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SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Nämä AIBA tekniset säännöt, joita sovelletaan AOB, APB ja WSB-ohjelmissa ovat ainoat maailmanlaajuiset tekniset
säännöt, joita AIBA:n kansallisten liittojen, nyrkkeilijöiden, seurojen ja nyrkkeilyperheen tulee noudattaa ja kunnioittaa
kaikissa kilpailuissa kaikilla tasoilla. Kansalliset liitot eivät saa laatia omia teknisiä sääntöjään jotka olisivat ristiriidassa
näiden teknisten sääntöjen kanssa. Kansalliset lajiliitot voivat kuitenkin soveltaa kansallisissa kilpailuissa AIBA Teknisiä
sääntöjä kansallisen lainsäädännön tai olosuhteiden mukaan, kunhan se ei heikennä näiden sääntöjen soveltamista
etenkin lääketieteellisissä ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

MÄÄRITELMÄT
”AIBA” Kansainvälinen nyrkkeilyliitto (International Boxing Association);
“AIBA Competitions - kilpailut” tarkoittaa kaikkia nyrkkeilyotteluja, kilpailuja, tapahtumia, liigoja ja turnauksia, joihin
on annettu lupa ja jotka on hyväksytty siten, että niissä noudatetaan AIBA:n teknisiä sääntöjä ja AIBA:n kolmen (3)
ohjelman (AOB, APB ja WSB) kilpailusääntöjä;
”AIBA Official Boxing Equipment Licensee – Virallisten nyrkkeilyvarusteiden lisenssinhaltija” tarkoittaa sopimuksen
tehnyttä AIBA:n lisenssinhaltijaa joka on hyväksytty valmistamaan virallisia varusteita käytettäväksi kaikissa AIBA
kilpailuissa;
”AIBA Scoring System – Arvostelujärjestelmä” tarkoittaa elektronista laitteistoa, joka rekisteröi arvostelutuomarien
ratkaisut ja jonka AIBA on hyväksynyt käytettäväksi kaikissa AIBA kilpailuissa;
”AOB” tarkoittaa AIBA Open Boxing;
”APB” tarkoittaa AIBA Pro Boxing;
“Bout - ottelu” tarkoittaa kahden nyrkkeilijän välistä ottelua osana kilpailua;
“Boxer - nyrkkeilijä” tarkoittaa urheilijaa, jonka kansallinen AIBA:n jäsenliitto on rekisteröinyt ja joka on näin AIBA:n
jäsen;
“Coach Certification - valmentajaluokitus” tarkoittaa lupaa toimia valmentajana kansallisen liiton järjestämissä AIBA
kilpailuissa, henkilön suoritettua kokeen ja saatua todistuksensa;
”Competition Official – Kilpailutoimitsija” tarkoittaa henkilöä, joka on nimetty ja kelpoinen toimimaan
kehätuomarina, arvostelutuomarina, valvojana/supervisorina, kehälääkärinä, kansainvälisenä teknisenä valvojana
(ITO) tai missä tahansa nimetyssä tehtävässä missä tahansa AIBA kilpailussa;
“Confederation - maanosaliitto” tarkoittaa AIBA:n samalla mantereella toimivien kansallisten liittojen organisaatiota;
”Continental Multi-Sport Games – Maanosan monilajikilpailut” tarkoittaa seuraavia kilpailuja: All-Africa Games, Pan
American Games, Asian Games ja European Games;
“Disciplinary Code - kurinpitosäännöstö” tarkoittaa AIBA:n julkaisemia sääntöjä, jotka säätelevät AIBA:a; kutakin
maanosaliittoa (Confederation), kutakin kansallista liittoa (National Federation) sekä kaikkia toimitsijoita
mukaanlukien kilpailutoimitsijat sekä nyrkkeilijät;

