůli tomu, že boxer obdržel tvrdé údery do hlavy, 

které ho učinily bezbranným nebo neschopným pokračovat, má zakázáno 

zúčastnit se soutěžního boxu nebo sparingu po dobu 90 dní po druhém 

knockoutu. 

2.2.3.6.3. Tři knockouty - boxer, jemuž se v průběhu 12ti měsíčního období třikrát 

stalo, že byl knockoutován z důvodu úderů do hlavy při zápase, nebo že 

ringový rozhodčí přerušil zápas kvůli tomu, že boxer obdržel tvrdé údery 

do hlavy, které ho učinily bezbranným nebo neschopným pokračovat, má 

zakázáno zúčastnit se soutěžního boxu nebo sparingu po dobu jednoho 

(1) roku od třetího knockoutu. 

2.2.3.6.4. Jestliže byl boxer knockoutován nebo obdržel těžký úder do hlavy, jež měl 

za následek ukončení zápasu, ringový lékař klasifikuje stupeň otřesu 

mozku a určí lékařskou ochrannou lhůtu dle následujícího: 

2.2.3.6.4.1. když nedošlo ke ztrátě vědomí (Lost of Consciousness –LOC) zákaz 

minimálně na 30 dní.  

2.2.3.6.4.2. když došlo ke ztrátě vědomí (LOC) na méně než jednu (1) minutu, 

zákaz minimálně na 90 dní.   
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2.2.3.6.4.3. když došlo k LOC na déle než jednu (1) minutu, zákaz minimálně na 

180 dní. 

2.2.3.6.4.4. 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. 

2.2.3.6.4.5. 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. 

2.2.3.6.4.6. Boxer, který má lékařské omezení, nesmí trénovat nebo spárovat 

během této ochranné lhůty. 

2.2.3.6.5. Všechna ochranná opatření je rovněž třeba uplatnit, když ke knockoutu 

a/nebo otřesu mozku dojde při tréninku nebo kdekoliv jinde. Trenér 

odpovídá za podání zprávy národní federaci. 

2.2.3.6.6. V případě knockoutování boxera způsobené úderem do hlavy po povelu 

“BREAK” nebo “STOP” a jeho odpočítání do číslovky „deset“ (10) 

neopravňuje výhra diskvalifikací “win by disqualification" takového boxera 

pokračovat v soutěži. 

2.2.3.6.7. Boxeři vracející se po ochranném zdravotním opatření musí obdržet 

písemný souhlas od své národní lékařské komise a před návratem k boxu 

informovat v tomto smyslu vedení AIBA (AIBA HQs Office). 

2.2.3.6.7.1. Jestliže národní federace nemá žádnou národní lékařskou komisi, 

toto potvrzení musí být vydáno neurologem nebo lékařem se 

specializací na sportovní medicínu (tělovýchovné lékařství). 

2.2.3.6.8. V případě úderů do těla je ochranná lhůta a ochranná zdravotní opatření v 

kompetenci ringového lékaře na základě lékařské prohlídky po zápase.  

3. BODOVACÍ SYSTÉM 

 Bodovací systém AIBA musí být použit při všech zápasech. Bodovací systém bude založen na principu 

"povinných deseti bodů". 

 Ve všech AOB zápasech bude pro každý zápas určena pěti (5) bodovým rozhodčím pozice kolem ringu 

na základě elektronického losovaní bodovacím systémem AIBA. 

 Pro všechny APB a WSB zápasy bude pro každý zápas využito třech (3) bodových rozhodčí, 

jejichž pozice kolem ringu bude určena manuálním losováním Supervisorem. 

 Na konci každého kola, každý 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 až do sedmi (7) bodů dle 

posouzení o kolik soupeř dané kolo prohrál. V každém kole musí být označen vítěz. 

 Pro AOB zápasy bude sečteno skóre od všech pěti (5) bodových rozhodčích pro určení vítěze. Pro 

APB a WSB zápasy bude sečteno skóre od třech (3) bodových rozhodčích pro určení vítěze.   
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 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 žádné úpravy nebo dodatky původního přeneseného skóre nebudou možné. Oznámení 

skóre oficiálním hlasatelem a v živém televizním vysílání bude učiněno ihned po skončení zápasu po 

schválení výsledku supervizorem. 

 Na konci zápasu, bude přesné skóre udělené jednotlivými bodovými rozhodčími zveřejněno 

na informačním displeji divákům. Na tomto displeji bude zároveň uvedeno celkové skóre 

jednotlivých bodových rozhodčích pro každého z boxerů za celý zápas (včetně všech odečtů 

za veřejné napomínání). 

 V případě, že celkové skóre na konci zápasu bude u každého z bodových rozhodčích, včetně všech 

odečtů, shodné, výsledek bude určen v souladu s pravidlem 4.3 níže. 

 Skóre bodových rozhodčí ze všech jednotlivých kol nesmí být vyzrazeno nebo zobrazeno až do doby, 

než je vítěz zápasu oznámen.  

 Supervizor informuje oficiálního hlasatele o oficiálním výsledku. 

 Všechny výsledky zaznamenané bodovacím systémem musí být v závěru zápasu vytištěny a musí být 

přiloženy do oficiální zprávy zaslané vedení AIBA supervizorem. 

 Pokud se vyskytne závada na bodovacím systému během zápasu, ringový rozhodčí vybere od všech 

(5) bodových rozhodčích bodovací lístky s jejich jmény a předá je supervizorovi. 

 Každý z bodových rozhodčích nezávisle ohodnotí oba (2) boxery za použití bodovacího systému na 

základě následujících kritérií: 

 počet a kvalita úderů dopadnuvších na bodovanou část těla 

 dominance v zápase na základě technické a taktické převahy 

 soutěživost (bojovnost) 

 Bodoví rozhodčí musí použít následující kritéria pro přidělení bodů v kole: 

 10 vs. 9 - vyrovnané kolo 

 10 vs. 8 - jasný vítěz 

 10 vs. 7 - totální převaha (dominance) 

 

4. VÝSLEDKY 

 Vítězství na body (Win on Points - WP) 

 Na konci zápasu každý z bodových rozhodčích určí vítěze na základě celkového skóre v 

zápase. Vítěz bude určen buď jednomyslným, nebo většinovým výsledkem.  

 Bodoví rozhodčí budou bodovat kolo pro každého boxera až do chvíle ukončení zápasu a 

boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze zápasu na body dle bodovacího 

systému. Kolo, v němž je zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, že se jedná 

pouze o část kola.  

4.1.2.1. AOB- Pravidlo 4.1.2. se použije, vyskytne-li se během jakéhokoli kola zranění 

způsobené neúmyslným faulem, na jehož základě je zápas zastaven ringovým 

rozhodčím;   
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4.1.2.2. APB- Pravidlo 4.1.2. se použije, vyskytne-li-se po začátku 3. kola zranění způsobené 

neúmyslným faulem, na jehož základě je zápas zastaven ringovým rozhodčím; 

4.1.2.3. WSB- Pravidlo 4.1.2. se použije, vyskytne-li se po začátku 2. kola zranění způsobené 

neúmyslným faulem, na jehož základě je zápas zastaven ringovým rozhodčím. 

