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VASTAVUS REEGLITELE
Need AIBA tehnilised reeglid, mida rakendatakse AOB, APB ja WSB puhul, on maailmas ainsana
kehtivad tehnilised võistlusreeglid, mida tuleb AIBA rahvuslikel liikmesföderatsioonidel, liikmetel,
klubidel ja poksikogukondadel järgida ning austada kõigil võistlustasemetel. Ükski rahvusföderatsioon
ei tohi välja töötada oma tehnilisi reegleid, mis on vastuolus AIBA tehniliste võistlusreeglitega.
MÕISTED
AIBA – Rahvusvaheline Poksiassotsiatsioon (International Boxing Association);
AIBA võistlused – mistahes poksimatš, -võistlus, sündmus, liigavõistlus või turniir, mille on volitanud
AIBA ja mis on heaks kiidetud ning vastavuses AIBA tehniliste reeglitega ja AIBA 3 programmi (AOB,
APB ja WSB) võistlusreeglitega;
AIBA ametlik poksivarustuse litsentsiaat – AIBA lepinguline litsentsiaat, kellele on AIBA poolt
väljastatud luba ametliku vastustuse tootmiseks, mida kasutatakse kõigil assotsiatsiooni võistlustel;
AIBA punktiarvestuse süsteem – assotsiatsiooni võistlustel kasutatav elektrooniline süsteem, mis
salvestab AIBA poolt heakskiidetud kohtuniku otsuse;
AOB (AIBA Open Boxing) – AIBA lahtised meistrivõistlused;
APB (AIBA Pro Boxing) – AIBA profipoks;
BMA (Boxing Marketing Arm) – kõigi AIBA äriomanduste kinnine turundusagentuur , mis haldab
kogu AOB, APB ja WSB omandit, olles AIBA ning kolmandate osapoolte investorite valduses;
Poksimatš (bout) – võitlus kahe poksija vahel, olles osa poksivõistlusest;
Poksija – atleet, kes on registreeritud AIBA rahvusliigas ja kes on AIBA liige;
Treeneri sertifikaat – luba tegutseda treenerina AIBA võistlustel; selle võib välja anda mistahes
rahvusföderatsioon, pärast seda kui isik on läbinud vastavad eksamid;
Võistlusametnik – mistahes isik, keda on määratud või sertifitseeritud tegutsema AIBA võistlustel
kohtunikuna, järelvaatajana, arstina, rahvusvahelise tehnilise ametnikuna või mõnel teisel
ettenähtud ametipostil;
Konföderatsioon – ühel kontinendil asuvate AIBA rahvusföderatsioonide grupp;
Kontinentaalsed sportmängud – Aafrika Mängud (All-Africa Games), Pan-Ameerika Mängud, Aasia
ja Euroopa Mängud;
Distsiplinaarkoodeks – distsiplinaarasjade üle valitsev koodeks, mis kohaldub AIBA-le, igale
konföderatsioonile, igale föderatsioonile ja igale ametnikule, sealhulgas võistlusametnikule või
poksijale;