“Field of Play (FOP)” tarkoittaa kilpailualuetta, joka ulottuu kuuden metrin päähän kehätasanteen kultakin neljältä
sivulta AOB kilpailussa ja kahden metrin päähän APB ja WSB kilpailuissa jonne ainoastaan kilpailutoimitsijoilla on
pääsy;
“Gloves - hanskat” tarkoittavat välineitä joita käytetään käsien suojana ottelun aikana;
”Headquards – pääsuojat” tarkoittaa varustetta, jota käytetään pään suojana ottelun aikana;
“Individual Physical Contact Sport – fyysinen yksilökamppailulaji” tarkoittaa seuraavia lajeja niiden kaikissa eri
muodoissaan: Aikido, Cage Fighting - häkkitappelu, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing - potkunyrkkeily, K-1,
Muaythai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling - paini, Wushu sekä vastaavat muut urheilulajit, jotka
AIBA määrittelee fyysisiksi yksilökamppailulajeiksi;
“Judge - arvostelutuomari” tarkoitetaan henkilöä, joka arvostelee pisteitä ottelun aikana kunkin nyrkkeilijän
suorituksen perusteella kehässä AIBA teknisten sääntöjen sekä AIBA:n kolmen (3) ohjelman (AOB, APB ja WSB)
kilpailusääntöjen mukaan;
“Medical Handbook” tarkoittaa AIBA:n julkaisemaa säännöstöä, joka käsittelee lääketieteellisiä standardeja, joita niin
nyrkkeilijän kuin jokaisen toimitsijan tulee huomioida ennen kilpailuja, kilpailujen aikana ja niiden jälkeen;
“National Federation – kansallinen liitto” tarkoittaa jokaista liittoa, jonka AIBA:n yleiskokous on hyväksynyt AIBA:n
jäseneksi;
“National Level Competitions – kansalliset kilpailut” tarkoittaa kansallisen liiton järjestämiä nyrkkeilykilpailuja joihin
ainoastaan kyseisen kansallisen liiton nyrkkeilijät osallistuvat;
“Referee - kehätuomari” tarkoittaa henkilöä joka valvoo, että nyrkkeilijät noudattavat kehässä ottelun aikana kaikkia
sääntöjä;
”Ringside Doctor – kehälääkäri” on määritelmänsä mukaisesti kuvattu Lääketieteellisessä käsikirjassa;
“Rules - säännöt” tarkoittaa AIBA Teknisiä sääntöjä, AIBA 3 ohjelman Kilpailusääntöjä (AOB, APB ja WSB), AIBA Eettisiä
sääntöjä, AIBA Kurinpitosääntöjä, AIBA Menettelysääntöjä; AIBA Antidopingsääntöjä ja AIBA lääketieteellistä
käsikirjaa;
“Seconds - avustajat” tarkoittaa valmentajia jotka AIBA on luokitellut ja jotka voivat toimia kehäkulmauksessa;
“Supervisor - ylituomari” tarkoittaa henkilöä, joka on nimitetty vastaamaan kaikista teknisistä ja kilpailuun liittyvistä
yksityiskohdista; ”Supervisor - ylituomari” voi olla valtuutettu toimimaan kaikissa AIBA kilpailuissa (AOB, APB ja WSB)
tai ainoastaan AOB kilpailuissa.
“Team Officials – joukkueen toimitsijat” tarkoittaa joukkueenjohtajia, valmentajia ja lääkäreitä jotka kansallinen liitto
on lähettänyt mihin tahansa kilpailuun. Nyrkkeiljät eivät kuulu tämän määritelmän piiriin;
“WSB” tarkoittaa World Series of Boxing –nimistä kilpailua jonka järjestää ja organisoi World Series of Bixing SA –
niminen yritys jonka AIBA on luonut ja omistaa.

KILPAILUHALLINTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
SÄÄNTÖ 1. LUOKITTELU
1.1.

Ikäluokitus

1.1.1.

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

1.1.2.

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

1.1.3.