 Bodoví rozhodčí budou bodovat kolo pro každého boxera až do chvíle ukončení zápasu a 

boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze zápasu na body dle bodovacího 

systému. Kolo, v němž je zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, že se jedná 

pouze o část kola. 

4.1.3.1. AOB - Pravidlo 4.1.3. se použije v případě, že oba boxeři jsou zraněni současně, na 

základě čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím; 

4.1.3.2. APB - Pravidlo 4.1.3. se použije v případě, že oba boxeři jsou po začátku třetího kola 

zraněni současně, na základě čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím; 

4.1.3.3. WSB - Pravidlo 4.1.3. se použije v případě, že oba boxeři jsou po začátku druhého 

kola zraněni současně, na základě čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím.  

 Ringový rozhodčí může 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 každého boxera až do chvíle ukončení 

zápasu a boxer, který získá více bodů, bude označen za vítěze zápasu na body dle 

bodovacího systému. Kolo, v němž je zápas zastaven, bude obodováno, a to i v případě, že 

se jedná pouze o část kola. 

4.1.4.1. AOB – Pravidlo 4.1.4 se použije ve výše uvedených případech, jen pokud se tak 

stane po konci prvního kola. 

4.1.4.2. APB & WSB - Pravidlo 4.1.4 se použije pouze ve výše uvedených případech, jen 

pokud se tak stane po začátku třetího kola. 

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

následovně: 

 Jednomyslný výsledek na body: Pro Soutěže AOB pět (5) bodových rozhodčích určí stejného 

vítěze a v APB a WSB tři (3) bodoví rozhodčí určí stejného vítěze nebo 

 Většinový výsledek na body: 

4.2.2.1. AOB 

4.2.2.1.1. Tři (3) bodoví rozhodčí určí jednoho (1) boxera jako vítěze a zbývající 

dva (2) bodový rozhodčí určí druhého boxera jako vítěze nebo remízu; nebo 

4.2.2.1.2. Čtyři (4) bodoví rozhodčí určí jednoho (1) boxera jako vítěze a zbývající 

bodový rozhodčí určí vítězem druhého boxera nebo remízu. 

4.2.2.2. APB a WSB  

4.2.2.2.1. Dva (2) bodoví rozhodčí určí jednoho (1) boxera jako vítěze a zbývající 

bodový rozhodčí určí druhého boxera jako vítěze;   
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4.2.2.2.2. Dva (2) bodoví rozhodčí určí jednoho (1) boxera jako vítěze a zbývající 

bodový rozhodčí určí výsledek jako remízu. 

 Tiebreak – v případě, že celkové skóre určené každým z bodových rozhodčích včetně odečtů bodů, je na 

konci zápasu rovno, bodoví rozhodčí budou požádáni, aby určili vítěze zápasu v následujících případech: 

4.3.1.1. AOB 

4.3.1.1.1. Jeden (1) bodový rozhodčí má nerozhodné skóre a celkové skóre 

zbývajících bodových rozhodčí je poměrově vyrovnané, (tzn. dva (2) ze 

zbývajících čtyř (4) bodových rozhodčích určili jiného vítěze než zbývající 

dva (2).); nebo 

4.3.1.1.2. Dva (2) bodoví rozhodčí mají nerozhodné skóre a zbývající tři (3) rozhodčí 

nemají jednomyslný výsledek; nebo 

4.3.1.1.3. Tři (3) nebo více Bodových rozhodčích mají nerozhodné skóre. 

4.3.1.2. Pro soutěže AOB se nepoužije pravidlo 4. 3.1.1 v případě, pokud alespoň tři (3) 

Bodoví rozhodčí určí stejného vítěze. 

4.3.1.3. APB a WSB 

4.3.1.3.1. Jeden (1) bodový rozhodčí má nerozhodné skóre a dva (2) bodoví 

rozhodčí určí každý jiného vítěze; nebo 

4.3.1.3.2. Dva (2) bodoví rozhodčí mají nerozhodné skóre a jeden (1) rozhodčí určí 

vítěze; nebo 

4.3.1.3.3. Všichni tři (3) Bodoví rozhodčí mají nerozhodné skóre. 

 Technická remíza (TD) 

 AOB - zde není možná technická remíza. 

 APB 

4.4.2.1. V případě, že k neúmyslnému faulu došlo před začátkem třetího kola, a na základě 

čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím, výsledek bude TD (technická remíza); 

4.4.2.2. V případě, že k současnému zranění obou boxerů došlo před začátkem třetího kola, 

a na základě čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím, výsledek bude TD 

(technická remíza); 

4.4.2.3. V případě vzájemného KO (tzv. Double KO), k němuž došlo v Titulovém zápase, 

bude výsledek TD (technická remíza). 

 WSB  

4.4.3.1. V případě, že k neúmyslnému faulu došlo před začátkem druhého kola, a na základě 

čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím, výsledek bude TD (technická remíza); 

4.4.3.2. V případě, že k současnému zranění obou boxerů došlo před začátkem druhého 

kola, a na základě čehož je zápas zastaven ringovým rozhodčím, výsledek bude TD 

(technická remíza);  

 Vzdání („ABD“). V případě, že boxer dobrovolně vzdá zápas nebo pokud jeho trenér vhodí ručník do 

ringu nebo na plochu ringu, nikoli však během počítání, soupeř bude vyhlášen vítězem zápasu 

vzdáním. 

 Výhra ukončením zápasu rozhodčím („RSC“)   
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 Pokud boxer nezačne boxovat okamžitě po přestávce mezi koly, bude jeho soupeř prohlášen 

za vítěze RSC. 

 Pokud boxer dle mínění ringového rozhodčího nedosahuje třídy svého soupeře, je-li převaha 

jeho soupeře značná nebo utržil tvrdé údery, zápas bude zastaven a soupeř bude prohlášen 

vítězem RSC. 

 Pokud boxer není schopen znovu boxovat po počítání (Knockdown), bude jeho soupeř 

vyhlášen vítězem RSC. 

 Pokud se boxer nestihne vzpamatovat do devadesáti (90) sekund po obdrženém podpásovém 

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

 Pokud boxer vypadl po regulérním úderu z ringu, musí se do třiceti (30) sekund po počítání do 

osmi (8) bez jakékoli cizí pomoci dostat zpět do ringu. Pokud se boxer není schopen během 

výše uvedeného časového limitu vrátit zpět do ringu, bude soupeř tohoto boxera prohlášen 

vítězem RSC. 

 Pokud je zápas zastaven ringovým rozhodčím na základě rozhodnutí supervizora a po 

doporučení ringového lékaře, bude jeho soupeř prohlášen vítězem RSC. 

 Vítězství ukončením zápasu rozhodčím pro zranění (RSC-I) 

 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 RSC-I. 

 Pokud boxer dle mínění ringového rozhodčího není schopen pokračovat v zápase z důvodů 

zranění nezpůsobeného údery, zápas bude zastaven a soupeř bude prohlášen vítězem RSC-

I. 

 Vítězství diskvalifikací (DSQ)  

 Pokud je boxer diskvalifikován pro faul nebo z jiného důvodu, bude jeho soupeř vyhlášen 

vítězem DQ. Pokud je boxer, který vyhrál diskvalifikací (DQ) prohlášen za neschopného 

soutěžit v dalším kole stejné soutěže kvůli tomuto faulu popřípadě z něj pramenícího jiného 

důvodu, potom se použije Pravidlo 4.7.2. 