3

Mänguala (Field of Play, FOP) – võistlustsoon, mis ulatub 6 meetrini kõigis 4 küljes AOB puhul ja 2
meetrini kõigis 4 küljes APB ja WSB puhul, kuhu võivad siseneda üksnes võistlusametnikud;
Kindad – varustus, mida kantakse käte peal, eesmärgiga kaitsta need võistluse ajal;
Peakaitsmed – varustus, mida kantakse peas selle kaitsmiseks võistluse jooksul;
Täiskontaktne spordiala (Individual Physical Contact Sport) – mistahes järgnev spordiala mistahes
oma vormis: aikido, puurivõitlus, judo, ju-jitsu, karate, kendo, kick-poks, K-1, Muaythai, sportlik
vabavõitlus (segatud võitluskunstid, MMA), sambo, savate, sumomaadlus, taekwondo, maadlus,
wushu ja teised sarnased spordialad, mida AIBA võib lugeda täiskontaktseteks spordialadeks;
Kohtunik (Judge) – isik, kes jaotab poksimatši ajal punkte, sõltuvalt kummagi poksija
ülesastumistest poksiringis, arvestades AIBA tehnilisi reegleid ja AIBA 3 programmi (AOB, APB ja
WSB) võistlusreegleid;
Meditsiiniline käsiraamat (Medical Handbook) – AIBA avaldatud reeglid, mis käsitlevad meditsiinilisi
standardeid ja mida on kohustatud järgima kõik poksijad ja ametnikud, sealhulgas võistlusametnikud
nii enne AIBA võistlusi, kui ka nende ajal ja järel;
Rahvusföderatsioon – mistahes föderatsioon, mille AIBA tunnistab valitsevaks organiks vastavas
riigis;
Rahvusföderatsiooni tasemel võistlused (National Level Competitions) – poksivõistlused, mille on
organiseerinud/või sanktsioneerinud konkreetne rahvusföderatsioon ja kus osalevad vaid selles
föderatsioonis registreeritud poksijad;
Ringikohtunik (Referee) – isik, kes tagab, et ringis võistlevad poksijad järgivad matši ajal kõiki
kindlaksmääratud reegleid;
Poksiringi arst – mõiste, mille tähendus on antud meditsiinilises käsiraamatus;
Reeglid – AIBA tehnilised reeglid, AIBA 3 programmi (AOB, APB ja WSB) võistlusreeglid, AIBA
eetikakoodeks, AIBA distsiplinaarkoodeks, AIBA protseduurireeglid, AIBA dopinguvastased reeglid ja
AIBA meditsiiniline käsiraamat.
Sekundandid – treenerid, kellel on AIBA sertifikaat ning kes võivad tegutseda poksiringi nurgas;
Järelevaataja (Supervisor) –määratud isik, kes vastutab kõigi tehniliste ja võistlusega seotud asjade
eest AIBA võistlusel; järelvaatajal võib olla sertifikaat kõigi AIBA programmide jaoks (AOB, APB ja
WSB) või ainult AOB võistluste jaoks;
Võistkonna ametnikud (Team
Officials) – võistkonna juhid, treenerid ja arstid, kelle
rahvusföderatsioon on registreerinud mistahes AIBA võistlusele, välja arvatud poksijad;
WSB (World Series of Boxing) – WSB-sari, mida organiseerib ja juhib World Series of Boxing SA,
mille asutas AIBA ja mis kuulub AIBA-le.
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VÕISTLUSTE KORRALDAMISE REEGLID
Reegel 1. POKSIJATE KLASSIFITSEERIMINE
1.1. Klassifitseerimine vanuse järgi
1.1.1. Mees- ja naispoksijad vanusevahemikus 19–40 eluaastat kuuluvad eliitpoksijate kategooriasse.
1.1.2. Poisid ja tüdrukud vanusevahemikus 17–18 eluaastat kuuluvad noorpoksijate kategooriasse.
1.1.3. Poisid ja tüdrukud vanusevahemikus 15–16 eluaastat kuuluvad juuniorpoksijate kategooriasse.
1.1.4. Poksijate vanuse määrab kindlaks nende sünniaasta.
1.1.5. Kõik võistlused, mis on seotud kooliealiste poiste ja tüdrukute ning samuti teiste noorte
poksijatega, on lubatud ainult rahvusföderatsiooni ja konföderatsiooni tasemetel. Poksijate vanus ei
tohiks ületada 14 eluaastat. Nendest võistlustest osavõtjate vanusevahe ei tohi olla rohkem kui 2
aastat.
1.1.6. Alates 1. jaanuarist 2017 hakatakse poksija vanust määratlema lähtuvalt tema sünnikuupäevast
ning vanuse alusel klassifitseeritakse poksijaid järgmiselt:
1.1.6.1. Mees- ja naispoksijad vanusevahemikus 18–40 eluaastat kuuluvad eliitpoksijate
kategooriasse.
1.1.6.2. Poisid ja tüdrukud vanusevahemikus 16–17 eluaastat kuuluvad noorpoksijate kategooriasse.
1.1.6.3. Poksija vanus määratakse kindlaks esimesele võistluspäevale eelneva päeva seisuga ja see
reegel kehtib kõikide võistluste puhul.
1.1.7. Meespoksijad, kes on oma sünniaasta järgi arvestades 18-aastased, võivad osaleda
meeseliitpoksijate võistlustel (AOB, APB ja/või WSB). See võimalus kehtib 31. detsembrini 2016.
1.2. Kaalukategooriad
1.2.1. Terminoloogia kõigi kalukategooriate kohta leidub Lisas A.
1.2.2. Meeseliitpoksijate ja noorpoksijate (poisid) kümme (10) kaalukateooriat on järgmised:
46–49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg
1.2.3. Naiseliitpoksijate ja noorpoksijate (tüdrukud) kümme (10) kaalukategooriat on järgmised:
45–48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg
1.2.4. Naiseliitpoksijate kolm (3) olümpiamängude kaalukategooriat on järgmised:
48–51 kg, 57–60 kg, 69–75 kg
1.2.5. Juuniorpoksijate (poisid ja tüdrukud) kolmteist (13) kaalukategooriat on järgmised:
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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 and 80+ kg
REEGEL 2. LIIKMELISUS JA KÕLBLIKKUS
2.1. Liikmelisus
2.1.1. Kõik poksijad, treenerid, ametnikud, rahvusföderatsiooni ametnikud peavad olema oma
rahvusföderatsiooni liikmed või volitatud oma rahvusföderatsiooni, konföderatsiooni ja AIBA poolt,
et osaleda AIBA rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel, kui AIBA ei ole andnud teistsugust
nõusolekut.
2.2. Kõlblikkus
2.2.1. Kõlblikkus rahvusega seotud küsimustes
2.2.1.1. Enne iga AOB võistlust ja APB tsüklit või WSB registreerimise perioodil peab AIBA kinnitama
kõikide poksijate rahvusliku kuuluvuse ja kõlblikkuse võistlusele. Kui AIBA mistahes võistluse jooksul
siiski laekub mõni kaebus mõne poksija kohta, peab järelvaataja sellest viivitamatult AIBA
peakorterisse teada andma. Kui mittekõlblikkus tõestatakse, peab järelvaataja viivitamatult poksija
diskvalifitseerima ning teavitama juhtumist kõiki osalisi.
2.2.1.2. Kõikide väitluste suhtes, mis kõlblikkuse asjus aset leiavad väljaspool AIBA võistlust, võtab
lõpliku rahvust kinnitava otsuse vastu AIBA täitevkomitee. Kui arvatakse, et rahvuslikkuse reegleid on
rikutud, esitatakse juhtum AIBA distsiplinaarkomisjonile ülevaatamiseks ning sanktsioone võidakse
kohaldada poksijale ja/või tema rahvusföderatsioonile.
2.2.1.3. Rahvust peab tõendama poksija isikutunnistus (poksijaraamat). Kui küsimuse all on rahvus,
siis on AIBA-l õigus nõuda järgmisi dokumente tõestuseks:
2.2.1.3.1. sünnitunnistus;
2.2.1.3.2. kodakondsustunnistus;
2.2.1.3.3. rahvuslikku kuuluvust tõestav dokument;
2.2.1.3.4. kinnituskiri ROK-ilt (NOC).
2.2.1.4. Kodakondsuse muutmine
2.2.1.4.1. Juhul kui poksija soovib kodakondsust muuta, saab ta osaleda mistahes AIBA võistlusel
vahetatud rahvusföderatsiooni liikmena kaks (2) aastat pärast kodakondsuse muutmist.
2.2.1.4.2. Juhul kui poksija, kes on esindanud üht rahvusföderatsiooni mistahes AIBA võistlusel, on
ühel ajal kahe või enama riigi kodanik, siis peab ta valima AIBA võistlustel osalemiseks vaid ühe
rahvusföderatsiooni. Sellisel juhul, kui poksija valib välja ühe rahvusföderatsiooni, ei tohi see poksija
osaleda ühelgi AIBA võistlusel muudetud rahvusföderatsiooni liikmena kahe (2) aasta jooksul.
2.2.2. Kõlblikkus sporti puutuvates asjades
2.2.2.1. Osalemine professionaalse poksi võistlustel või täiskontaktse spordi võistlustel
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2.2.2.1.1. Iga poksija, kes sõlmib lepingu, vastastikuse mõistmise memorandumi (memorandum of
understanding) või muus vormis kokkuleppe mõne üksuse või isikuga peale AIBA (või ühendusega,
mis on AIBA kõrvalharu või allüksus), mis on seotud selle poksija tulevase osalemisega
professionaalses poksis või mistahes muul professionaalsel täiskontaktsel spordialal peale poksi, ei
ole enam sobiv osalema ükskõik millisel AIBA poolt heakskiidetud või kontrollitud sündmusel
mistahes tasemel, sealhulgas kahtluse vältimiseks ka olümpiamängudel.
2.2.2.1.2. Juhul kui poksija on eelnevalt võistelnud mõnel AOB, APB või WSB võistlusel, mille
korraldas või mida edendas ükskõik milline professionaalne poksiorganisatsioon peale AIBA, siis see
poksija ei ole enam kõlblik osalema ühelgi tasemel mitte ühelgi AIBA võistlusel.
2.2.2.1.3. Ükski poksija, kes on osalenud mistahes professionaalsel võitlusspordi võistlusel, ei ole
kõlblik võistlema mitte ühelgi tasemel mitte ühelgi AIBA võistlusel.
2.2.2.1.4. Poksija, kes on võistelnud mistahes võitlusspordi võistlusel amatööri tasemel, on kõlblik
võistlema AIBA võistlustel igal tasemel järgnevatel tingimustel:
2.2.2.1.5. juhul kui rahvusföderatsioon soovib registreerida mistahes võitlusspordi amatöörsportlase
poksijana, peab see föderatsioon täitma avalduse vormi Lisast B ning esitama selle AIBA-le
heakskiitmiseks ja registreerimiseks. AIBA annab sportlase registreerimisele nõusoleku
kooskõlastatult AIBA tehniliste reeglite komisjoniga (Technical
&
Rules
Commission).
Rahvusföderatsioon võib täpsustada pikema perioodi sõltuvalt sportlase ajaloost ning registreerimise
asjaoludest. Vajaduse korral vaatab juhtumi üle AIBA tehniliste reeglite komisjon, et võtta vastu lõplik
otsus.
2.2.2.1.6. juhul kui amatöörsportlane, kes taotleb registreerimist, on võistelnud teise võitlusspordi
võistlustel:
2.2.2.1.6.1. vähem kui kolmeaastase (3) kumulatiivse perioodi jooksul, siis ei lubata sellel
amatöörsportlasel osaleda ühelgi rahvustasemel võistlusel, mida sanktsioneerib AIBA, sealhulgas
rahvuslikud meistrivõistlused, niikaua kuni vähemalt üks (1) aasta on möödunud sportlase
registreerimise heakskiitmisest
2.2.2.1.6.2. rohkem kui kolmeaastase (3) kumulatiivse perioodi jooksul, siis ei lubata sellel
amatöörsportlasel osaleda ühelgi rahvustasemel võistlusel, mida sanktsioneerib AIBA, sealhulgas
rahvuslikud meistrivõistlused, niikaua kuni vähemalt kaks (2) aastat on möödunud sportlase
registreerimise heakskiitmisest
2.2.2.1.7. Lisaks ei ole sportlasel lubatud osaleda mitte ühelgi võitlusspordi võistlusel selle aja
jooksul.
2.2.2.1.8. Poksija peab olema võistelnud vähemalt ühel tema esindatud rahvusföderatsiooni
korraldatud meistrivõistlusel, alles seejärel on ta kõlblik osalema mistahes AIBA võistlusel.
2.2.3. Kõlblikkus meditsiiniga seotud küsimustes
2.2.3.1. Arstitõend
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2.2.3.1.1. Poksijal ei lubata võistelda ühelgi AIBA võistlusel, kui tal ei ole kehtivat kaasajastatud
poksijate AIBA võistlusraamatut, kus eesistuva AIBA meditsiinilise žürii liikme poolt heaks kiidetud
kvalifitseeritud arst on tõendanud, et see poksija on poksimiseks terve.
2.2.3.1.1.1. Arsti ei loeta kvalifitseerituks, enne kui ta esitab isikutunnistuse selge ja loetava koopia
(ühtki muud isikut tõendavat dokumenti ei võeta arvesse) ning meditsiinilise pädevuse tunnistused.
2.2.3.1.1.2. Selleks, et iga-aastane arstlik läbivaatus oleks kehtiv, peab läbivaatus olema (I) läbi viidud
kvalifitseeritud arsti poolt, (II) mitte hiljem kui perioodi jooksul, mis on kindlaks määratud arstitõendi
esitamise jaoks, (III) läbivaatuse andmed peavad sisaldama selgelt loetavaid tulemusi kõikide
uuritavate valdkondade kohta ning (IV) peavad olema ka üles laetud mistahes internetipõhise või
mitte-internetipõhise rahvusvaheliste võistluste andmestikku.
2.2.3.1.2. Poksija peab tunnistama võistluse jaoks terveks poksiringi arst enne kaalumisele minekut.
Tagamaks kaalumise sujuva edenemise, võib järelvaataja otsustada alustada arstlikku läbivaatust
varem. Järelvaataja teavitab sellest muutusest kõigi poksijate esindajaid.