Poika- ja tyttönyrkkeilijät iältään 15 - 16 vuotta ovat B-junioreita (Junior Boxers).

1.1.4.

Nyrkkeilijän ikä määräytyy hänen syntymävuotensa mukaan.

1.1.5.

Kaikki B-junioreiden sekä koulupoikien ja – tyttöjen sekä muiden nuorempien ryhmien kilpailut
suoritetaan vain kansallisella ja maanosaliiton tasolla. Osallistujien ikäero näissä otteluissa ei saa
olla enempää kuin kaksi vuotta.

1.2.

Painoluokat

1.2.1.

Painoluokkien nimet ja selitykset löytyvät liitteestä A.

1.2.2.

Miesten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) ja poikien A-junioreilla (Youth), kymmenen (10)
painoluokkaa seuraavasti:
46 kg - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg

1.2.3.

Naisten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) ja tyttöjen A-junioreilla (Youth), kymmenen (10)
painoluokkaa seuraavasti:
45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg

1.2.4.

Naisten yleisen sarjan nyrkkeilijöillä (Elite) kolme (3) painoluokkaa Olympialaisissa seuraavasti:
48 kg - 51 kg, 57 kg - 60 kg, 69 kg - 75 kg

1.2.5.

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

SÄÄNTÖ 2: JÄSENNYYS JA KELPOISUUS
2.1.

Jäsennyys

2.1.1.

Kaikkien nyrkkeilijöiden, valmentajien, toimitsijoiden ja kansallisen liiton viranhaltijoiden tulee olla
heidän kansallisten liittojen, maanosaliiton ja AIBA:n jäseniä tai näiden lisenssinhaltijoita ja/tai näiden
erikseen valtuuttamia osallistuakseen kansallisiin ja kansainvälisiin AIBA:n kilpailuihin ellei AIBA
toisin päätä.

2.2.

Kelpoisuus

2.2.1.

Kelpoisuus suhteessa kansalaisuutta koskeviin kysymyksiin

2.2.1.1. Ennen mitä tahansa AOB kilpailua tai APB kierrosta tai WSP rekisteröitymisajankohtana, AIBA:n
tulee vahvistaa kaikkien nyrkkeilijöiden kansalaisuus ja kelpoisuus. Mikäli nyrkkeilijän kelpoisuus
kyseenalaistetaan minkä tahansa AIBA kilpailun aikana, ylituomarin (supervisor) tulee raportoida
tästä viipymättä AIBA päämajaan. Mikäli kysymys kelpoisuudesta osoitetaan toteen, ylituomarin
(supervisor) tulee viipymättä diskata nyrkkeilijä ja tiedottaa asiasta kaikkia osapuolia.
2.2.1.2. Tilanteessa jossa väite kelpoisuudesta esitetään AIBA kilpailun ulkopuolella, kansallisuuden
ratkaiseminen kuuluu yksinomaan AIBA:n johtokunnalle (Executive Committee). Mikäli on syytä
uskoa, että kansallisuussääntöä on rikottu, asia tullaan saattamaan AIBA kurinpitokomitean
ratkaistavaksi. Tällöin nyrkkeilijälle sekä hänen kansalliselle liitolleen voidaan määrätä sanktioita.
2.2.1.3. Nyrkkeilijän kansallisuus vahvistetaan hänen passistaan. Kansallisuuden suhteen AIBA:lla on oikeus
vaatia todisteeksi seuraavat asiakirjat:
2.2.1.3.1.
2.2.1.3.2.
2.2.1.3.3.
2.2.1.3.4.

Syntymätodistus
Kansallisuuden todentamisasiakirjat
Kansallinen henkilötodistus
Kansallisen olympiakomitean vahvistuskirje

2.2.1.4. Kansallisuuden vaihtaminen
2.2.1.4.1.

Nyrkkeilijän halutessa vaihtaa kansallisuuttaan, tämä nyrkkeilijä voi osallistua AIBA kilpailuun
uuden kansallisuutensa edustajana kun kaksi (2) vuotta on kulunut siitä kun nyrkkeilijä on
vaihtanut kansallisuuttaan.