 Pokud ringový rozhodčí na základě svého uvážení určí, že zranění boxera bylo způsobeno 

úmyslným faulem a zraněný boxer nemůže pokračovat v zápase, bude faulující boxer 

diskvalifikován a zraněný boxer bude vyhlášen vítězem DQ. 

 Třetí Veřejné napomínání během celého zápasu automaticky znamená diskvalifikaci 

provinivšího se boxera a jeho soupeř bude vyhlášen vítězem DQ.  

 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.  

 V případě oboustranné diskvalifikace obou boxerů (Double Disqualification – BDSQ), včetně 

případu nenastoupení (Walkovers), oba boxeři prohrají zápas výsledkem DBSQ.   
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 Pokud je boxer diskvalifikován pro nesportovní chování (např. zranění ringového nebo 

bodového rozhodčího, supervizorů, týmových funkcionářů a dalších), soupeř bude vyhlášen 

vítězem zápasu diskvalifikací za nesportovní chování (Disqualification for Unsportsmanlike 

Behavior – DQB). Tento boxer bude sankcionován Disciplinární komisí AIBA v souladu 

s Disciplinárním řádem AIBA.  

 Vítězství knockoutem (KO) 

 Leží-li boxer sražen na zemi (v tzv. pozici DOWN) a nedokáže do deseti (10) odpočítaných 

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

 V případě nebezpečí, a pokud ringový rozhodčí povolá do ringu ringového lékaře před tím, 

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

 Pokud během zápasu dojde ke vzájemnému KO (DKO), oba Boxeři prohrají DKO 

4.9.3.1. Pokud dojde k DKO ve finále AOB, pak se použije Pravidlo 4.1.3. 

4.9.3.2. Pokud dojde k DKO ve Druhém zápase Play-Off WSB, pak se použije Pravidlo 4.1.3.  

 APB 

4.9.4.1. Pokud během zápasu dojde ke vzájemnému KO (tzv. Double KO), v žebříčku výše 

postavený boxer bude posunut na pozici pro vítěze. V žebříčku níže postavený boxer 

se posune na pozici pro poraženého. 

4.9.4.2. Během zápasu se použijí všechna výše uvedená pravidla, pokud je boxer v pozici na 

zemi (knokoutouván) uvnitř nebo mimo ring. 

 Vítězství nenastoupením – WO (Walkover) 

 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. 

 Pokud boxer nesplní požadavky lékařské prohlídky nebo denního vážení v AOB nebo vážení 

v APB a WSB, jeho soupeř bude vyhlášen vítězem s výsledkem WO.  

 V případě, že supervizor ví v předstihu, že boxer není přítomen, musí zrušit výše uvedený 

postup dle Pravidla 4.7.1 a vyhlásí se pouze oficiální výsledek. 

 AOB - boxer, který neodboxoval alespoň jeden zápas v celé soutěži, nemůže být oceněn 

žádnou medailí. 

 

 Neplatný zápas –NC (No Contest) 

 Společně pro APB a WSB 

4.11.1.1. Ringový rozhodčí může 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 začátku třetího kola, bude zápas ukončen s 

výsledkem NC.  

4.11.1.2. Pokud oba boxeři převýší nebo nedosáhnou oficiálního hmotnostního limitu během 

oficiálního Vážení o více než 500 gramů, bude zápas vyhlášen s výsledkem NC. Oba 

boxeři budou podrobeni sankcím 
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stanoveným Disciplinární komisí AIBA v souladu s Disciplinárním řádem AIBA pro 

porušení soutěžních pravidel APB popřípadě soutěžních pravidel WSB. 

 Pouze pro APB 

4.11.2.1. Pouze při Titulovém zápase, pokud oba boxeři převýší nebo nedosáhnou oficiálního 

hmotnostního limitu během oficiálního vážení o více než 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 soutěžních pravidel APB.  

 Mimořádné přeložení 

 AOB - ringový rozhodčí může 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 před koncem prvního kola, bude zápas ukončen s výsledkem Neplatný zápas 

NC. Zápas poté musí být supervizorem přeložen na jiný termín, ideálně na stejný den.  

5. PROTESTY 

 V soutěžích AOB, APB a WSB není dovolen žádný protest a rozhodnutí ringového rozhodčího jsou 

konečná. 

 AOB - Pokud je supervizor přesvědčen, že ringový rozhodčí učinil rozhodnutí v rozporu s těmito 

technickými pravidly a/nebo soutěžními pravidly AOB, musí supervizor vyplnit formulář pro žádost o 

revizi zápasu (Viz. Příloha D - Bout Review Request Form) a svolat jednání se zástupci supervizora a 

hodnotitelem rozhodčích. Supervizor musí ihned prostřednictvím formuláře pro žádost o revizi zápasu 

(Bout Review Request Form) informovat o výsledku obě týmové delegace. 

 

6. FAULY (NEDOVOLENÉ ZPŮSOBY BOJE) 

 Typy faulů 

 Úder pod pás nebo držení pod pasem, podrážení, kopnutí nebo strkání nohou či kolenem; 

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

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

 Údery otevřenou rukavicí, vnitřní stranou rukavice, zápěstím nebo hranou ruky;  

 Údery do zad soupeře a zvláště každý úder do šíje nebo temene hlavy a údery na ledviny; 

 Točené údery; 

 Útočit za přidržování se provazů nebo jich jakýmkoliv způsobem zneužívat; 

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

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

 Údery za současného držení nebo údery za současného tlačení;   
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 Držení nebo zaháknutí soupeřovi ruky nebo hlavy nebo strkání rukou pod ruce soupeře; 

 Shýbání se pod pás soupeře; 

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

vyhnutí se úderu; 

 Mluvení; 

 Neustoupení krok zpět při povelu BREAK; 

 Pokus udeřit soupeře okamžitě po povelu BREAK ještě dříve, než byl proveden krok vzad; 

 Napadení nebo útočné chování vůči ringovému rozhodčímu; 

 Úmyslné vyplivnutí chrániče zubů nenásledované po zasažení čistým úderem znamená 

povinné Veřejné napomenutí (Warning);  

 Pokud chránič zubů vypadne boxerovi po zasažení čistým úderem a pokud se tak stane 

potřetí, boxer bude Veřejně napomínán; 

 Držení natažené ruky s cílem bránit ve výhledu soupeře; 

 Kousnutí soupeře; 

 Předstírání a simulování. 

7. ÚDER POD PÁS 

 Po úderu pod pás, pokud si zasažený boxer nestěžuje a úder nebyl tvrdý a úmyslný, ringový rozhodčí 

naznačí signálem nedovolený úder pod pás bez přerušování zápasu. 

 Po úderu pod pás, pokud zasažený boxer reklamuje tento úder pod pás, ringový rozhodčí má 

následující dvě (2) možnosti: 

 Okamžitě diskvalifikuje provinivšího se boxera, pokud byl úder pod pás úmyslný a silný. 

 Začne počítat do osmi (8). 

 Po počítání do osmi (8), má ringový rozhodčí tyto dvě (2) možnosti:  

 boxer je schopen pokračovat: ringový rozhodčí může udělit veřejné napomenutí provinivšímu 

se boxerovi, považuje-li to za nezbytné, a zápas bude pokračovat. 

 boxer není schopen pokračovat: ringový rozhodčí poskytne zasaženému boxerovi dostatečný 

čas na regeneraci ne však déle než jednu (1) a půl minuty. 