2.2.3.1.3. Arstlikul läbivaatusel peab poksija või tema esindaja järelvaatajale esitama kõik nõutud
dokumendid, mis on kooskõlas nende reeglitega.
2.2.3.2. Poksijatele lubatud puuded: palun toetuge kehtivale AIBA meditsiinilisele käsiraamatule,
selgitamaks välja lubatud puuded.
2.2.3.3. Keelatud seisundid – järgnevates keelatud seisundites poksijatel pole lubatud osaleda ühelgi
AIBA võistlusel:
2.2.3.3.1. poksijad, kes kannavad sidet haaval, marrastusel, rebendil või voolab veri peapiirkonnas
või näole, kaasa arvatud ninale ja silmadele. Poksija haava, marrastuse või rebendi puhul võib
kasutada ainult vaseliini, kolloodiumi, Thrombin-lahust, mikrofiiber-Collageni, vahugeeli,
meditsiinilist ja adrenaliini- (1/1000) või steriilset sidet. Otsuse langetab poksiringi arst, kes poksija
võistlemise päeval üle vaatab.
2.2.3.3.2. poksijad peavad olema raseeritud enne kõiki arstlikke läbivaatusi ja enne iga matši.
Habemed ja vuntsid ei ole lubatud. Matši ajal on keelatud kanda mistahes ehteid, ka ninarõngaid jms.
2.2.3.3.3. poksima ei lubata ühtegi poksijat, kellele on siirdatud mõni vahend, mis kasutab elektrit
või mis võib muuta keha talitusi.
2.2.3.3.4. Poksijal on lubatud kanda vaid pehmeid kontaktläätsesid. Kõik muud kontaktläätsed on
keelatud.
2.2.3.3.4.1. Kui poksija kaotab kontaktläätsed, kehtivad järgnevad reeglid:
2.2.3.3.4.1.1. Poksija on nõus edasi poksima ning matš jätkub;
2.2.3.3.4.1.2. Poksija ei ole nõus ilma kontaktläätsedeta edasi poksima, kohtunik lõpetab matši ja
kuulutab vastase võitjaks tehnilise nokaudi (TKO) läbi.
2.2.3.3.5. Ülejäänud keelatud seisundid on ära toodud kehtivas AIBA meditsiinilises käsiraamatus.
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2.2.3.4. Meditsiiniline tervekstunnistamine pärast katseaega: iga puhkeperioodi järel, nagu on
kirjeldatud reeglis 2.2.3.6. allpool, peab arst tunnistama poksija terveks poksimise jaoks, et ta saaks
osa võtta poksivõistlustest.
2.2.3.5. Nokaut (NO) ja tehniline nokaut (TKO)
2.2.3.5.1. Kui matši tulemus on nokaut või tehniline nokaut, peab poksiringi arst koostama ja
allkirjastama matši meditsiinilise aruande, mille andmed pannakse üles AIBA andmebaasi ning
saadetakse automaatselt asjakohasesse rahvusföderatsiooni. Matši meditsiiniline aruanne soovitab,
kui palju puhkepäevi ette kirjutatakse või milliseid kaitsvaid sanitaarmeetmeid kasutusele võetakse,
ning poksiringi arst esitab selle järelvaatajale.
2.2.3.6. Kaitsvad sanitaarsed abinõud
2.2.3.6.1. Üks nokaut: kui poksija on nokauteeritud löökide tulemusena pähe matši ajal või kui
ringikohtunik peatas matši selle tõttu, et poksija sai tugevaid lööke pähe ja kaotas võime ennast
kaitsta või jätkata matši, siis ei lubata sel poksijal osa võtta võistlustest ja treeningmatšidest vähemalt
kolmekümne (30) päeva jooksul pärast nokauti löömist.
2.2.3.6.2. Kaks nokauti: kui poksija on nokauteeritud löökide tulemusena pähe matši ajal või kui
ringikohtunik peatas matši pärast seda, kui poksija oli saanud tugevaid lööke pähe ja kaotas võime
ennast kaitsta või jätkata matši ning kui see juhtus kaks korda üheksakümne (90) päeva jooksul, siis ei
lubata sel poksijal osa võtta võistlustest ega treeningmatšidest vähemalt üheksakümne (90) päeva
jooksul alates teisest nokauti löömisest.
2.2.3.6.3. Kolm nokauti: kui poksija on nokauteeritud löökide tulemusena pähe matši ajal või kui
ringikohtunik peatas matši selle tõttu, et poksija sai tugevaid lööke pähe ja kaotas võime ennast
kaitsta või jätkata matši ning kui see juhtus kolm korda kaheteistkümne (12) kuu jooksul, ei lubata sel
poksijal osa võtta võistlustest ega treeningmatšidest vähemalt ühe (1) aasta jooksul pärast
kolmandat nokauti.
2.2.3.6.4. Kui poksija on nokauteeritud või saanud tugevaid lööke pähe, mille tulemusena matš
peatatakse, määrab poksiringi kohtunik kindlaks ajupõrutuse tõsiduse ja kirjutab ette meditsiinilise
keeluaja järgnevalt:
2.2.3.6.4.1. juhul kui poksija ei kaotanud teadvust, on minimaalne keeluaeg kolmkümmend (30)
päeva;
2.2.3.6.4.2. juhul kui poksija kaotas teadvuse vähem kui üheks (1) minutiks, on minimaalne keeluaeg
üheksakümmend (90) päeva;
2.2.3.6.4.3. juhul kui poksija kaotas teadvuse rohkem kui üheks (1) minutiks, on minimaalne keeluaeg
sada kaheksakümmend (180) päeva;
2.2.3.6.4.4. Igal poksijal, kes kaotas üheks sekundiks teadvuse kolme (3) kuu jooksul pärast esimese
teadvuskaotuse järel taas poksiringi tulemist, kahekordistatakse kõrgeimat meditsiinilist keeldu;
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2.2.3.6.4.5. Juhul kui poksija on kaotanud kolm (3) korda teadvuse kaheteist (12) kuu jooksul,
peatatakse tema võistlustegevus vähemalt kaheksateistkümneks (18) kuuks alates kolmanda
teadvuskaotuse päevast;
2.2.3.6.4.6. Ükski poksija, kellele on määratud meditsiiniline keeld, ei tohi ei treenida ega
treeningpoksida keeluaja jooksul.
2.2.3.6.5. Kõiki kaitsvaid abinõusid peab rakendama ka siis, kui nokauti lüüakse või ajupõrutus
saadakse treeningul või kus tahes mujal. Treener on kohustatud sellest teavitama
rahvusföderatsiooni.
2.2.3.6.6. Kui poksija on nokauteeritud löökide tulemusena pähe pärast käsklust „katkesta“ (break)
või „stopp“ ja loetakse kümneni (10), siis võit „vastase diskvalifitseerimise tõttu“ ei luba poksijal
jätkata võistlusi.
2.2.3.6.7. Kaitsvate sanitaarsete abinõude perioodilt saabuvad poksijad peavad saama kirjaliku
selgituse oma föderatsiooni arstlikult komisjonilt ja teavitama AIBA peakorterit enne poksima
naasmist.
2.2.3.6.7.1. Kui föderatsioonil ei ole meditsiinikomisjoni , peab selgituse kirjutama neuroloog või
spordimeditsiini spetsialist.
2.2.3.6.8. Kehaliste vigastuste puhul otsustab puhkeperioodi või kaitsvate sanitaarsete abinõude üle
poksiringi arst matšijärgse meditsiinilise ülevaatuse alusel.
REEGEL 3. PUNKTIARVESTUSE SÜSTEEM
3.1. AIBA punktiarvestuse süsteemi peab kasutama kõikidel matšidel. Punktiarvestuse süsteem
baseerub kümne-kohustusliku-punkti-süsteemile (Ten Point MustSystem).
3.2. Pärast viie (5) punktikohtuniku valimist võtab igaüks võistlusplatsile sisenemise järel endale
meeldiva koha poksiringi ümber.
3.3. Vahetult enne iga matši algust valib punktiarvestuse süsteem kolm (3) juhuslikku kohtunikku
viiest (5) ja arvesse lähevad vaid nende kolme (3) kohtuniku punktid.
3.4. Iga raundi lõpus peab iga kohtunik kindlaks määrama selle raundi võitnud poksija, hinnates teda
kümne (10) punktiga ja andes üheksa (9) või vähem punkte – kuni kuueni (6) – kaotanud poksijale,
sõltuvalt sellest, millisele tasemele ta hindab vastase kaotuse. Igas raundis peab üks poksija
tunnistatama võitjaks.
3.5. Kohtunikel tuleb vajutada punktiarvestuse nuppu viieteist (15) sekundi jooksul. Need punktid
lähevad elektroonilisse süsteemi, mida haldab järelvaataja, ning esialgset otsust ei saa muuta ega
täiendada. Need tulemused avaldatakse viivitamatult otseülekandes enne järgmise raundi algust
(välja arvatud viimase raundi eest antavad punktid, mispuhul ekraanile ilmuvad ametliku teadustaja
reegel ja punktide teadaanne).
3.5.1. Selle teadaande peab heaks kiitma järelvaataja, kes esitab punktid seejärel teadustamiseks TV
otseülekandes. Matši lõpus avaldatakse ekraanil täpsed punktitulemused ning iga punktisumma
määranud kohtuniku isikuandmed. See avalik ekraan näitab ka punktisummasid, mida iga valitud
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kohtunik on andnud igale poksijale kogu matši eest (sealhulgas kõik hoiatuste tõttu tehtud
mahaarvamised).
3.6. Juhul kui punktikohtunikud on matši lõpuks andnud koguarvestuses (kaasa arvatud kõik
mahaarvamised) punkte võrdselt, siis peavad kohtunikud punktiarvestussüsteemi kirja panema, kes
on nende arvates matši võitja. Nad on kohustatud seda tegema vaid juhul, kui:
3.6.1. üks (1) kahest (2) teisest punktikohtunikust andis samuti võrdse arvu punkte;
3.6.2. kaks (2) teist punktikohtunikku nimetasid erinevad võitjad;
3.6.3. kaks (2) teist kohtunikku andsid sarnased punktisummad.
3.7. Kolme (3) põhikohtuniku viimase raundi punkte ei tohi avalikustada ega avaldada, enne kui
matši võitja on välja kuulutatud. Mitte mingil tingimusel ei tohi avaldada nende kahe (2) teise
kohtuniku punktisummasid, kelle otsused ei läinud arvesse ning keda ei valitud.
3.8. Järelvaataja teavitab ametlikku teadustajat ametlikest tulemustest.
3.9. Kõik punktiarvestuse süsteemi laekunud tulemused peab trükkima matši otsusele ning samuti
tuleb need lisada ametlikule ettekandele, mille järelvaataja edastab AIBA peakorterisse.
3.10. Juhul kui punktiarvestuse süsteemis ilmneb matši jooksul viga, siis kogub ringikohtunik kõigi 5
punktikohtuniku punktikaardid koos kohtunike nimedega ja annab need järelvaatajale. Matši lõpus
tõmmatakse juhusliku valiku alusel kolm (3) kohtuniku kaarti viiest (5), et määrata kindlaks matši
tulemus.
3.11. Juhul kui üks kohtunik ei ole ettenägematutel asjaoludel kättesaadav, siis valib punktiarvestuse
süsteem juhusliku valiku põhimõttel kolmanda kohtuniku kahe (2) kohtuniku hulgast, kes jäid algsest
valikust välja.
3.12. Punktiarvestuse süsteem määrab võitja üksmeelse või pool-ja-pool otsuse teel järgnevalt:
3.12.1. üksmeelne otsus punktide järgi: kolm (3) punktikohtunikku nimetavad ühe ja sama võitja või
3.12.2. pool-ja-pool otsus punktide järgi:
3.12.2.1. kaks (2) kohtunikku nimetavad ühe (1) poksija võitjaks ja teine kohtunik nimetab teise
poksija võitjaks;
3.12.2.2. Kaks (2) kohtunikku nimetavad ühe (1) poksija võitjaks ja teise kohtuniku tulemus selgub
loosi tahtel.
3.13. Iga kohtunik hindab sõltumatuna kahe (2) poksija väärtust, kasutades punktiarvestuse
süsteemi, mis rajaneb järgmistel kriteeriumitel:
3.13.1. kvaliteetlöökide arv tabamispiirkonda (target area);
3.13.2. tehniline ja taktikaline ülekaal matšil;
3.13.3. võistluslik aktiivsus;
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3.13.4. reeglite rikkumine.
3.14. Kohtunikud peavad raundi punktiarvestuses rakendama järgmisi kriteeriume:
3.14.1. 10 vs 9 – tasavägine raund;
3.14.2. 10 vs 8 – selge võitja;
3.14.3. 10 vs 7 – täielik ülekaal;
3.14.4. 10 vs 6 – ilmne ülekaal.
REEGEL 4. OTSUSED
4.1. Võit punktide alusel
4.1.1. Matši lõpus määrab iga kohtunik võitja, toetudes poksija matši jooksul kogutud skoorile. Võitja
nimetatakse kas üksmeelse või pool-ja-pool otsuse alusel.
4.1.2. Kohtunikud annavad igale poksijale punkte kogu matši toimumise aja jooksul ja poksija, kellel
on rohkem punkte, kuulutatakse punktide alusel matši võitjaks kooskõlas punktiarvestuse
süsteemiga. Arvestust peetakse kuni raundini, millal matš lõpetati, olgu see kasvõi osaline raund.
4.1.2.1. AOB – reeglit 4.1.2. kohaldatakse, kui mistahes raundi ajal ilmneb tahtmatu vea tõttu
tekkinud trauma ning selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse;
4.1.2.2. APB – reeglit 4.1.2. kohaldatakse, kui kolmanda raundi alguse järel ilmneb tahtmatu vea
tõttu tekkinud trauma ning selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse;
4.1.2.3. WSB – reeglit 4.1.2. kohaldatakse, kui teise raundi alguse järel ilmneb tahtmatu vea tõttu
tekkinud trauma ning selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse;
4.1.3. Kohtunikud annavad igale poksijale punkte kogu matši toimumise aja jooksul ja poksija, kellel
on rohkem punkte, kuulutatakse punktide alusel matši võitjaks kooskõlas punktiarvestuse