2.2.1.4.2.

Jos kansallista liittoa edustanut nyrkkeilijä on samanaikaisesti kahden tai useamman maan
kansalainen, hänen tulee valita yksi kansallinen liitto osallistuakseen AIBA kilpailuun. Tässä
tapauksessa nyrkkeilijän valittua yhden kansallisen liiton, nyrkkeilijä ei voi osallistua toiseen
AIBA kilpailuun toisen kansallisen liiton osallistujana kahteen (2) vuoteen.

2.2.2.

Kelpoisuus urheiluun liittyvien kysymysten osalta

2.2.2.1. Osallistuminen henkilökohtaiseen fyysiseen kontaktiurheiluun
2.2.2.1.1.

Urheilija joka on joka on kilpaillut amatööri- tai ammattilaistasolla missä tahansa
henkilökohtaisessa fyysisessä kamppailulajissa on kelpoinen kilpailemaan AIBA kilpailuissa tai
kansallisen tason kilpailuissa asianmukaisella tasoilla seuraavin edellytyksin:

2.2.2.1.1.1. Kansallisen liiton tahtoessa rekisteröidä urheilijan henkilökohtaisesta fyysisestä kamppailulajista
nyrkkeilijäksi, kansallisen liiton tulee toimittaa liitteen B mukainen hakemuslomake sekä
kansallisen liiton valtuuttaman lääkärin laatima lääkärintodistus AIBA:n hyväksyttäväksi ja
rekisteröitäväksi. Rekisteröinti hyväksytään AIBA:n sekä AIBA:n teknisen ja sääntökomitean
toimesta. Urheilija on kelpoinen osallistumaan saatuaan AIBA:n kirjallisen
hyväksymisvahvistuksen.
2.2.2.1.2.

2.2.3.

Edellä esitetyn säännön 2.2.2.1.1 mukaisesti nyrkkeilijäksi rekisteröity urheilija ei saa osallistua
toiseen fyysiseen yksilökamppailulajiin saatuaan luvan AIBA:lta.

Kelpoisuus lääketieteellisin perustein

2.2.3.1. Lääkärin todistus

2.2.3.1.1.

Nyrkkeilijän ei sallita otella kansainvälisessä kilpailussa ellei hän esitä kansainvälistä AIBA
kilpailukirjaa, jossa pätevän lääkärin täytyy varmentaa hänen olevan kelvollinen nyrkkeilemään
ja jonka vastuussa oleva kehälääkäri hyväksyy.

2.2.3.1.1.1. Lääkärin ei katsota olevan kelvollinen ellei lääkärin henkilöllisyyttä ja lääketieteellistä pätevyyttä
voida osoittaa selkeästi.
2.2.3.1.1.2. Jotta vuotuisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan kelvollinen, tarkastuksen pitää olla (i)
pätevän lääkärin suorittama, (ii) tarkastuksesta saa olla kulunut enintään säännössä määrätty
aika ja (iii) tarkastuksen tuloksen tulee osoittaa selkeästi kaikkien testien kattavuus sekä (iv) sen
tulee olla rekisteröity kansainvälisiä kilpailuja varten.
2.2.3.1.2.

Kilpailulääkärin tulee tarkastuksessa todeta nyrkkeilijä kilpailukelpoiseksi ennen nyrkkeilijän
punnitusta. Kilpailujen ylituomari voi päättää lääkärintarkastuksen alkamisesta aikaisemmin, jotta
punnituksen voidaan suorittaa joustavasti. Ylituomarin tulee informoida kaikkia nyrkkeilijöiden
edustajia tästä muutoksesta.

2.2.3.1.3.