 Po uplynutí výše uvedeného časového limitu má ringový rozhodčí tyto dvě (2) možnosti: 

 boxer je schopen pokračovat: ringový rozhodčí může udělit veřejné napomenutí provinivšímu 

se boxerovi a zápas bude pokračovat.  

 boxer není schopen pokračovat: Soupeř bude vyhlášen vítězem RSC-I.   
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8. UPOZORNĚNÍ, VEŘEJNÉ NAPOMENUTÍ A DISKVALIFIKACE 

 Boxera, který neuposlechne příkazů ringového rozhodčího, nebojuje podle pravidel, boxuje 

nesportovním způsobem nebo se dopouští faulů, může ringový rozhodčí podle svého uvážení buď 

upozornit, nebo veřejně napomenout, anebo bez předchozího napomínání diskvalifikovat. Pokud chce 

ringový rozhodčí veřejně napomenout boxera, zastaví boj povelem "stop" a znázorní přestupek. 

Ringový rozhodčí pak ukáže na napomínaného boxera a pak na supervizora. 

 Pokud byl boxer veřejně napomínán ringovým rozhodčím, supervizor zaznamená toto veřejné 

napomenutí do bodovacího systému. Každé veřejné napomenutí sníží celkové skóre provinivšího se 

boxera o jeden (1) bod u každého z bodových rozhodčích. Třetí veřejné napomenutí v zápase znamená 

automaticky diskvalifikaci. 

 Když boxer dostane hlavičku nebo jiný nedovolený úder, který nezpůsobí zranění nebo tržnou ránu, 

ringový rozhodčí udělí veřejné napomenutí provinivšímu se boxerovi s odpočtem jednoho (1) bodu u 

každého bodového rozhodčího nebo může diskvalifikovat provinivšího se boxera, pokud považuje tato 

provinění za dostatečně závažná, že jsou hodny diskvalifikace. 

 Pokud boxer dostane hlavičku nebo nedovolený úder, který způsobí zranění nebo tržnou ránu, ringový 

rozhodčí musí diskvalifikovat provinivšího se boxera. 

 Když má ringový rozhodčí jakýkoli důvod se domnívat, že došlo k přestupku, který on sám neviděl, 

může věc konzultovat s bodovými rozhodčími. 

 Shledá-li ringový rozhodčí po zápase jakékoli nesrovnalosti týkající se bandáží, které dle názoru 

ringového rozhodčího poskytly boxerovi výhodu, musí být tento boxer okamžitě diskvalifikován. 

 Supervizor má právo upozorňovat, vykazovat a diskvalifikovat sekundanty, kteří porušují pravidla. 

 

9. KNOCKDOWN (BOXER V POZICI NA ZEMI) 

 

 Boxer se považuje v pozici na zemi (Knockdown) po obdržení korektního úderu pokud: 

 se boxer dotýká podlahy ringu jinou částí těla než chodidly v důsledku úderu nebo série úderů. 

 boxer visí bezmocně v provazech v důsledku úderu nebo série úderů. 

 boxer je mimo nebo částečně mimo provazy ringu v důsledku úderu nebo série úderů. 

 boxer po tvrdém úderu sice nepadl ani neleží na provazech, ale je ve stavu polobezvědomí a 

podle mínění ringového rozhodčího není schopen pokračovat v zápase. 

 Počítání při Knockdownu („Pozici na zemi“) 

V případě, že se boxer ocitne v pozici na zemi (Knockdown), ringový rozhodčí musí okamžitě 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 každou 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 okamžiku, kdy byl boxer sražen 
na zem (od okamžiku Knockdownu) a dobou oznámení “jedna”. 

 Povinnosti soupeře   
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Pokud je boxer v pozici na zemi (Knockdown), soupeř musí okamžitě jít do neutrálního rohu určeného 
ringovým rozhodčím a setrvat tam do doby, než jej ringový rozhodčí vyzve. Pokud toto soupeř 
sraženého boxera nerespektuje, přeruší ringový rozhodčí počítání do té doby, dokud tak soupeř 
sraženého boxera neučiní. 

 Povinné odpočítání do osmi  

Když je boxer v pozici na zemi (Knockdown) v důsledku úderu, zápas nesmí pokračovat, dokud ringový 
rozhodčí neodpočítá osm (8), a to i v případě, že je schopen pokračovat v boji již předtím nebo kolo již 
skončilo. 

 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.  

 Povinné limity počítání 

 V jednom (1) kole může být boxer počítán do osmi maximálně třikrát (3); 

 Není stanoven žádný limit počítání celkem v zápase; 

 V soutěžích AOB (Ženy), Mládež (Youth) a Kadeti (Juniors) je stanoven limit čtyři (4) počítání 

celkem v jednom zápase. 

 Počítáni po nedovoleném úderu se nezapočítává do těchto limitů. 

 Boxer sražen mimo ring 

 V případě, že je boxer sražen mimo ring regulérním úderem, je tomuto boxerovi a to po 

počítání do osmi (8) poskytnuta lhůta třiceti (30) sekund, aby se bez cizí pomoci dostal zpět do 

ringu. V případě, že se do výše uvedeného časového limitu nevrátí do ringu, tento boxer 

prohrává zápas RSC. 

 Knock-Out 

 Poté, co ringový rozhodčí odpočítá “deset”, zápas skončí a je vyhlášen výsledek KO. Ringový 

rozhodčí může přerušit počítání, pokud se domnívá, že boxer vyžaduje okamžitou lékařskou 

pomoc. 

 Boxer v pozici na zemi (Knockdown) na konci kola  

 V případě, že je boxer v pozici na zemi na konci jakéhokoli kola, ringový rozhodčí musí 

pokračovat v počítání až do té doby, dokud se boxer nezvedne bez ohledu na konec kola.  

 Když ringový rozhodčí napočítá do deseti (10), boxer prohrál KO. Gong tedy boxera 

nezachrání. 

 Boxer je podruhé v pozici na zemi (Knockdown), aniž 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, aniž obdrží nový úder, ringový rozhodčí může pokračovat v 

počítání od osmi (8) až do deseti (10).   
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10. RINGOVÍ ROZHODČÍ 

 

 Ve všech soutěžích AIBA musí být každý zápas řízen ringovým rozhodčím, který působí přímo v ringu a 

neboduje zápas. Pro soutěže AOB musí být nominace ringového rozhodčího potvrzena Nasazovacím 

komisařem, a v případě, že je to nezbytné supervizorem. Pro APB a WSB Soutěže, musí být nasazení 

rozhodčích potvrzeno Supervizorem. 

 Povinnosti ringového rozhodčího: 

 Prvořadou starostí ringového rozhodčího je péče o oba boxery a jejich zdraví během zápasu.  

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

 Udržuje přehled o všech situacích během celého zápasu a má vše pod kontrolou. 

 Chrání slabšího boxera před přílišnými a zbytečně tvrdými zásahy. 

 Používá tyto čtyři (4) povely: 

10.2.5.1. "Stop" - když nařizuje boxerům přerušit boj; 

10.2.5.2. “Box” - když nařizuje boxerům pokračovat v boji; 

10.2.5.3. “Break” - když přerušuje klinč; 

10.2.5.4. “Time” - když nařizuje časoměřiči a operátorovi gongu zastavit čas a boxerům 

nařizuje přerušit boj. 