süsteemiga. Arvesse võetakse ka raund, millal matš lõpetati, olgu see kasvõi osaline raund.
4.1.3.1. AOB – reeglit 4.1.3. kohaldatakse, kui mõlemad poksijad saavad vigastada samal ajal ning
selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse;
4.1.3.2. APB – reeglit 4.1.3. kohaldatakse, kui mõlemad poksijad saavad vigastada samal ajal ja see
ilmneb pärast kolmanda raundi algust ning kui selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse;
4.1.3.3. WSB – reeglit 4.1.3. kohaldatakse, kui mõlemad poksijad saavad vigastada samal ajal ja kui
see ilmneb pärast teise raundi algust ning kui selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse.
4.1.4. Ringikohtunik võib matši lõpetada seoses sündmusega, mis on väljaspool poksija või
ringikohtuniku kontrolli, näiteks poksiringi lagunemine, elektrikatkestus, looduslikud jõud või teised
sarnased ettenägematud asjaolud. Sellistel tingimustel arvestavad kohtunikud iga poksija
raundipunktid kokku kuni matši lõpuni ja võitjaks kuulutatakse poksija, kel on kõige rohkem punkte
vastavalt punktiarvestuse süsteemile. Arvesse võetakse ka raund, millal matš lõpetati, olgu see kasvõi
osaline raund.
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4.1.5. AOB – reeglit 4.1.4 kohaldatakse vaid siis, kui ülalmainitud juhtum ilmneb pärast esimese
raundi lõppu.
4.1.6. APB & WSB – reeglit 4.1.4 kohaldatakse vaid juhul, kui ülalmainitud juhtum ilmneb enne
kolmanda raundi algust.
4.2. Tehniline viik
4.2.1. AOB
4.2.1.1. Tehnilist viiki ei rakendata.
4.2.2. APB
4.2.2.1. Juhul kui mittetahtliku vea tõttu tekkinud vigastus ilmneb enne kolmanda raundi algust ja kui
selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse, siis otsustatakse tehnilise viigi kasuks;
4.2.2.2. Juhul kui mõlemad poksijad saavad vigastada samal ajal enne kolmanda raundi algust ja kui
selle tulemusena ringikohtunik peatab võistluse, siis on otsus „tehniline viik“.
4.2.2.3. Juhul kui topelt-nokaut ilmneb tiitlimatši ajal, on otsus „tehniline viik“.
4.2.3. WSB
4.2.3.1. Juhul kui mittetahtliku vea tõttu tekkinud vigastus ilmneb enne teise raundi algust ja kui selle
tulemusena ringikohtunik peatab võistluse, siis otsustatakse tehnilise viigi kasuks;
4.2.3.2. Juhul kui mõlemad poksijad saavad vigastada samal ajal enne teise raundi algust ja kui selle
tulemusena ringikohtunik peatab võistluse, siis on otsus „tehniline viik“.
4.3. Võit tehnilise nokaudiga (TKO)
4.3.1. Juhul kui poksija loobub vabatahtlikult võistlemast vigastuse tõttu või kui treener viskab rätiku
poksiringi või ilmub platsile, vaatamata sellele et ringikohtunik loeb sekundeid, kuulutatakse vastane
matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.3.2. Juhul kui poksija ei suuda viivitamatult naasta poksima pärast raundidevahelist puhkeaega,
kuulutatakse vastane matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.3.3. Juhul kui ringikohtuniku arvates on poksija ilmses kaotusseisundis või saab ülemäära karistada
või tugevaid lööke, matš peatatakse ja vastane kuulutatakse matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.3.4. Juhul kui poksija on võimetu jätkama ja ei ole suuteline saabuma tagasi poksimise juurde
pärast nokauti (knockdown), vastane kuulutatakse matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.3.5. Juhul kui poksija ei taastu pärast üheksatkümmet (90) sekundit, siis kooskõlas löögiga allpoole
vööd (low blow) käsitleva Reegliga 7 kuulutatakse vastane matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.3.6. Juhul kui poksija lüüakse lubatud rusikahoobiga ringist välja, siis peab poksijal võimaldatama
omal jõul kolmekümne (30) sekundi jooksul ringi tagasi tulla pärast kaheksani (8) lugemist. Juhul kui
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poksija ei ole võimeline ülalmainitud ajavahemiku jooksul tagasi tulema, siis loetakse ta matši
kaotanuks tehnilise nokaudiga.
4.3.7. Juhul kui ringikohtunik peatab matši järelvaataja nõudel ja poksiringi arsti soovitusel,
kuulutatakse vastane matši võitjaks tehnilise nokaudiga.
4.4. Võit tehnilise nokaudivigastusega (Technical Knockout Injury)
4.4.1. Juhul kui ringikohtuniku arvates ei ole poksija võimeline jätkama korrektsetest rusikahoopidest
saadud püsiva või suurenenud vigastuse tõttu, siis matš peatatakse ja vastane kuulutatakse võitjaks
nokaudivigastusega.
4.4.2. Juhul kui ringikohtuniku arvates muutub poksija võimetuks võistlemist jätkama vigastuse tõttu,
mida ei ole tekitanud rusikalöögid, siis matš peatatakse ja vastane kuulutatakse matši võitjaks
nokaudiga vigastuse läbi.
4.5. Võit diskvalifikatsiooniga (DSQ)
4.5.1. Juhul kui poksija diskvalifitseeritakse vea tõttu või mõnel muul põhjusel, siis kuulutatakse tema
vastane matši võitjaks diskvalifikatsiooni tõttu. Juhul kui poksija, kes võitis diskvalifikatsiooni tõttu,
kuulutatakse võimetuks võitlema järgmises raundis, siis kohaldatakse Reeglit 4.7.2.
4.5.2. Juhul kui ringikohtunik peab vajalikuks otsustada, et kavatsuslik viga põhjustas poksijale
vigastuse ja et vigastatud poksija ei saa selle tahtliku vea pärast tekkinud vigastuse tõttu jätkata, siis
rünnanud poksija diskvalifitseeritakse ning vigastatud poksija kuulutatakse
matši võitjaks
diskvalifikatsiooni tõttu.
4.5.3. Kolmas hoiatus kogu matši jooksul diskvalifitseerib poksija automaatselt ning vastane
kuulutatakse matši võitjaks diskvalifikatsiooni tõttu.
4.5.4. Diskvalifitseeritud poksijat ei autasustata ega omistata talle matšil võidetud punkte. Juhul kui
poksija diskvalifitseeriti üleastumise või ebasportlasliku käitumise tõttu, peab järelvaataja sellest
teatama AIBA distsiplinaarkomisjonile kahekümne nelja (24) tunni jooksul pärast vastava matši
lõppu.
4.5.5. Juhul kui ilmneb topelt-diskvalifitseerimine, kaasa arvatud „ei ilmu kohale“ juhtum (walkover),
siis kaotavad mõlemad poksijad matši topelt-diskvalifitseerimise tõttu.
4.5.6. Juhul kui poksija diskvalifitseeritakse mittespordimeheliku käitumise tõttu (ringikohtuniku,
punktikohtuniku, järelvaatajate, meeskonnaametniku jt vigastamine), siis vastane kuulutatakse matši
võitjaks diskvalifikatsiooni või mittespordimeheliku käitumise tõttu. Sportlasele rakendatakse
sanktsioone,
mille
määrab
kindlaks
AIBA
distsiplinaarkomisjon
kooskõlas
AIBA
distsiplinaarkoodeksiga.
4.6. Võit nokaudiga (NO)
4.6.1. Juhul kui poksija lüüakse nokauti ja ei suuda poksimise juurde naasta, enne kui on loetud
kümneni (10), siis kuulutatakse vastane matši võitjaks nokaudiga.
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4.6.2. Hädaseisundi puhul ja kui ringikohtunik kutsub arsti välja enne kui poksijale on loetud kümneni
(10), kuulutatakse vastane matši võitjaks nokaudiga.
4.6.3. Juhul kui ilmneb topeltnokaut, siis kaotavad mõlemad poksijad matši nokaudiga.
4.6.3.1. Juhul kui topeltnokaut juhtub AOB finaalis, siis rakendatakse Reeglit 4.1.3.
4.6.3.2. Juhul kui topeltnokaut juhtub WSB teise playoff’i ajal (Second Leg Play-Off Matches) ajal, siis
rakendatakse Reeglit 4.1.3.
4.6.4. APB
4.6.4.1. Topeltnokaudi puhul pannakse võitjapositsioonile kõrgema järgu poksija. Madalama järgu
poksija asetub kaotaja positsioonile.
4.6.4.2. Kõiki neid reegleid kohaldatakse matši ajal, hoolimata sellest kas poksija nokauteeritakse
poksiringi sisse või välja.
4.7. Võit kohale ilmumata jätmise tõttu (Win by Walkover)
4.7.1. Juhul kui poksija on ringis täies varustuses ja valmis poksima ning vastane ei ilmu ringi kohale
pärast teadustamist ja maksimaalne 1-minutiline periood on möödunud ning kell on kõlanud, siis
kuulutab ringikohtunik kohaloleva poksija võitjaks teise ilmumata jätmise tõttu.
4.7.2. Juhul kui poksija ei saa läbi meditsiinilisest läbivaatusest või kaalumisest vahetult enne
võistlemist AOB-s ja kaalumisest APB-s ja WSB-s, siis võidab vastane teise ilmumata jäämise tõttu.
4.7.3. Juhul kui järelvaataja teab ette, et poksija ei ilmu kohale, peab ta tühistama Reeglis 4.7.1.
nimetatud protseduuri ning avalikult teadustama tulemuse.
4.7.4. AOB – poksijale, kes ei ole kogu võistlusperioodi jooksul kordagi poksinud, ei anta ühtki
medalit.
4.8. Võistlust ei toimunud (No Contest)
4.8.1. Nii APB kui ka WSB
4.8.1.1. Ringikohtunik võib matši lõpetada seoses sündmusega, mis on väljaspool poksija või
ringikohtuniku kontrolli, näiteks poksiringi lagunemine, elektrikatkestus, looduslikud jõud või teised
sarnased ettenägematud asjaolud. Sellistes tingimustes ja kui see ilmneb enne kolmanda raundi
algust, matš lõpetatakse ja välja kuulutatakse otsusena „võistlust ei toimunud“;
4.8.1.2. Juhul kui mõlemad poksijad ületavad kaalu või kaaluvad ametlikust normist üle 500 grammi
vähem, siis matš kuulutatakse mittetoimunuks. Mõlema poksija suhtes rakendatakse AIBA
distsiplinaarkomisjoni määratud santsioone kooskõlas AIBA distsiplinaarkoodeksiga APB
võistlusreeglite ja WSB võistlusreeglite rikkumise kohta.
4.8.2. Ainult APB kohta
4.8.2.1. Kehtib vaid tiitlimatšide puhul, et kui ametlikul kaalumisel poksijate kaal ületab või on allpool
ametlikku kaalunormi enam kui 1000 grammi võrra, siis matš kuulutatakse mittetoimunuks ning tiitel
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jääb välja andmata. Mõlemale poksijale rakendatakse AIBA distsiplinaarkomisjoni määratud
sanktsioone, mis on kooskõlastatud AIBA distsiplinaarkoodeksiga, APB võistlusreeglite rikkumise
kohta.
4.9. Erakorraline ajakava muutmine
4.9.1. AOB – Ringikohtunik võib matši lõpetada seoses sündmusega, mis on väljaspool poksija või
ringikohtuniku kontrolli, näiteks poksiringi lagunemine, elektrikatkestus, looduslikud jõud või teised
sarnased ettenägematud asjaolud. Sellisel juhul, kui see ilmneb enne esimese raundi lõppu, matš
lõpetatakse ja järelvaataja määrab sellele uue toimumisaja, eelistatult samale päevale.
REEGEL 5. PROTESTID
5.1. AOB, APB ja WSB võistlustel ei ole mitte mingid protestid lubatud ning ringikohtuniku otsused
matši ajal on lõplikud.
5.2. AOB – juhul kui järelvaataja usub, et ringikohtuniku otsus on vastuolus tehniliste reeglitega
ja/või AOB võistlusreeglitega, peab ta täitma matši ülavaatamise taotluse vormi (ära toodud Lisas D)
ja kutsub kokku kõigi üritusel osalevate rahvusvaheliste tehniliste ametnike (ITO) ja kohtunike (R&J)
koosoleku, et koosviibimise lõpus matš uuesti üle vaadata. Järelvaataja peab otsusest viivitamatult
teavitama matši ülevaatuse taotlemise vormi kaudu mõlemate asjasse puutuvate meeskondade
delegatsioone.
REEGEL 6. VEAD
6.1. Vigade tüübid
6.1.1. Löömine allapoole vööd, kinnihoidmine, jalusttõmbamine, togimine ja peksmine jalaga või
põlvega;
6.1.2. Löögid ja hoobid peaga, õlaga, küünarvarrega, õlaga, vastase kägistamine, ning käe või õla
vastase näkku surumine, vastase pea surumine taha üle köite;
6.1.3. Löömine lahtise kindaga, kinda sisemise osaga, rusikaga või käe küljega;
6.1.4. Hoobid, mis langevad vastase seljale, eelkõige mistahes hoop kaela või pea tagaküljele ning
rusikahoobid neerude piirkonda;
6.1.5. Hoobid liigeste piirkonda;
6.1.6. Rünnak nööridest kinni hoidmise ajal või nööride mistahes ebaaus kasutamine;
6.1.7. Peal lamamine, maadlemine ja heitmine;
6.1.8. Vastase ründamine, kui teine on maas või tegeleb püstitõusmisega;
6.1.9. Kinnihoidmise või tirimise ajal löömine;
6.1.10. Vastase käe või pea hoidmine või lukustamine või käe surumine vastase käsivarre alla;
6.1.11. Sihtimine allapoole vööd (ducki ng below the belt);
16