Nyrkkeilijän tulee lääkärintarkastuksen yhteydessä esittää kilpailujen ylituomarille kaikki näiden
sääntöjen mukaiset vaadittavat asiakirjat.

2.2.3.2. Nyrkkeilijälle sallittu vamma - Katso voimassa olevasta Lääketieteellisestä käsikirjasta sallitut
vammaisuudet.
2.2.3.3. Kielletyt terveydentilat – Nyrkkeilijä, jolla on yksi tai useampi seuraavista kielletyistä
lääketieteellisistä terveydentiloista ei saa osallistua AIBA:n kilpailuihin:
2.2.3.3.1.

Nyrkkeilijällä on haava, hiertymä, repeytymä tai verenpurkauma päänahassaan tai kasvoissaan
mukaan lukien nenä ja korvat. Nyrkkeilijän saadessa hiertymän tai repeytymän haavaa voidaan
peittää ainoastaan seuraavilla lääkeaineilla: vaseliini, kollodion (haavaliima), Thrombin-liuos,
Micro Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgical ja adrenaliini (1/1000) tai Steri-Strip -haavateipillä.
Päätöksen ottelukelpoisuudesta tekee lääkäri, joka tarkastaa nyrkkeilijän hänen ottelupäivänään.

2.2.3.3.2.

Nyrkkeilijän tulee olla sileäksi ajeltu ennen jokaista lääkärintarkastusta ja ottelua. Parta ja viikset
eivät ole sallittuja. Kaikki lävistykset ja korut on kielletty ottelujen aikana.

2.2.3.3.3.

Nyrkkeilijä, jolla on istutettu elektroninen laite tai laite, joka käyttää sellaista ainetta, joka voi
muuttaa kehon toimintaa, ei saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin.

2.2.3.3.4.

Nyrkkeilijä saa käyttää ainoastaan pehmeitä piilolinssejä. Kaikenlaisten muiden piilolinssien
käyttäminen on kiellettyä.

2.2.3.3.4.1. Nyrkkeilijän pudottaessa piilolinssinsä noudatetaan seuraavia sääntöjä:
2.2.3.3.4.1.1.

Nyrkkeilijä suostuu jatkamaan nyrkkeilyä, ottelua jatketaan;

2.2.3.3.4.1.2.

Jos nyrkkeilijä ei suostu jatkamaan nyrkkeilemistä ilman piilolinssejä, kehätuomarin tulee
keskeyttää ottelu ja julistaa vastustaja voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä (ABD).

2.2.3.3.5.

Muut kielletyt terveydentilat löytyvät Lääketieteellisestä käsikirjasta.

2.2.3.4. Lääketieteellinen sertifiointi kilpailukiellon jälkeen – Ennen nyrkkeilyn aloittamista näiden sääntöjen
2.5. kohdassa tarkoitetun lepoajan jälkeen, lääkärin tulee varmistaa nyrkkeilijän ottelukuntoisuus

jotta tämä voi osallistua kilpanyrkkeilyyn.
2.2.3.5. Tyrmäys (KO) tai kehätuomarin keskeytys (RSC)
2.2.3.5.1.

Kun ottelun tulos on tyrmäys tai kehätuomarin keskeytys, kehälääkärin tulee täyttää ja
allekirjoittaa lääketieteellinen otteluraportti, jonka tiedot tallennetaan AIBA tietokantaan ja jotka
toimitetaan automaattisesti asiaan kuluvalle kansalliselle liitolle. Lääketieteellisessä raportissa
tulee suositella, kuinka monta lepopäivää tulee määrätä tai mitä muita ennaltaehkäiseviä
terveydellisiä toimenpiteitä tarvitaan ja hänen tulee toimittaa raportti kilpailujen ylituomarille.