 Naznačuje boxerovi vhodnými vysvětlujícími znaky, mluvenými příkazy nebo gesty, že došlo k 

porušení pravidel. 

 Ringový rozhodčí může sahat na boxery, aby přerušil klinč (break), nebo zastavil zápas 

a nebo od sebe boxery oddělil. 

 Rozhodčí nesmí zvednutím boxerovy ruky nebo jiným způsobem označit vítěze, dokud nebylo 

provedeno oficiální vyhlášení. Když je oznámen vítěz zápasu, ringový rozhodčí musí stát 

uprostřed ringu, držet oba boxery za ruku a zvednout vítěznému boxerovi ruku a to vše 

směrem do hlavní televizní kamery. 

 Jestliže ringový rozhodčí ukončí zápas a to z jakéhokoli důvodu, musí nejdříve informovat 

supervizora o výsledku zápasu a důvodu proč zápas ukončil. Supervizor může poskytnout 

ringovému rozhodčímu radu, pokud je toto rozhodnutí jasně proti pravidlům AIBA. 

 Ringový rozhodčí může požádat ringového lékaře o konzultaci týkající se jakéhokoli zranění 

boxera. 

 V případě, že 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 

může vyžádat kohokoli na pomoc. 

 V případě, že se objeví zranění a ringový rozhodčí si není jistý jeho příčinou, musí postupovat 

následovně:   
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10.2.12.1. Požádá nezraněného boxera, aby odešel do neutrálního rohu;  

10.2.12.2. Požádá ringového lékaře, zdali je zraněný boxer schopen pokračovat. Pokud ringový 

lékař sdělí ringovému rozhodčímu, že boxer je schopen pokračovat, pak ringový 

rozhodčí může nechat v zápase pokračovat. 

10.2.12.3. Pokud ringový lékař sdělí ringovému rozhodčímu, že boxer není schopen pokračovat, 

pak ringový rozhodčí může zápas přerušit, pokud ringový rozhodčí faul neviděl. V 

tomto případě musí ringový rozhodčí požádat o názor každého 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, použije 

se technické pravidlo AIBA 4.7.1; 

10.2.12.3.2. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla úmyslný faul, 

použije se technické pravidlo AIBA 4.8.2; 

10.2.12.3.3. AOB 

10.2.12.3.3.1. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla neúmyslný 

faul, použije se technické pravidlo AIBA 4.1.2.1; 

10.2.12.3.4. APB 

10.2.12.3.4.1. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla neúmyslný 

faul před začátkem třetího kola, použije se technické pravidlo 

4.4.2.1; 

10.2.12.3.4.2. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla neúmyslný 

faul po začátku třetího kola, použije se technické pravidlo 4.1.2.2; 

10.2.12.3.5. WSB 

10.2.12.3.5.1. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla neúmyslný 

faul před začátkem druhého kola, použije se technické pravidlo 

4.4.3.1; 

10.2.12.3.5.2. Pokud všichni nebo většina bodových rozhodčích viděla neúmyslný 

faul po začátku druhého kola, použije se technické pravidlo 4.1.2.3; 

 Pravomoci ringového rozhodčího 

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

 Ukončit zápas v kterékoli jeho fázi, pokud jeden z boxerů utrpěl zranění, které mu dle 

rozhodnutí ringového rozhodčího nedovoluje dále pokračovat. 

 Ukončit zápas, má-li ringový rozhodčí za to, že boxeři nebojují s vážným úmyslem. V tomto 

případě může diskvalifikovat jednoho nebo oba boxery. 

 Upozornit boxera nebo jej veřejně napomenout pro faul nebo z jakéhokoli jiného důvodu, 

porušuje-li zásady fair play nebo tato pravidla. 

 Diskvalifikovat boxera, který neuposlechne okamžitě pokynů ringového rozhodčího nebo se 

vůči němu chová urážlivým nebo agresivním způsobem.   
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 Po předchozím veřejném napomenutí nebo i bez něj diskvalifikovat boxera, který se dopustil 

vážného faulu.  

 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.  

 Právo kontrolovat boxera 

 Jakmile boxer vstoupí do ringu, ringový rozhodčí musí zajistit, že boxer má odpovídající 

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

soutěžních pravidlech WSB. 

 Boxer nesmí mít oblečeny žádné jiné věci, s výjimkou oblečení uvedeného v soutěžních 

pravidlech AOB, soutěžních pravidlech APB a soutěžních pravidlech WSB. 

 Uvolní-li se boxerovi během zápasu rukavice, ringový rozhodčí přeruší zápas, aby se závada 

mohla odstranit. 

 Na konci zápasu musí ringový rozhodčí zkontrolovat bandáže obou boxerů. 

 Ringový rozhodčí musí před začátkem zápasu zkontrolovat správné rozestavění bodových rozhodčích 

a ringových lékařů. 

 Ringový rozhodčí může zahájit zápas pouze až po povolení od supervizora. 

11. BODOVÍ ROZHODČÍ 

 Jmenování a účast 

 Ve všech AIBA soutěžích AOB je každý zápas bodován pěti (5) bodovými rozhodčími, kteří 

sedí u čtyř (4) stran ringu, jak je znázorněno v Soutěžních pravidlech AOB. 

 Ve všech AIBA soutěžích APB a WSB je každý zápas bodován třemi (3) bodovými 

rozhodčími, kteří sedí u tří (3) stran ringu, jak je znázorněno v Soutěžních pravidlech APB a 

Soutěžních pravidlech WSB. 

 Před, během a po zápase nesmí bodový rozhodčí mluvit s nikým z boxerů, s jiným bodovým rozhodčím 

ani s kýmkoli jiným a ani těmto osobám dávat jakákoli znamení. 

 Bodový rozhodčí nesmí opustit své stanoviště před vyhlášením rozhodnutí obecenstvu. 

 

12. ŘÍZENÍ RINGOVÝCH A BODOVÝCH ROZHODČÍCH 

 AIBA je zodpovědná za certifikaci rozhodčích všech úrovní odstupňovaných dle počtu hvězd, tzv. Star 

Level R&J. 

 Všechny osoby volené nebo jmenované, které jsou ve výkonných funkcích národních federací jako 

např. prezidenti, členové výkonných výborů, generální sekretáři, atd. nemohou být aktivními rozhodčími 

na žádné úrovni. Nicméně je těmto osobám umožněno vykonávat funkci rozhodčích na národní úrovni, 

ale pouze tehdy, pokud nejsou prezidentem, předsedou/předsedkyní nebo generálním sekretářem. 

 Standardní kritéria pro získání základní kvalifikace ringových a bodových rozhodčích AIBA stejně tak 

jako kompletní systém řízení ringových rozhodčích a bodových rozhodčích AIBA je popsán v Příručce 

pro řízení rozhodčích AIBA (AIBA Referee & Judges’ Management Guidelines). 

 Všichni rozhodčí ve všech soutěžích AIBA musí podepsat Kodex chování dle Přílohy E.   
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13. ŘÍZENÍ RINGOVÝCH LÉKAŘŮ 

 

 Ringoví lékaři mají práva a povinnosti vyplývající z lékařské příručky Medical Handbook) 

 Kompletní systém řízení ringových lékařů AIBA je popsán v Příručce pro řízení ringových lékařů AIBA 

(AIBA Ringside Doctors Management Guidelines).  