6.1.12. Täielikult passiivne kaitse – kahe käega näo katmine või tahtlikult kukkumine, jooksmine või
selja keeramine hoobi vältimiseks;
6.1.13. Rääkimine;
6.1.14. Tagasi astumata jätmine, kui on kästud lõpetada;
6.1.15. Katse lüüa vastast vahetult pärast seda, kui kohtunik on käskinud katkestada, ja enne sammu
võrra tagasiastumist;
6.1.16. Kohtuniku ründamine või tema suhtes agressiivselt käitumine mistahes ajal;
6.1.17. Suukaitsme (hambakaitsme) tahtlik väljasülitamine ilma õige rusikahoobi saamiseta
põhjustab poksijale kohustusliku hoiatuse;
6.1.18. Juhul kui suukaitse kukub välja pärast seda, kui poksija on saanud õige rusikahoobi ja kui see
juhtub kolmandat korda, siis saab poksija kohustusliku hoiatuse;
6.1.19. Etteulatuva käe sirgena hoidmine, et takistada vastase nägemisvõimet;
6.1.20. Vastase hammustamine;
6.1.21. Petmine/simuleerimine.
REEGEL 7. LÖÖK ALLAPOOLE VÖÖD (low blow)
7.1. Pärast lööki allapoole vööd – kui solvatud poksija ei kaeba ja löök ei olnud tugev ega tahtlik –
peab kohtunik veast märku andma ilma matši peatamata.
7.2. Pärast lööki allapoole vööd – kui solvatud poksija kurdab löögi tõsiduse üle – on ringikohtunikul
kaks (2) valikut:
7.2.1. Solvav poksija diskvalifitseeritakse viivitamatult, kui on tegemist tahtliku ja tugeva löögiga.
7.2.2. Alustada lugemist kaheksani (8).
7.3. Pärast kaheksani (8) lugemist on kohtunikul kaks (2) valikut:
7.3.1. Poksija on küllalt hea vormis, et jätkata: kohtunik esitab vastasele hoiatuse, kui peab seda
vajalikuks, ja matš jätkub.
7.3.2. Poksija ei ole võimeline jätkama: ringikohtunik annab poksijale taastumiseks kindla ajahulga
maksimaalselt pooleteise (1,5) minutini.
7.4. Pärast ülalnimetatud ajavahemiku ümbersaamist on ringikohtunikul kaks (2) valikut:
7.4.1. Poksija on võimeline jätkama: ringikohtunik esitab solvajale hoiatuse ja matš jätkub.
7.4.2. Poksija on võimetu jätkama: vastane kuulutatakse matši võitjaks tehnilise nokaudiga (TKO).
REEGEL 8. MÄRKUS, HOIATUS, DISKVALIFITSEERIMINE
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8.1. Poksijale, kes ei allu ringikohtuniku juhistele, rikub poksireegleid, poksib ebaspordimehelikul viisil
või teeb vigu, võib ringikohtunik teha märkuse, hoiatuse või ta diskvalifitseerida. Juhul kui
ringikohtunik kavatseb poksijat hoiatada, peab ta ütlema „stopp“ ja näitama rikkumist. Seejärel peab
kohtunik osutama poksijale ja siis järelvaatajale.
8.2. Juhul kui poksija saab kohtuniku hoiatuse, siis sisestab järelvaataja hoiatuse punktiarvestuse
süsteemi, ja iga hoiatus vähendab solvava poksija punktiarvu ühe (1) punkti võrra iga
punktikohtuniku kohta. Kolmas hoiatus matši jooksul diskvalifitseerib poksija automaatselt.
8.3. Juhul kui ringikohtunik peatab matši poksiringi arsti soovitusel, kuna poksija on saanud vigastuse
või haava, mis on põhjustatud löökidest pähe või lubamatutest hoopidest, peab kohtunik
diskvalifitseerima löönud poksija.
8.4. Juhul kui poksija saab hoope pähe või lubamatuid lööke, mis ei põhjusta vigastust või haava, siis
esitab ringikohtunik valesti käitunud poksijale hoiatuse, arvates maha ühe (1) punkti iga
punktikohtuniku kohta.
8.5. Juhul kui poksija saab peahoope või lubamatuid lööke, mis põhjustavad vigastuse või haava, ja
poksiringi arst lubab matši jätkata, esitab ringikohtunik valesti käitunud poksijale hoiatuse, arvates
maha kaks (2) punkti kohtuniku kohta.
8.6. Juhul kui ringikohtunik mingil põhjusel usub, et tehti viga, mis jäi tal märkamata, võib ta
punktikohtunikega nõu pidada.
8.7. Juhul kui sidemetes leitakse pärast matši mistahes ebakorrapärasus, mis ringikohtuniku arvates
pani poksija eelisolukorda, peab poksija viivitamatult diskvalifitseeritama.
8.8. Järelvaatajal on õigus teha märkus neid reegleid rikkunud sekundandile, ta võistluselt
eemaldada ja diskvalifitseerida.
REEGEL 9. KNOCKDOWN
9.1. Poksija loetakse knockdown’i lööduks lubatud löögiga, juhul kui:
9.1.1. Poksija puudutab löögi või löökide seeria tulemusena põrandat mistahes kehaosaga peale oma
jalgade.
9.1.2. Poksija ripub abitult köitel löögi või löökide seeria tulemusena.
9.1.3. Poksija on köitest väljaspool või osaliselt väljaspool löögi või löökide seeria tulemusena.
9.1.4. Raske rusikahoobi järel ei ole poksija kukkunud ja ei lama köitel, aga ta on poolteadvusetus
seisundis ja ei suuda ringikohtuniku arvates matši jätkata.
9.2. Knockdown’ile järgnev lugemine
Knockdown’i puhul peab ringikohtunik ütlema „stopp“ ja siis hakkama loendama ühest (1) kaheksani
(8), juhul kui poksija on suuteline jätkama; ja loendama ühest (1) kümneni (10), kui poksija pole
suuteline jätkama. Kohtunik loendab tihedusega üks sekund iga numbri vahel ning näitab iga sekundit
ka
käega,
nii
et
knockdown’i
löödud
poksija
oleks
loendamisest
teadlik.
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Enne kui loendatakse number „üks“, peab mööduma üks sekund selle hetke vahel, kui poksija
knockdown’i löödi, ja „ühe“ loendamise alustamise vahel.
9.3. Vastasvõistleja vastutus
Juhul kui poksija lüüakse knockdown’i, siis tema vastane peab kohe minema neutraalsesse nurka,
mille määrab ringikohtunik, ja jääma sinna, kuni kohtunik lubab poksijal lahkuda. Kui vastane seda ei
võta arvesse, peab ringikohtunik loendamise peatama, kuni vastane nõustub käsku täitma.
9.4. Kohustuslik loendamine kaheksani
Juhul kui poksija lüüakse hoobi tulemusel knockdown’i, siis matš ei jätku enne, kui ringikohtunik on
jõudnud loendada kohustuslikult kaheksani (8), isegi kui poksija on valmis varem jätkama või kui
raund jõuab lõpule.
9.5. Mõlemad poksijad knockdown’i löödud
Juhul kui mõlemad poksijad on knockdown’i löödud samal ajal, jätkatakse loendamist nii kaua, kuni
üks neist on veel maas.
9.6. Kohustuslikud loendamise piirid
9.6.1. Ühe (1) raundi jooksul võib teha maksimaalselt kolm (3) kaheksani loendamist;
9.6.2. Ühe matši piires ei ole kaheksani (8) loendamiste arv limiteeritud;
9.6.3. AOB naiste, noorte ja juunioride võistlustel rakendatakse maksimaalselt neli (4) kaheksani
loendamist matši jooksul.
9.7. Ringist välja löödud poksija
9.7.1. Juhul kui poksija löödi ringist välja lubatud rusikahoobiga, antakse talle kolmkümmend (30)
sekundit, et tulla ilma kellegi abita tagasi ringi pärast kaheksani (8) lugemist. Juhul kui poksija ei ole
ülalmainitud ajavahemiku jooksul võimeline tagasi tulema, siis arvatakse see poksija matši kaotajaks
tehnilise nokaudi (TKO) läbi.
9.8. Nokaut (Knockout, KO)
9.8.1. Pärast seda kui ringikohtunik on öelnud „kümme“, matš lõpeb ja peab vastu võtma otsuse
„nokaut“. Kohtunik võib lõpetada loendamise, kui tema arvates vajab poksija viivitamatut arstiabi.
9.9. Poksija lüüakse knockdown’i raundi lõpus
9.9.1. Juhul kui poksija lüüakse knockdown’i mistahes raundi lõpus, siis ringikohtunik peab jätkama
loendamist, kuni poksijat ei lööda enam knockdown’i, olenemata raundi lõppemisest.
9.9.2. Juhul kui kohtunik peaks lugema kümneni (10), siis poksija loetakse matši kaotanuks
nokaudiga. Gong ei päästa poksijat.
9.10. Teine knockdown ilma järgneva löögita
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9.10.1. Juhul kui poksija lüüakse knockdown’i rusikahoobiga ja matši jätkatakse pärast kaheksani (8)
loendamist, kuid poksija kukub uuesti ilma uue löögi saamiseta, siis ringikohtunik võib jätkata
loendamist kaheksast (8) kuni kümneni (10).
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VÕISTLUSAMETNIKE REEGLID
REEGEL 10. RINGIKOHTUNIKUD
10.1. Kõigil AIBA võistlustel peab iga matši juhtima ringikohtunik, kelle AOB võistlustel nimetab
loosimiskomisjon ning APB ja WSB võistlustel järelvaataja. Järelvaataja juhib võistlust ringis, aga ei
anna punkte matšil.
10.2. Ringikohtuniku kohustused on järgmised:
10.2.1. Hoolitseda mõlema poksija eest ja pidada kõige tähtsamaks mõlema poksija tervist kogu
matši jooksul.
10.2.2. Vaadata, et järgitakse rangelt reegleid ja ausa mängu põhimõtet.
10.2.3. Hoida võistlust kontrolli all kõigis selle järkudes.
10.2.4. Vältida seda, et nõrk poksija saaks lubamatult või ebavajalikult karistada.
10.2.5. Kasutada korralduste andmiseks nelja (4) sõna:
10.2.5.1. „Stopp“ – andes korralduse poksijail poksimine lõpetada;
10.2.5.2. „Poks“ – andes korralduse poksijail poksimist jätkata;
10.2.5.3. „Katkesta“ – haarde katkestamiseks;
10.2.5.4. „Aeg“ – andes ajamõõtjale ja kongioperaatorile korralduse aeg peatada.
10.2.6. Anda poksijale kohaste selgitavate märkide, sõnaliste juhiste või žestide abil märku mistahes
nende reeglite rikkumisest.
10.2.7. Kohtunik võib kasutada käepuudutust matši lõpetamiseks ja katkestamiseks või poksijate
lahutamiseks.
10.2.8. Ringikohtunik ei tohi osutada võitjale tõstes tema käe või mõnel teisel viisil, enne kui
teadaanne on kõlanud. Kui matši võitja on välja kuulutatud, astub kohtunik keset ringi, hoides
kummagi poksija ühte kätt, ja tõstab võitja käe, vaadates peamise TV-kaamera poole.
10.2.9. Kui kohtunik peatab matši mistahes põhjusel, peab ta kõigepealt teavitama järelvaatajat
sellest otsusest ning põhjusest, miks matš peatati. Järelvaataja peaks kohtunikule soovitusi jagama,
juhul kui otsus on selgelt vastuolus AIBA reeglitega.
10.2.10. Kohtunik võib konsulteerida poksiringi arstiga seoses poksija iga vigastusega.
10.2.11. Juhul kui kohtunik kutsub poksiringi arsti ringi, et poksija üle vaadata, võivad poksiringis või
rambil viibida vaid kohtunik ja poksiringi arst; poksiringi arst võib küll kedagi endale appi kutsuda.
10.2.12. Juhul kui ilmneb vigastus ja kui kohtunikule ei ole selge vigastuse põhjus, siis peab ta järgima
allpool toodud samme:
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10.2.12.1. Paluda vigastamata poksijal minna neutraalsesse nurka;
10.2.12.2. Küsida poksiringi arstilt, kas poksija on võimeline jätkama. Juhul kui poksiringi arst annab
kohtunikule teada, et poksija on võimeline jätkama, siis võib kohtunik otsustada matši jätkata;
10.2.12.3. Juhul kui poksiringi arst annab kohtunikule teada, et poksija ei ole võimeline jätkama, siis
võib kohtunik otsustada matš peatada, kui kohtunik ei näinud viga. Sellisel juhtumil peab
ringikohtunik pärima arvamust kõigilt viielt (5) punktikohtunikult, selgitamaks välja, kas kõik neist või
enamik nägid viga või korrektset lööki, ning kohtunik võtab siis vastu ühe järgnevatest otsustest:
10.2.12.3.1. Juhul kui kõik või enamus punktikohtunikke on näinud korrektset lööki – kohaldatakse
Reeglit 4.4.1;
10.2.12.3.2. Juhul kui kõik või enamik punktikohtunikke on näinud tahtlikku viga – kohaldatakse
Reeglit 4.5.2;
10.2.12.3.3. AOB
10.2.12.3.3.1. Juhul kui kõik või enamus punktikohtunikke on näinud ettekavatsemata viga –
kohaldatakse Reeglit 4.1.2.1;
10.2.12.3.4. APB
10.2.12.3.4.1. Juhul kui kõik või enamik kohtunikke on näinud ettekavatsemata viga enne kolmanda
raundi algust – kohaldatakse Reeglit 4.2.2.1;