2.2.3.6. Ennaltaehkäisevät terveydelliset toimenpiteet
2.2.3.6.1.

Yksi tyrmäys - Jos nyrkkeilijä on ottelussa tyrmätty päähän osuneiden iskujen seurauksena, tai
jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän saatua päähänsä kovia iskuja, jotka ovat
tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai kykenemättömäksi jatkamaan ottelua, hän ei saa
osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai harjoitusotteluihin vähintään 30 päivään tyrmäyksen jälkeen.

2.2.3.6.2.

Kaksi tyrmäystä - Jos nyrkkeilijä on ottelussa tullut tyrmätyksi päähän osuneiden iskujen
seurauksena, tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän saatua päähänsä kovia
iskuja, jotka ovat tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai kykenemättömäksi jatkamaan ottelua
kahdesti yhdeksänkymmenen (90) päivän aikana, hän ei saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai
harjoitusotteluihin vähintään 90 päivään toisen tyrmäyksen jälkeen.

2.2.3.6.3.

Kolme tyrmäystä - Jos nyrkkeilijä on ottelussa tullut tyrmätyksi päähän osuneiden iskujen
seurauksena, tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun nyrkkeilijän saatua päähänsä kovia
iskuja, jotka ovat tehneet hänet puolustuskyvyttömäksi tai kykenemättömäksi jatkamaan ottelua
kolmesti kahdentoista (12) kuukauden aikana, hän ei saa osallistua nyrkkeilykilpailuihin tai
harjoitusotteluihin kolmannen tyrmäyksen jälkeen yhteen (1) vuoteen.

2.2.3.6.4.

Jos nyrkkeilijä on ottelussa tullut tyrmätyksi tai jos kehätuomari on keskeyttänyt ottelun
nyrkkeilijän saatua päähänsä kovia iskuja, kehälääkärin tulee arvioida tajuttomuustilan vakavuus
ja määrätä lääketieteellistä ottelukieltoa seuraavasti:

2.2.3.6.4.1. Mikäli ottelija ei ole menettänyt täysin tajuntaansa, ottelunkiellon pituus tule olla vähintään 30
päivää;
2.2.3.6.4.2. Mikäli ottelija on menettänyt tajuntaansa enintään yhden (1) minuutin ajaksi, ottelunkiellon pituus
tule olla vähintään 90 päivää;
2.2.3.6.4.3. Mikäli ottelija on menettänyt tajuntaansa enemmän kuin yhden (1) minuutin ajaksi, ottelunkiellon
pituus tule olla vähintään 180 päivää;
2.2.3.6.4.4. Ottelijan menettäessä tajuntansa toisen kerran kolmen (3) kuukauden sisällä palattuaan
nyrkkeilemään ensimmäisen tajunnan menetyksen jälkeen, hänelle tulee määrätä pisin
ottelukielto kaksinkertaisena;
2.2.3.6.4.5. Ottelijan menettäessä tajuntansa kolmannen kerran kahdentoista (3) kuukauden sisällä, hänelle
tulee määrätä vähintään kahdeksantoista (18) kuukauden ottelukielto kolmannesta tajunnan
menetyksestä lukien;
2.2.3.6.4.6. Lääketieteellisen ottelukiellon aikana nyrkkeilijällä ei ole lupa harjoitella tai osallistua
harjoitusotteluihin.
2.2.3.6.5.

Näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee noudattaa myös jos tyrmäys ja /tai tajunnan menetys
tapahtuu harjoittelun aikana tai muuten. Valmentajalla on velvollisuus tehdä ilmoitus tästä
kansalliselle liitolle.

2.2.3.6.6.

Nyrkkeilijän tyrmätyksi tuleminen sellaisen iskun seurauksena, joka on tapahtunut ”break” tai
”stop”-komennon jälkeen, ei mahdollista nyrkkeilijän ottelemista, vaikka hänet julistettaisiin
voittajaksi diskvalifioinnilla.

2.2.3.6.7.