 

14. ČASOMĚŘIČ A OPERÁTOR GONGU 

 Povinnosti časoměřiče a operátora gongu jsou následující: 

 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. 

 Časoměřič a operátor gongu zahájí a ukončí každé kolo úderem na gong. 

 Deset (10) sekund před koncem každého kola musí časoměřič signalizovat nadcházející 

konec kola. 

 Všechny časové úseky a odpočítávání určuje časoměřič a operátor gongu pomocí stopek 

nebo hodinek, ale stopky může zastavit pouze po povelu "time" od ringového rozhodčího a 

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

 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. 

 Pokud boxer na konci kola leží v pozici na zemi (knockdown) a ringový rozhodčí odpočítává, 

gong oznamující konec kola nezazní. Časoměřič může ukončit kolo úderem na gong teprve 

tehdy, když dá ringový rozhodčí povel "box" naznačující pokračování zápasu. 

 Časoměřič a operátor gongu sleduje čas i během úderu pod pás nebo ztráty vědomí, nebo 

když boxer vypadne mimo ring. 

 

15. OFICIÁLNÍ HLASATEL 

 Povinnosti Oficiálního hlasatele jsou následující: 

 Před začátkem zápasu musí oficiální hlasatel oznámit druh zápasu, hmotnostní kategorii, 

délku zápasu, jména, země, váhy a sportovní statistiky každého z boxerů a také jména a 

země ringového rozhodčího a bodových rozhodčí. 

 Oficiální hlasatel musí oznámit číslo každého kola ihned po začátku tohoto kola. 

 Oficiální hlasatel musí zveřejnit konečný výsledek a vítěze daného zápasu v ringu po obdržení 

finálních výsledků od supervizora. 

 Deset (10) sekund před začátkem každého kola musí oficiální hlasatel pokynem „sekundanti 

z ringu“ vyklidit ring s výjimkou prvního kola. 

 Pro všechny mezinárodní soutěže musí mít oficiální hlasatel následující kvalifikaci:   
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 Mluví plynně několika jazyky (angličtina je povinná).  

 Má výbornou znalost těchto pravidel. 

 Má dostatečnou praxi jako hlasatel sportovních soutěží  

16. TRENÉŘI / SEKUNDANTI 

 Způsobilost 

 Pouze AIBA certifikovaní trenéři a AIBA certifikovaní cutmani mohou působit jako sekundanti 

ve všech soutěžích AIBA. Všichni sekundanti zaměstnaní (pracující pro) boxery, národními 

federacemi nebo akademiemi AIBA musí být certifikováni od AIBA. Nicméně AIBA může udělit 

výjimky. 

 Jakémukoli trenérovi aktivnímu v profesionálním boxu bude umožněno působit jako trenér 

a/nebo sekundant v soutěžích AIBA pokud, byl tento trenér certifikován jako registrovaný 

trenér AIBA. Naopak AIBA certifikovaný trenér může být aktivní i v profesionálním boxu. 

 Každý boxer má právo být do ringu doprovázen třemi (3) sekundanty. Avšak pouze dva (2) 

sekundanti mohou vstoupit na plochu ringu a pouze jeden (1) může vstoupit do ringu 

 Povinnosti sekundantů jsou následující: 

 Před začátkem každého kola sekundanti musí opustit ring a plošinu ringu a odstranit z plošiny 

ringu židličky, ručníky, kbelíky atd. 

 Sekundanti musí mít během zápasu pro svého boxera k dispozici ručník. Sekundant je 

oprávněn vzdát za boxera zápas tím, že vhodí do ringu ručník, pokud se domnívá, že boxer 

není schopen pokračovat v zápase. Nemůže tak ovšem učinit v okamžiku, kdy ringový 

rozhodčí boxera počítá. 

 Sekundanti mohou použít pouze průhlednou láhev s vodou poskytnutou organizačním 

výborem. V případě tržné rány, mohou sekundanti použít vazelínu, kolódium, roztok 

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

s ledem, žehlička na otoky a tampony jsou povolené. 

 Sekundanti mohou používat tašku o maximálních rozměrech 30 cm x 20 cm x 20 cm. 

 Zakázané činnosti 

 Sekundantům není dovoleno vstávat a/nebo, 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 soutěž. 

 Místo k sezení pro sekundanty musí být vzdáleno 50 cm až 1 m od rohu ringu a to na ploše 2 

až 2,5 m2. Sekundantům nesmí být dovoleno odejít z místa určeného pro sekundanty jakožto 

projev nesouhlasného gesta proti ringovému rozhodčímu. 

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

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

být považována jako nesportovní chování.  

 Používání jakýchkoli komunikačních prostředků není dovoleno v celém sportovišti (FOP), 

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

rádio přijímače a další.   
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 Za žádných okolností nesmí sekundanti poskytnout boxerovi dodatečný kyslík nebo jiný typ 

inhalátoru během celého zápasu. 

 Sekundantům není povoleno křičet / dohadovat se s jakýmkoli funkcionářem na sportovišti 

(FOP) během nebo po zápase. 

 Sankce 

 Za 1. porušení některého z výše uvedených zakázaných aktivit sekundant obdrží upozornění. 

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

napomenut a bude vykázán od ringu (mimo sportoviště – FOP), ale bude mu umožněno 

setrvat ve sportovní hale (Competition Venue). 

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

supervizorem z výkonu funkce sekundanta po zbytek soutěžního dne. 

 Je-li sekundant odvolán podruhé, musí být tento sekundant kompletně suspendován z celé 

soutěže.   
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PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ VYBAVENÍ 

17. RING 

 Schválené značky 

 Pro všechny soutěže AIBA, národní federace a BMA musí používat ringy vyrobené jedním 

z  AIBA oficiálních licencovaných výrobců boxerského vybavení. 

 Velikost plachty (Canvas size) 

 Pro všechny soutěže AIBA musí tvořit soutěžní ring plocha uvnitř ohraničená provazy ve tvaru 

čtverce o straně 6,1 metrů. 

 Plocha ringu (Apron) jako taková pak přesahuje na každé straně čáru danou provazy o 85 cm, 

a to se započtením plachty navíc, potřebné k jejímu napnutí a zabezpečení. 

 ring musí mít rozměry znázorněné na obrázku níže.  
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 Výška ringu 

 Výška ringu musí činit 100cm od země. 

 Plošina a obložení rohů (Platform and Corner Pads) 

 Plošina musí být svým provedením bezpečná, vodorovná a prostá jakýchkoli překážek, 

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

obložení, aby se o ně boxeři nemohli poranit. Rohové sloupky je třeba uspořádat následujícím 

způsobem z pohledu supervizora:  

a. v levém rohu blíže – červený 

b. ve vzdáleném rohu vlevo – bílý 

c. ve vzdáleném rohu vpravo – modrý 

d. v pravém rohu blíže – bílý. 

 Plošinu ringu musí tvořit čtverec o straně 7,80m. 

 Povrch podlahy ringu 

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

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

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

 Plachta musí být modré barvy (pantone 299). 

 Provazy 

 Provazy musí být pokryty silným ochranným polstrováním. 