10.2.12.3.4.2. Juhul kui kõik või enamus kohtunikke on näinud ettekavatsemata viga pärast kolmanda
raundi algust – kohaldatakse Reeglit 4.1.2.2;
10.2.12.3.5. WSB
10.2.12.3.5.1. Juhul kui kõik või enamik kohtunikke on näinud tahtmatut viga enne teisi raundi algust
– siis kohaldatakse reeglit 4.2.3.1;
10.2.12.3.5.2. Juhul kui kõik või enamik kohtunikke on näinud tahtmatut viga pärast teise raundi
algust – kohaldatakse reeglit 4.1.2.3.
10.3. Ringikohtuniku vastutus on järgmine:
10.3.1. Katkestada võistlus mistahes järgus, juhul kui see kohtunik leiab selle olevat ebavõrdse.
10.3.2. Lõpetada võistlus mistahes järgus, juhul kui üks poksijatest on saanud vigastuse, mida
loendades on ringikohtunik otsustanud, et see poksija ei peaks jätkama.
10.3.3. Lõpetada võistlus mistahes järgus, kui ringikohtunik loeb poksijad ebaaktiivseteks ja
mittevõistluslikeks. Sellisel puhul võib ringikohtunik diskvalifitseerida mõlemad poksijad.
10.3.4. Teha poksijale märkus või esitada poksijale hoiatus vigade puhul või kui mõnel teisel põhjusel
ausa mängu huvides või et kindlustada allumine neile reeglitele.
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10.3.5. Täielikult diskvalifitseerida poksija, kes ei kuuletu viivitamatult kohtuniku käsklustele või kes
käitub millal tahes kohtuniku suhtes ründaval või agressiivsel moel.
10.3.6. Diskvalifitseerida tõsise vea teinud poksija kas ette hoiatades või mitte.
10.3.7. Tõlgendada neid reegleid niivõrd, kui need on matšil rakendatavad ja asjakohased, või võtta
vastu otsus ja tegutseda igas matšil ette tulevas olukorras, mida neis reeglites pole ära toodud.
10.4. Õigus kontrollida poksijat
10.4.1. Kui poksija on poksiringi sisenenud, siis peab ringikohtunik tegema kindlaks, et poksija kannab
kohast varustust, mis on vastavuses ja kirjeldatud AOB võistlusreeglites, APB võistlusreeglites ja WSB
võitlusreeglites.
10.4.2. Poksija ei tohi kanda mingeid muid esemeid peale poksimisvarustuse, mis on kindlaks
määratud AOB poksimisreeglitega, APB poksimisreeglitega ja WSB poksimisreeglitega.
10.4.3. Juhul kui poksija kinnas läheb matši ajal lahti, siis peab kohtunik matši peatama, et asi korda
seada.
10.4.4. Ringikohtunik peab kontrollima iga poksija sidemeid.
10.5. Ringikohtunik peab enne matši algust kindlaks tegema, et punktikohtunikud ja poksiringi arst
oleksid oma kohtadel.
10.5.1. Ringikohtunik peab alustama matši alles pärast seda, kui järelvaataja on teda selleks
volitanud.
REEGEL 11. PUNKTIKOHTUNIKUD
11.1. Määramine ja osavõtmine
11.1.1. Kõigil AIBA võistlustel otsustavad iga matši üle kolm (3) punktikohtunikku viiest (5).
11.1.2. Igaüks neist viiest (5) kohtunikust pannakse istuma poksiringi kolme külge, nagu on näidatud
AOB võistlusreeglites, APB võistlusreeglites ja WSB võistlusreeglites.
11.2. Ükski punktikohtunik ei tohi rääkida või anda märku mõnele poksijale või teisele
punktikohtunikule või kellelegi teisele enne matši, selle ajal ega pärast seda.
11.3. Ükski punktikohtunik ei tohi lahkuda oma kohalt enne, kui tulemused on publikule teada antud.
REEGEL 12. AIBA RINGIKOHTUNIKE JA PUNKTIKOHTUNIKE JUHTIMINE
12.1. AIBA vastutab kõigi kõrgtasemel (Star Level) ringi- ja punktikohtunike ning rahvusliku taseme
kohtunike sertifitseerimise eest.
12.2. Kõik valitud või määratud isikud, kes on rahvusföderatsioonis juhtival kohal, nagu presidendid,
täidesaatva komisjoni liikmed, peasekretärid jne, ei tohi tegutseda ringi- ega punktikohtunikena
mistahes tasemel; neil on lubatud siiski tegutseda vaid rahvuslikul tasemel, sel juhul kui nad pole
presidendi, esimehe/esinaise või peasekretäri ametikohal.
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12.3. Standardsed kriteeriumid, millega vastatakse AIBA kohtunike (R&J) põhikvalifitseerimisele,
samuti kogu AIBA kohtunike haldussüsteemile, on kirjeldatud AIBA kohtunike haldamise juhises
(AIBA Referee & Judges’ Management Guidelines).
12.4. Kõik AIBA võistluste kohtunikud peavad allkirjastama käitumiskoodeksi , mis on ära toodud
Lisas E.
REEGEL 13. POKSIRINGI ARSTID
13.1. Poksiringi arstidel on võim ja vastutus, mille annab neile meditsiiniline juhis (Medical
Handbook).
13.2. Tervet AIBA poksiringi arstide haldamise süsteemi kirjeldab AIBA poksiringi kohtunike juhis
(AIBA Ri ngside Doctors Management Guidelines).
REEGEL 14. AJAMÕÕTJA&GONGILÖÖJA
14.1. Ajamõõtja&gongilööja ülesanded on järgmised:
14.1.1. Ajamõõtja&gongilööja peamine ülesanne on reguleerida raundide arvu ja kestust ning
raundidevaheliste vaheaegade arvu ja kestust. Vaheajad raundide vahel peavad kestma ühe (1)
minuti.
14.1.2. Ajamõõtja&gongilööja peab alustama ja lõpetama iga raundi gongi löömisega.
14.1.3. Kümme (10) sekundit enne iga raundi lõppu peab ajamõõtja&gongilööja märku andma
saabuvast raundilõpust.
14.1.4. Ajamõõtja&gongilööja peab reguleerima kõiki ajaperioode ja loendamisi kella jälgides, kuid
kella võib ta kinni panna ainult siis, kui kohtunik annab käskluse „aeg“, millele järgneb kohtuniku käsk
„poks“.
14.1.5. Knockdown’i järel peab ajamõõtja&gongilööja ringikohtunikule kuuldavalt märku andma, kui
kohtunik jätab loendades sekundeid vahele.
14.1.6. Juhul kui poksija lüüakse knockdown’i ja ringikohtunik parajasti loendab sekundeid, siis ei
tohi raundi lõppemist tähistav gong kõlada. Gong võib kõlada üksnes siis, kui kohtunik annab
käskluse „poks“, andes märku matši jätkumisest.
14.1.7. Ajamõõtja&gongilööja peab aega reguleerima, kui ilmneb löök allapoole vööd või
teadvusekaotus ja kui poksija kukub poksiringist välja.
REEGEL 15. AMETLIK TEADUSTAJA
15.1. Ametliku teadustaja ülesanded on järgmised:
15.1.1. Ametlik teadustaja peab enne matši algust teadustama matši liigi, kaalukategooria, matši
kestuse, mõlema poksija nimed, riigid, kaalud ja spordirekordid, samuti ringi- ja punktikohtunike
nimed ja riigid.
15.1.2. Ametlik teadustaja peab teadustama iga raundi numbri kohe pärast iga raundi algust.
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15.1.3. Avalik teadustaja peab avaldama vastava matši lõpptulemused ja võitja poksiringis sees,
pärast seda kui ta on saanud need lõplikud tulemused järelvaatajalt.
15.1.4. Kümme (10) sekundit enne iga raundi peab ametlik teadustaja poksiringi puhtaks tegema,
käskides „sekundandid välja“, väljaarvatud esimeses raundis.
15.2. Ametlikul teadustajal peavad kõigi rahvusvaheliste võistluste jaoks olema järgmised
kutseoskused:
15.2.1. Valdama vabalt mitmeid keeli, sealhulgas vähemalt inglise keelt.
15.2.2. Nende reeglite suurepärane mõistmine.
15.2.3. Heade kogemuste omamine spordivõistlustel teadustamise alal.
15.2.4. Ametlik teadustaja pannakse istuma otse poksiringi kõrvale, järelvaatajast vasakule poole.
REEGEL 16. TREENERID/SEKUNDANDID
16.1. Kõlblikkus
16.1.1. Sekundantidena võivad kõigil AIBA võistlustel töötada vaid AIBA sertifitseeritud treenerid.
Kõik poksijate, rahvusföderatsiooni või AIBA Akadeemia palgatud sekundandid peavad olema AIBA
sertifikaadiga; välja arvatud mõnel AIBA võimaldatud erandjuhul.
16.1.2. Ühelgi treeneril, kes on tegev professionaalses poksis, ei lubata olla treener ja/või sekundant
AIBA võistlustel mistahes tasemel, välja arvatud siis, kui ta on professionaalse poksiga lõpparve
teinud vähemalt kuu (6) kuu eest ning saanud AIBA sertifikaadi kui registreeritud treener.
16.1.3. Igale poksijale on määratud poksiringis saatjaks kuni kolm (3) sekundanti. Kuid vaid kaks (2)
sekundanti võivad tulla poksiringi platvormile ja ainult üks (1) võib ringi siseneda.
16.2. Treenerite/sekundantide kohustused on järgmised:
16.2.1. Sekundandid peavad poksiringist ja võistlusplatvormilt lahkuma enne iga raundi algust ning
eemaldama istmed, rätikud, ämbrid jne poksiringi platvormilt.
16.2.2. Sekundantidel peab matši ajal olema käterätt poksija jaoks. Sekundant võib viidata poksija
katkestamisele, visates räti poksiringi, kui poksija loetakse sobimatuks või võimetuks poksimist
jätkama, välja arvatud juhul kui ringikohtunik nõuab jätkamist.
16.2.3. Sekundandid võivad kasutada ainult läbipaistvates pudelites vett, millega neid on varustanud
organiseerimiskomisjon. Poksija haava, marrastuse või rebendi puhul võivad sekundandid siduda
seda ainult vaseliini, Collodioni, Thrombin-lahuse, mikrofiiber-kollageeni, vahugeeli, meditsiinilise
ja 1/1000 adrenaliini- või steriilse sidemega. Jääkotid, silmarauad (enswell) ja švammid on lubatud.
16.2.4. Sekundandid võivad kasutada kotti maksimumsuurusega 30cm x 20cm x 20cm.
16.3. Keelatud tegevused
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16.3.1. Sekundantidel ei ole lubatud püsti tõusta ja/ega julgustada või sütitada pealtvaatajaid
sõnadega või žestidega raundi toimumise ajal. Sekundantidel ei ole matši ajal lubatud poksiringi
puudutada, hüüda, teha skandaali ega võistlust segada.
16.3.2. Sekundantide istekohad peavad olema 50 cm kuni 1 meetri kaugusel poksiringi nurgast 2–
2,50 ruutmeetri ulatuses. Sekundandid ei tohi väljuda sekundantidele ette nähtud alalt, et väljendada
mittenõustumist ringikohtunikuga.
16.3.3. Sekundantidel ei ole lubatud visata ühtegi eset poksiringi, näitamaks mittenõustumist, või
lüüa tooli või veepudelit ega teha midagi muud, mida võib pidada mittespordimehelikuks
käitumiseks.
16.3.4. Võistlusplatsil ei ole lubatud mitte mingite kommunikatsioonivahendite kasutamine, nagu
mobiiltelefonid, raadiosaatjad, nutitelefonid, kuularid, lühilaineraadiod ja teised taolised.
16.3.5. Mitte mingil tingimusel ei ole sekundantidel lubatud manustada poksijale matši ajal
lisahapnikku või teha mistahes inhalatsiooni.
16.3.6. Sekundantidel ei ole lubatud karjuda või vaielda mistahes ametnikuga võistlusplatsil matši
ajal või pärast seda.
16.4. Sanktsioonid
16.4.1. Mistahes ülalmainitud keelust esimest korda üleastumise eest saavad sekundandid märkuse.
16.4.2. Astudes mistahes ülalmainitud keelust üle teist korda, saavad sekundandid hoiatuse ja
tõstetakse võistlusplatsi alast väljapoole, kuid nad võivad jääda võistluse toimumispaigale.
16.4.3. Ülalmainitud keeldude kolmandat korda rikkumise eest eemaldab järelvaataja sekundandid
kogu järgnevaks päevaks.
16.4.4. Juhul kui sekundandid eemaldatakse teist korda, peatatakse nende tegevus kogu võistluse
ajaks.
VÕISTLUSVARUSTUSE REEGLID
REEGEL 17. POKSIRING
17.1. Heakskiidetud tootja
17.1.1. Kõigil AIBA, rahvusföderatsioonide ja BMA võistlustel peab kasutama poksiringe, mille on
tootnud AIBA litsentseeritud ametlik poksivarustuse tootja.
17.2. Poksiringi ja kanvaa suurus
17.2.1. Kõigil AIBA võistlustel peab poksiring olema 6,10 ruutmeetri suurune, arvestades
köitejoonest sissepoole.
17.2.2. Võistlusplatvormi suurus peab ulatuma 85 cm väljapoole köitejooni kummalgi pool,
sealhulgas lisakanvaa, mis on vajalik tugevdamiseks ja kindlustamiseks.
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17.2.3. Poksiringi mõõtmed on antud alloleval skeemil.
17.3. Poksiringi kõrgus