Ennaltaehkäisevän lääketieteellisen kilpailukiellon jälkeen, kilpailemaan palaavan nyrkkeilijän
tulee saada kirjallinen lupa kansallisen liiton lääketieteelliseltä valiokunnalta ja tämä tulee
ilmoittaa AIBA:n päämajaan ennen paluuta ottelemaan.
2.2.3.6.7.1. Mikäli kansallisella liitolla ei ole lääketieteellistä valiokuntaa, otteluluvan voi myöntää neurologi
tai urheilulääketieteen erikoislääkäri.
2.2.3.6.8.

Vartaloiskujen ollessa kyseessä, ennaltaehkäisevän lääketieteellisen ottelukiellon pituudesta
päättää kehälääkäri ottelun jälkeisen lääkärintarkastuksen jälkeen.

SÄÄNTÖ 3. ARVOSTELUJÄRJESTELMÄ
3.1.

Arvostelujärjestelmää on käytettävä kaikissa otteluissa. Arvostelu perustuu ”pakolliseen kymmenen
pisteen järjestelmään”.

3.2.

Jokaiseen AOB otteluun nimettyjen viiden (5) arvostelutuomarin paikat kehän ympärillä sijoitetaan
AIBA arvostelukoneen suorittaman arvonnan perusteella.

3.2.1.

APB ja WSB otteluissa kolmen (3) arvostelutuomarin paikat kehän ympärillä määritetään ylituomarin
suorittaman manuaalisen arvonnan perusteella.

3.3.

Jokaisen erän päätyttyä kukin arvostelutuomari nimeää erän voittaneen nyrkkeilijän antamalla tälle
kymmenen (10) pistettä ja antamalla erän hävinneelle nyrkkeilijälle yhdeksän (9) pistettä tai
vähemmän – aina kuuteen (6) pisteeseen saakka - sen perusteella, miten selvästi nyrkkeilijä erän
hävisi. Jokaisen erän voittaja on nimettävä.

3.4.

Kaikissa AOB otteluissa kaikkien viiden (5) arvostelutuomarin pisteet lasketaan määriteltäessä
voittanut nyrkkeilijä. APB ja WSB otteluissa kolmen (3) arvostelutuomarin pisteet lasketaan
määriteltäessä voittanut nyrkkeilijä.

3.5.

Arvostelutuomareiden tulee tallentaa ratkaisunsa viidentoista (15) sekunnin kuluessa. Nämä pisteet
rekisteröidään viipymättä kilpailun ylituomarin hallinnoimaan tietokonejärjestelmään. Pisteiden
tallentamisen jälkeen annettuja pisteitä ei voi muuttaa tai lisätä. Pisteet julkistetaan kuuluttajan
toimesta ja suorassa TV-lähetyksessä välittömästi ottelun päätyttyä ylituomarin hyväksyttyä pisteet.

3.5.1.

Ottelun päätyttyä kunkin arvostelutuomarin antamat pisteet julkistetaan yleisönäytöillä. Yleisölle
esitetään myös kunkin arvostelutuomarin ottelijoille antamat pisteet koko ottelun osalta mukaan
lukien varoitusten perusteella tehdyt vähennykset.

3.6.

Kunkin arvostelutuomarin antamien pisteiden ollessa tasan (vähennykset mukaan lukien) ottelun
ratkaisu määritellään säännön 4.3. mukaan jäljempänä.

3.7.

Kehätuomarien viimeisessä erässä antamia pisteitä ei saa julkistaa ennen kuin ottelun voittaja on
julkaistu.

3.8.

Kilpailujen ylituomari ilmoittaa kuuluttajalle viralliset tulokset.

3.9.

Kaikki arvostelujärjestelmän tallentamat tulokset tulee liittää otteluyhteenvetoon ja kilpailujen
ylituomarin tulee toimittaa ne virallisen raportin mukana AIBA:n päämajaan.

3.10.