 Ring musí být na každé straně ohraničen čtyřmi samostatnými provazy. Bez krycího materiálu 

(ochranného polstrování) mají mít provazy tloušťku 4 cm. 

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

 Tyto 4 provazy musí být na každé straně ve stejných vzdálenostech navzájem spojeny dvěma 

kusy materiálu (strukturou blízkého plachtě) o šířce 3 až 4 cm. Tyto dva kusy nesmí klouzat po 

provaze. 

 Každý úsek horních dvou provazů musí být silně napnut. Dolní dva provazy nesmí být napnuty 

příliš silně. V každém případě si však ringový rozhodčí a supervizor vyhrazuje právo v případě 

potřeby napětí provazů upravit. 

 Schůdky 

 Ring musí být vybaven třemi (3) 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 položky jsou stanoveny jako povinné příslušenství ringu pro všechny zápasy a musí být 
připraveny organizátory nejpozději dvě (2) hodiny před začátkem soutěže.   
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 Gong. 

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

 Židle a stoly pro supervizora, zástupce supervizora (při soutěžích AOB), Komisaře, ringové lékaře, 

časoměřiče, obsluhu gongu, oficiálního hlasatele, operátora televizní grafiky a bodové rozhodčí. 

 Stoly pro bodové rozhodčí, které musí být standardizovány pro soutěže AOB 

Tvar: čtverec 

Rozměr: 80-100 cm x 80-100 cm  

Výška: 80 cm 

Barva ubrusu: bílá  

 Jedny (1) elektronické stopky, které jsou v souladu s požadavky bodovacího systému a jedny záložní 

manuální stopky. 

 Jeden (1) bodovací systém. 

 Jeden (1) mikrofon zapojený na zesilovač s reproduktory. 

 Lékárnička v souladu s lékařskými pravidly. 

 Neprůhledné plastikové sáčky umístěné v neutrálních rozích z vnějšku ringu. 

 Tři (3) židle pro sekundanty v každém rohu. 

 Jedna nosítka. 

 

19. CHRÁNIČ ZUBŮ 

 Boxeři musí nosit chránič zubů během všech zápasů.  

 Nesmí být používány červené nebo částečně červené chrániče zubů. 

 

20. SUSPENZOR 

 Při všech soutěžích mužů musí boxeři nosit během zápasů suspenzor. Tzv. měkký suspenzor (jock-

strap) může být použit dodatečně. Suspenzor nesmí zakrývat žádnou z bodovaných částí těla. 

21. SPECIFIKACE RUKAVIC 

 Při všech soutěžích AOB, APB, a WSB kategorie Mužů (Men Elite): 

 Deseti (10 oz) uncové rukavice musí být použity od 49 kg - Lehké muší váhy (Light Flyweight) 

do 64 kg – Lehké velterové váhy (Light Welterweight) 

 Dvanácti (12 oz) uncové rukavice musí být použity od 69 kg – Velterové váhy (Welterweight) 

do +91 kg - Super těžké váhy (Super Heavyweight). 

 Pro soutěže AOB dospělých žen (Elite Women) a dorostu obou pohlaví (Youth Boys, Youth Girls) 

 Deseti (10) uncové (oz) rukavice musí být použity pro všechny váhové kategorie.  
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PŘÍLOHA A – TERMINOLOGIE PRO HMOTNOSTNÍ KATEGORIE A ROZMEZÍ 

HMOTNOSTÍ 

 TERMINOLOGY FOR WEIGHT CATEGORIES AND WEIGHT RANGE 

         

 

Muži a Dorostenci mužského pohlaví 

 

Ženy a Dorostenky na olympijských hrách 

 

 

Elite Men and Youth Boy boxers 

 

Olympic Games Elite Women and Youth 

 

 

10 hmotnostních kategorií 

 

Girls boxers 

 

 

 

 

3 hmotnostní kategorie 

 

 

Hmotnostní kategorie od kg do kg 

 

Hmotnostní kategorie od kg do kg 

 

 

Lehká muší (Light Fly)   49 

 

Muší (Fly) 48 51 

 

 

Muší (Fly) 49 52 

 

Lehá (Light) 57 60 

 

 

Bantamová (Bantam) 52 56 

 

Polotěžká (Light Heavy) 69 75 

 

 

Lehká (Light) 56 60 

     

 

Lehká velterová (Light Welter) 60 64 

     

 

Velterová (Welter) 64 69 

     

 

Střední (Middle) 69 75 

 

Kadeti a Kadetky 

 

 

Polotěžká (Light Heavy) 75 81 

 

Junior Boys and Junior Girls boxers 

 

 

Těžká (Heavy) 81 91 

 

13 hmotnostních kategorií 

 

 

Supertěžká (Super Heavy) 91 - 

 

Hmotnostní kategorie od kg do kg 

 

     

Papírová (Pin) 44 46 

 

     

Lehká muší (Light Fly) 46 48 

 

 

Ženy a Dorostenky ženského pohlaví 

 

Muší (Fly) 48 50 

 

 

Elite Women and Youth Girls boxers 

 

Lehký bantam (Light Bantam) 50 52 

 

 

10 hmotnostních kategorií 

 

Bantamová (Bantam) 52 54 

 

 
 

 

Pérová (Feather) 54 57 

 

 

Hmotnostní kategorie od kg do kg 

 

Lehká (Light) 57 60 

 

 

Lehká muší (Light Fly) 45 48 

 

Lehká velterová (Light Welter) 60 63 

 

 

Muší (Fly) 48 51 

 

Velterová (Welter) 63 66 

 

 

Bantamová (Bantam) 51 54 

 

Lehká střední (Light Middle) 66 70 

 

 

Pérová (Feather) 54 57 

 

Střední (Middle) 70 75 

 

 

Lehká (Light) 57 60 

 

Polotěžká (Light Heavy) 75 80 

 

 

Lehká velterová (Light Welter) 60 64 

 

Těžká (Heavy) 80 - 

 

 

Velterová (Welter) 64 69 

     

 

Střední (Middle) 69 75 

     

 

Polotěžká (Light Heavy) 75 81 

     

 

Těžká (Heavy) 81 - 
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PŘÍLOHA B – HLÁŠENÍ REGISTRACE BOXERA Z JINÝCH SPORTŮ 

Oznámení národní federace o akceptaci  

pro sportovce individuálního kontaktního bojového sportu 

 

 

TO:  Mezinárodní boxerská asociace (AIBA) 

FROM:  ________________________________ 

 (Jméno národní federace) 

DATE:  /______/__________________/_____ 

 (den)    (měsíc)                        (rok) 

Vážený pane, 

tímto informujeme AIBA, že uvedený sportovec z ____________________ (jméno sportu) si přeje účastnit se 
klasického boxu a ukončit jeho/její účast ve výše uvedeném sportu. Naše národní federace prověřila 
sportovcův konkrétní případ a rozhodla se přijmout jej / ji jako jednu z našich boxerů s okamžitou účinností.  

 

1. (Jméno a příjmení boxera)  (váhová kategorie)  (klasifikace)   (pohlaví) 

 

      ----------------------------------           -------------------------           -----------------                -------------- 

Uvědomujeme si níže uvedená pravidla AIBA vztahující se k této záležitosti a vyčkáme, než obdržíme 
písemné potvrzení o schválení žádosti z AIBA, aby byl sportovec způsobilý účastnit se soutěží. 