17.3.1. Poksiringi kõrgus peab olema 100 cm maapinnast.
17.4. Platvorm ja nurgapehmendused
17.4.1. Platvorm peab olema turvalisena konstrueeritud, looditud ja ilma mistahes takistava
projektsioonita. See peab olema paigaldatud nelja (4) nurgapostiga, milles on neli (4)
nurgapehmendust, et vältida poksijate vigastusi. Nurgapadjad peavad olema paigutatud järelvaataja
poole järgmiselt:
a. lähemas vasakus nurgas – punane
b. kaugemas vasakus nurgas – valge
c. kaugemas paremas nurgas – sinine
d. lähemas paremas nurgas – valge.
17.4.2. Platvorm peab olema 7,80ruutmeetrine.
17.5. Poksiringi põranda pind

27

17.5.1. Põrand peab olema kaetud vildi, kummi või mõne muu kohaselt heakskiidetud materjaliga,
mis on pehme loomuga ja elastne. See ei tohi olla õhem kui 1,5 cm ega paksem kui 2,0 cm.
17.5.2. Kanvaa peab katma kogu platvormi ja olema tehtud mittelibisevast materjalist.
17.5.3. Kanvaa peab olema sinine, Pantone-värv 299.
17.6. Köied
17.6.1. Köied peab katma tiheda polsterdusega.
17.6.2. Poksiringi kuuluvad neli (4) eraldi köit nurgapostide igas küljes. Nad peavad olema 4 cm
paksud, arvestamata katet.
17.6.3. Nelja köie kõrgused peavad olema 40 cm, 70 cm, 100 cm ja 130 cm kanvaast arvestades.
17.6.4. Neli (4) köit tuleb ühendada poksiringi igas küljes, võrdsete vahemaade tagant, kahe (2) 3–4
cm laiuste materjaliribadega (sarnased kanvaa tekstuuriga). Need kaks (2) riba ei tohi köie pinda
mööda libiseda.
17.6.5. Kaks ülemist köit peavad küllalt tihedalt pinguldatud olema. Kaks alumist köit ei pea olema
liiga pinguldatud. Igal juhul on ringikohtunikul ja /või järelvaatajal õigus vajaduse korral pinguldatust
sättida.
17.7. Trepid
17.7.1. Poksiringi ümber peab olema kolm (3) treppi. Kaks (2) treppi vastasnurkades poksijate ja
sekundantide jaoks ja üks neutraalses nurgas ringikohtuniku ja poksiringi arsti tarbeks.
REEGEL 18. POKSIRINGI LISAVARUSTUS
Järgnevad poksiringi tarvikud on kohustuslikud kõikidel matšidel ja organisaatorid peavad tagama
nende olemasolu mitte hiljem kui kaks (2) tundi enne võistluse algusaega:
18.1. Gong
18.2. Kaks (2) plastmassanumat, mida saab kasutada sülitamiseks.
18.3. Toolid ja lauad järelvaatajale ja asejärelvaatajatele (AOB võistlustel), poksiringi arstidele,
ajamõõtjale&gongilööjale, ametlikule teadustajale, TV-ülekande operaatorile ja punktikohtunikele.
18.3.1. Punktikohtunike lauad peavad olema standardsed kõigi AIBA võistluste jaoks
Kuju: ruudukujuline
Laius: 80–100 cm x 80–100 cm
Kõrgus: 80 cm
Katte värv: valge
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18.4. Üks (1) elektrooniline stopper, mis vastab punktiarvestuse süsteemi nõudmistele, ja üks
manuaalne stopper tagavaraks.
18.5. Üks (1) punktiarvestuse süsteem.
18.6. Üks (1) mikrofon, mis on ühendatud valjuhääldiga.
18.7. Esmaabivahendid, mis on kooskõlas AIBA meditsiinilise käsiraamatu nõuetega.
18.8. Kahte neutraalsesse nurka väljapoole poksiringi peab asetama läbipaistmatud väikesed
kilekotid.
18.9. Kolm (3) tooli sekundantidele igas nurgas.
18.10. Üks (1) kanderaam.
18.11. Üks (1) komplekt pingpongpalle ja kaks (2) hoidjat – üks (1) läbipaistev ja üks (1) läbipaistmatu
– kohtunike positsioonide loosimiseks.
REEGEL 19. SUUKAITSE
19.1. Suukaitset peavad kandma kõik poksijad kõikide matšide ajal.
19.2. Punane ega osaliselt punast värvi suukaitse pole lubatud.
REEGEL 20. KUBEMEKAITSE (cup protector)
20.1. Kõikidel meeste võitlustel peab kandma kubemekaitset kõigi matšide jooksul ja lisaks võib
kanda kaitsevööd (jockstrap). Kubemekaitse ei tohi katta ühtegi tabamispiirkonna osa.
REEGEL 21. KINNASTE DETAILNE KIRJELDUS
21.1. AOB meeste eliitvõistlustel, APB-s ja WSB-s:
21.1.1. Kümneuntsiseid (10 oz, ca 280 gr) kindaid peab kasutama alates kergest kärbeskaalu
kategooriast (49 kg) kuni kergeskaalu (Light Welter) kategooriani (64 kg).
21.1.2. Kaheteistuntsiseid (12 oz; ca 336 gr) kindaid peab kasutama alates Welter-kaalu kategooriast
(69 kg) kuni üliraskekaalu kategooriani (91+ kg).
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LISA A
Kaalukategooriate ja kaaluvahemike terminoloogia
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LISA B
Täiskontaktse spordiala esindaja föderatsiooni vastuvõtmise teade
KELLELE: Rahvusvaheline Poksiassotsiatsioon (AIBA)
KELLELT: ___________________________________
(rahvusföderatsiooni nimi)
KUUPÄEV: /_______/ __________________/ ______
(päev)

(kuu)

(aasta)

Lp härrad,
Teavitame juuresolevaga AIBA-t, et järgnevalt nimetatud atleet ____________________ (mis
spordialalt) soovib osaleda poksispordis ja töötada oma arendamise nimel sellel spordialal. Meie
rahvusföderatsioon on üle vaadanud selle atleedi spetsiifilise olukorra ja otsustanud võtta ta kohe
vastu üheks meie poksijaks.
1. (poksija täisnimi)

(kaalukategooria)

(klassifikatsioon)

(sugu)

Me saame aru allpool toodud AIBA reeglitest, mis on selle juhtumiga seotud, ja see atleet on kõlblik
võistlema meie võistlustel alates ______________________ (kuupäev) pärast _____-aastast
katseaega. See on kirja teel atleedile teada antud ja ta on need tingimused vastu võtnud.
1.9. Poksija, kes on võistelnud mistahes täiskontaktse spordiala amatööritasemel, on kõlbulik
võistlema AIBA võistlustel igal tasemel järgmistel tingimustel:
1.9.1. Juhul kui rahvusföderatsioon soovib registreerida poksijana amatööratleeti mistahes
võitlusspordi alalt, peab see föderatsioon täitma avalduse vormi, nagu antud Lisas B, ja esitama selle
AIBA-le heakskiiduks ja registreerimiseks. AIBA kiidab registreerimise heaks kooskõlas AIBA
tehnilise&reeglite komisjoniga. Natsionaalföderatsioon võib seda ajavahemikku pikendada, sõltuvalt
sportlase ajaloost ja registreerimise tingimustest. Juhul kui selles suhtes on küsimusi, siis vaatab
juhtumi üle AIBA tehniline&reeglite komisjon, et ütelda lõplik otsus.
1.9.2. Juhul kui registreerimist taotlev amatööratleet on võistelnud teisel võitlusspordialal:
1.9.2.1. vähem kui kokku kolme (3) kumulatiivse aasta jooksul, siis sellel amatööratleedil ei lubata
osaleda ühelgi AIBA lubatud rahvustasemel võistlusel, sealhulgas rahvuslikel meistrivõistlustel,
vähemalt ühe (1) aasta jooksul pärast sportlase registreerimise heakskiitmise kuupäeva.
1.9.2.2. rohkem kui kokku kolme (3) kumulatiivse aasta jooksul, siis sellel amatöörsportlasel ei lubata
osaleda ühelgi AIBA sanktsioneeritud rahvustasemel võistlusel, sealhulgas rahvuslikud
meistrivõistlused vähemalt kahe (2) aasta jooksul pärast atleedi registreerimise heakskiitmise
kuupäeva.
1.9.3. Peale selle ei tohi poksija osaleda ühelgi teisel täiskontaktsel spordialal.
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1.9.4. Poksija peab olema võistelnud vähemalt ühel (1) rahvusmeistrivõistlusel, mille on korraldanud
rahvusföderatsioon, mida sportlane esindab – et olla kõlbulik osalema ükskõik millisel AIBA võistlusel.
Siiralt Teie,
___________________________________________
Rahvusföderatsiooni president või esimees
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LISA C
Arstitõendi vorm

Sportlane
NIMI:
SÜNNIAEG:
ALLKIRI:

____________________________________________
_____________________________________________
________________ KUUPÄEV: __________________

Arst
NIMI:
TIITEL/AMETIKOHT:
AADRESS:
ALLKIRI:
KOMMENTAARID:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________ KUUPÄEV: __________________
_____________________________________________

Poksimiseks terve

□

Fit to Box

Ei ole poksimiseks terve

□

Not Fit to Box
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AIBA arstitõend lk 1/4
KÜSIMUSTIK ATLEEDILE: JAH puhul selgitage
1. Kas saate hetkel mingit ravi?
_________________________________________________________________________________
2. Kas olete olnud teadvuseta või saanud ajupõrutuse?
_________________________________________________________________________________
3. Kas olete saanud tugeva löögi pähe viimase 6 nädala jooksul?
_________________________________________________________________________________
4. On teil olnud peavalu viimase 2 nädala jooksul?
_________________________________________________________________________________
5. Kas teil on probleeme veritsemisega?
_________________________________________________________________________________
6. Kas olete põdenud B-hepatiiti, C-hepatiiti või HIV-viirust?
_________________________________________________________________________________
7. Kas teil on peres mõni tihedalt esinenud haigus? Äkilised ootamatud surmad?
_________________________________________________________________________________
8. Kas teid on opereeritud?
_________________________________________________________________________________
9. Kas olete kunagi viibinud haiglas?
_________________________________________________________________________________
10. Kas olete parajasti haige?
_________________________________________________________________________________
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AIBA arstitõend lk 2/4
ARSTITÕEND

KÕRVALEKALDED

Juhul kui atleedil oli eelmisel aastal peapõrutus, siis palun tõendage, et:
Puhkeperioodile
järgnenud
arstlik
Sportlane poksimiseks terve
Normaalne
Ebanormaalne

läbivaatus

näitas

normaalseid

tulemusi

Üldine arstlik läbivaatus
Allpool toodud erisüsteemide ülevaatuse nimekirjas välja toomata jäänud kõrvalekalded:
Vaimne seisund/psühholoogiline
Lühivaatlus
Normaalne
Ebanormaalne
Pea
Kraniaalnärvid, silmad, pupillide suurus ja reaktsioon, silmapõhjad, nägemisteravus (nägemis)tabeli
järgi (kirje).
Normaalne Ebanormaalne
Suu, hambad, kurk
Normaalne
Ebanormaalne
Kõrvad
Normaalne
Ebanormaalne
Oimuluu ja alalõua vaheline liiges
Normaalne
Ebanormaalne
Kael
Selgroog, lümfisõlmed
Normaalne
Ebanormaalne
Rind
Hingamiskahinad, ribide tugevus vajutamisel
Normaalne
Ebanormaalne
Kardio-vaskulaarne süsteem
Pulss/vererõhk (kirje)
Normaalne
Ebanormaalne
Südame uurimine: toonid, kahinad, tiputõuge, suurus, rütm
Normaalne
Ebanormaalne
Ortopeediline süsteem
Ülemised jäsemed: õlg, ranne, käsi, sõrmed
Normaalne
Ebanormaalne
Alumised jäsemed: jalg, pahkluu, põlv, puus
Normaalne
Ebanormaalne
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/AIBA

arstitõend

lk

3/4/
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Närvisüsteem
Refleksid
Normaalne
Ebanormaalne
Verbaalsed vastused
Normaalne
Ebanormaalne
Motoorikavastused ja tasakaal
Normaalne
Ebanormaalne
Allergiad
(kirje)
Jah
Ei
Reageerimise tüüp (kirje)
Tarvitatavad ravimid Nimi ja doseering (kirje)
Jah
Ei
Kas on esitatud TUE taotlus? (keelatud ravimi võtmise eriluba) Ei / Jah (Kui JAH, palun selgitage)
/AIBA arstitõend lk 4/4/
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LISA D
Matši ülevaatamise taotluse vorm
Võistluse/meistrivõistluste nimetus:
______________________________________________________________________________
Linn,riik:
______________________________________________________________________________
Kuupäev:
______________________________________________________________________________
Matši number (#):
______________________________________________________________________________
Sessiooni number:
______________________________________________________________________________
Kaalukategooria:
______________________________________________________________________________
Mehed/naised:
______________________________________________________________________________
Poksija nimi PUNASES nurgas & rahvus:
______________________________________________________________________________
Poksija nimi SINISES nurgas & rahvus:
______________________________________________________________________________
Kirjeldus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Varasem otsus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Uus ja lõplik otsus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________
AIBA järelvaataja (täisnimi trükitähtedega)
Cc (koopia):

______________________________
AIBA järelvaataja (allkiri)

mõlemad seotud meeskonnadelegatsioonid
AIBA peakorter
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LISA E
AIBA käitumiskoodeks
Rahvusvaheline Poksiassotsiatsioon (AIBA) taotleb siinkohal Teie nõusolekut järgneva
käitumiskoodeksiga, mis kehtib Teile, kuni Te osalete võistlusametnikuna mistahes AIBA võistlusel:
VÄÄRIKUS
Punkt 1: Ma ei tohi olla kogu selle AIBA võistluse jooksul, milles ma osalen, alkoholi mõju all.
Punkt 2: Ma ei tohi suitsetada võistluse toimumispaigas.
Punkt 3: Ma ei tohi võistluse toimumispaiga piires kasutada ega kaasas kanda ühtki elektroonilist
sidevahendit, sealhulgas mobiiltelefoni, sülearvutit, tahvelarvutit ega muid taolisi seadmeid.
Punkt 4: Ma ei tohi end ülal pidada ühelgi moel, mis on halvustav AIBA suhtes.
Punkt 5: Ma ei tohi üle astuda ühestki ühiskondliku käitumise normist suheldes kohalike ja ka
külalisriikide kodanikega.
Punkt 6: Pean alati käituma professionaalsel ja eetilisel moel, suhtudes vääriliselt järelvaatajasse.
AUSUS
Punkt 7: Ma ei tohi, ei otseselt aga kaudselt, küsida, vastu võtta ega pakkuda mistahes tasu või
lisatasu mistahes vormis, samuti mistahes liiki varjatud kasu, teenet ega kingitust, mida saab pidada
altkäemaksuks, seoses mitte kellegagi, kes on seotud mistahes võistlusega, millel ma osalen.
Punkt 8: Anda ja vastu võtta võib üksnes AIBA peakorteri ametlikke suveniire märgina austusest või
tunnustusest minu panusele.
KONFIDENTSIAALSUS
Punkt 9: Ma ei tohi plaane ega koostööd teha ühegi osapoolega mistahes asjakohase reegli
rikkumisel.
Punkt 10: Täites oma kohuseid võistlusametnikuna, ei tohi ma vestelda kellegagi ühestki võistlusse
puutuvast asjast võistluse toimumiskohas ega muus paigas kogu võistlusperioodi jooksul, eelkõige
isikutega minu oma riigist, nagu föderatsiooni liikmed, täidesaatva komisjoni liikmed, meedia ja
publik.
Punkt 11. Ma ei tohi suhelda ega lähedaseks muutuda poksijate ega treenerite ja sekundantidega või
astuda mistahes suhtesse või teha midagi, mis heidab kahtlust minu erapooletusele
võistlusametnikuna.
Punkt 12: Pean hoidma iga AIBA-lt saadud teavet, mis on seotud minu ametipostiga, võistluse
ametliku saladusena, ning eelkõige ei tohi ma avaldada oma AIBA võistluse plaani publiku liikmetele.
KÄTTESAADAVUS
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Punkt 13: Pean olema mulle määratud võistlusteks õigel ajal kohal.
Punkt 14: Pean olema kättesaadav, et osaleda mistahes võistlusametnike koosolekul võistluse päeval
või enne seda.
Punkt 15. Pean täitma kõiki ülesandeid, mida järelvaataja mulle määrab.
VASTUTUSTUNNE
Punkt 16: Pean hoidma head füüsilist vormi, isiklikku hügieeni ja professionaalset väljanägemist iga
kord, kui täidan oma kohuseid võistlusametnikuna.
Punkt 17: Ma ei tohi kritiseerida või püüda selgitada ütlusi või otsuseid, mille on teinud teine
võistlusametnik, välja arvatud juhul kui järelvaataja seda nõuab.
Punkt 18: Pean austama kõiki AIBA reegleid.
Nõustun, et allun sellele käitumiskoodeksile ja kiidan heaks tõsiasja, et iga selle koodeksi rikkumine
kantakse ette AIBA distsiplinaarkomisjonile /AIBA täidesaatvale komisjonile ning võib viia
viivitamatute sanktsioonideni minu suhtes.

KUUPÄEV: ___________________
NIMI:

___________________

ALLKIRI: ___________________
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