2.2.2.1.1. Sportovec, který soutěžil na amatérské nebo profesionální úrovni v jakémkoli individuálním 
bojovém kontaktním sportu je způsobilý k účasti na soutěži AIBA nebo soutěži na národní úrovni, 
odpovídající kategorie po splnění následujících podmínek: 

2.2.2.1.1.1. Pokud se amatérský sportovec/sportovkyně z jakéhokoli individuálního bojového kontaktního 
sportu rozhodne přestoupit k boxu, jeho/její národní federace musí vyplnit registrační formulář dle 
Přílohy B a certifikát lékařské prohlídky vyplněný lékařem Národní federace a zaslat oba dokumenty k 
akceptaci a registraci do AIBA. Registrace bude schválena AIBA po konzultaci s Technickou a 
pravidlovou komisí AIBA. Sportovec bude způsobilý účastnit se soutěží ve chvíli, kdy obdrží potvrzení 
o schválení žádosti z AIBA. 

2.2.2.1.2. Jakýkoli sportovec registrovaný národní federací jakožto boxer dle pravidla 2.2.2.1.1 výše se 
nesmí zúčastnit žádného jiného individuálního bojového kontaktního sportu, jakmile jej AIBA schválí. 

 

 

S pozdravem 

____________________________________________ 

President nebo předseda národní federace 
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PŘÍLOHA C – VZOR CERTIFIKÁTU LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 
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AIBA Technical Rules           Technická pravidla AIBA - 32 
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PŘÍLOHA D – FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST O REVIZI ZÁPASU  

 

Formulář pro žádost o revizi zápasu 

 

Jméno soutěže / mistrovství (Competition): ____________________________________________________ 

Město, země (City, Country): _______________________________________________________________ 

Datum (Date): ___________________________________________________________________________ 

Číslo zápasu (Bout Number (#)): _____________________________________________________________ 

Číslo bloku zápasů (Session Number): ________________________________________________________ 

Váhová kategorie (Weight Category): _________________________________________________________ 

Muž / Žena (Men / Women): ________________________________________________________________ 

Jméno boxera v ČERVENÉM rohu a státní příslušnost 

(Boxer’s Name RED Corner & Nationality): _____________________________________________________ 

Jméno boxera v MODRÉM rohu a státní příslušnost 

(Boxer’s Name BLUE Corner & Nationality):____________________________________________________ 

 

Popis (Description): _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Původní rozhodnutí (Previous Decision): ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nové a konečné rozhodnutí (New and Final Decision): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________  ______________________________ 

Celé jméno AIBA Supervisora velkými písmeny  podpis  (AIBA Supervisor (Signature)) 

 

 

Na vědomí: Oběma zúčastněným týmovým delegacím (cc: Both concerned Team Delegations) 

 Vedení AIBA (AIBA Headquarters) 
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PŘÍLOHA E – KODEX CHOVÁNÍ AIBA 

AIBA CODE OF CONDUCT 

Mezinárodní boxerská asociace (AIBA) vás tímto žádá o váš souhlas s následujícím “Kodexem chování", jež bude platit po 

celou dobu výkonu vaší funkce soutěžního funkcionáře během jakékoli soutěže AIBA: 

DŮSTOJNOST (DIGNITY) 

Zásada 1: Po celou dobu trvání soutěže AIBA, na které působím, nesmím být pod vlivem alkoholu, včetně souvisejících 
schůzek a vážení.  

Zásada 2: Nesmím kouřit v místě konání soutěže (Competition venue). 

Zásada 3: Nebudu se chovat žádným způsobem, který by poškodil box a / nebo AIBA. 

 

ČESTNOST (INTEGRITY) 

Zásada 4: Nebudu spolupracovat či se spolčovat s žádnou osobou, porušující jakákoli pravidla AIBA. 

Zásada 5: Nesmím se přátelit nebo sbližovat s boxery a/nebo trenéry a sekundanty, nebo navazovat vztahy nebo podnikat 
takové kroky, které by mohly zpochybnit moji nestrannost jako soutěžního funkcionáře. Pokud bych došel k 
přesvědčení, že jakýkoli můj vztah by mohl vyvolat domněnku mé podjatosti, musím s předstihem oznámit tento 
vztah vedení AIBA k posouzení ohledně mého případné jmenování. 

Zásada 6: Po celou dobu se musím chovat profesionálně a eticky, zejména vůči supervizorovi. 

Zásada 7: Nesmím přímo ani nepřímo vyžadovat, přijímat nebo nabízet žádnou formu odměny nebo provize ani žádnou 
skrytou výhodu, službu, nebo dárek v jakékoli formě, jestliže by toto mohlo být považováno za úplatek či 
nevhodné ovlivňování ve spojení s kýmkoli zainteresovaným v jakékoli soutěži, které se účastním. Potvrzuji, že 
jakékoli takovéto pokusy či nabídky tohoto charakteru ihned nahlásím příslušné osobě. 

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

 

MLČENLIVOST (CONFIDENTIALITY) 

Zásada 9: Při výkonu svých povinností nebudu jako soutěžní funkcionář s nikým hovořit o žádných záležitostech 
spojených se soutěží v místě jejího konání ani jinde, a to po celou dobu trvání soutěže, zejména ne s osobami z 
mé vlastní země jako např. členů národní federace, mezinárodními technickými funkcionáři, členy výkonného 
výboru, médií a veřejností. Nebudu komentovat záležitosti týkající se soutěže na sociálních médiích. 

Zásada 10: Veškeré informace, které obdržím od AIBA nebo jsem se dozvěděl v průběhu plnění mých povinností na pozici 
soutěžního funkcionáře, musím uchovávat v tajnosti a nebudu o nich informovat jiné osoby, zejména včetně 
členů delegací národní federace. 

 

ODPOVĚDNOST (RESPONSIBILITY)  

Zásada 11: Musím být včas na všech soutěžích, na které jsem byl nominován. 

Zásada 12: Musím být k dispozici, abych se mohl zúčastnit všech sjednaných porad soutěžních funkcionářů před nebo 
během soutěžního dne. 

Zásada 13: Musím plnit veškeré povinnosti mně uložené supervizorem. 

Zásada 14: V místě konání soutěže (Competition venue) nebudu používat ani mít u sebe žádný elektronický komunikační 
přístroj, zejména mobilní telefon, laptop a tablet. 

Zásada 15: Musím být v dobré fyzické kondici, dodržovat osobní hygienu a profesionální přístup po celou dobu, kdy 
vykonávám svoje povinnosti soutěžního funkcionáře. 

Zásada 16: Nesmím kritizovat nebo se pokoušet vysvětlovat výroky nebo výsledky, které vyjádřili, resp. rozhodli jiní 
soutěžní funkcionáři, ledaže mne o to požádal supervizor. 

Zásada 17: Musím dodržovat všechna pravidla AIBA. 

Souhlasím, že jsem vázán tímto kodexem chování AIBA a přijímám skutečnost, že jakékoli porušení tohoto kodexu chování 
AIBA bude oznámeno Disciplinární komisi AIBA. / Výkonnému výboru AIBA a mohlo by vést k disciplinárnímu šetření a sankcím 
proti mně. 

Datum:    

 

JMÉN                                                                       PODPIS  