Arvostelujärjestelmän tullessa toimintakyvyttömäksi ottelun kestäessä kehätuomari kerää kaikkien
viiden arvostelutuomarin nimetyt arvostelukortit ja antaa ne kilpailujen ylituomarille.

3.11.

Kukin arvostelutuomari arvioi itsenäisesti ottelijoiden suorituksen Arvostelujärjestelmän avulla
seuraavin perustein:

3.11.1. Hyväksyttyjen osumien määrä osuma-alueelle
3.11.2. Ottelun hallinta teknisen ja taktisen ylivoiman avulla
3.11.3. Kilpailullisuus
3.11.4. Sääntörikkomukset
3.12. Arvostelutuomarien tulee arvioida eräpisteet seuraavien kriteerien mukaan:
3.12.1. 10 vs. 9 – Tasainen erä
3.12.2. 10 vs. 8 – Selkeä voittaja
3.12.3. 10 vs. 7 – Täydellinen hallinta

SÄÄNTÖ 4. RATKAISUT
4.1.

Voitto pistein – WP

4.1.1.

Ottelun päätyttyä ottelun voittaja ratkaistaan arvostelutuomareiden antamien kokonaispisteiden
perusteella arvostelujärjestelmän mukaan joko yksimielisellä päätöksellä tai hajaäänin.

4.1.2.

Arvostelutuomarit arvioivat erän ottelupisteet kummallekin ottelijalle ottelun päätymiseen asti ja
ottelija, joka johtaa pisteissä julistetaan ottelun voittajaksi pistein arvostelujärjestelmän mukaan. Erä,
jonka aikana ottelu keskeytetään, arvioidaan vaikka se olisi jäänyt kesken.

4.1.2.1. AOB – Sääntöä 4.1.2. sovelletaan, mikäli kehätuomari keskeyttää ottelun tahattoman rikkeen
aiheuttaman loukkaantumisen johdosta minkä tahansa erän aikana.
4.1.2.2. APB – Sääntöä 4.1.2. sovelletaan, mikäli kehätuomari keskeyttää ottelun tahattoman rikkeen
aiheuttaman loukkaantumisen johdosta kolmannen erän alkamisen jälkeen.
4.1.2.3. WSB – Sääntöä 4.1.2. sovelletaan, mikäli kehätuomari keskeyttää ottelun tahattoman rikkeen
aiheuttaman loukkaantumisen johdosta toisen erän alkamisen jälkeen.
4.1.3.

Arvostelutuomarit arvioivat erän ottelupisteet kummallekin ottelijalle ottelun päätymiseen asti ja
ottelija, joka johtaa pisteissä julistetaan ottelun voittajaksi pistein arvostelujärjestelmän mukaan. Erä,
jonka aikana ottelu keskeytetään, arvioidaan vaikka se olisi jäänyt kesken.

4.1.3.1. AOB – Sääntöä 4.1.3. sovelletaan, mikäli molemmat ottelijat ovat loukkaantuneet samanaikaisesti ja
tämän seurauksena kehätuomari keskeyttää ottelun;
4.1.3.2. APB – Sääntöä 4.1.3. sovelletaan, mikäli molemmat ottelijat ovat loukkaantuneet samanaikaisesti
kolmannen erän alkamisen jälkeen ja tämän seurauksena kehätuomari keskeyttää ottelun;
4.1.3.3. WSB – Sääntöä 4.1.3. sovelletaan, mikäli molemmat ottelijat ovat loukkaantuneet samanaikaisesti
toisen erän alkamisen jälkeen ja tämän seurauksena kehätuomari keskeyttää ottelun.
4.1.4.

Kehätuomari voi keskeyttää ottelun ottelijoista riippumattomien olosuhteiden johdosta kuten kehän
rikkoutuessa, valaistuksen pettäessä, luonnonvoimien tai muun samankaltaisen ennakoimattoman
syyn johdosta. Edellä mainitussa tapauksessa arvostelutuomarit arvioivat erän ottelupisteet
kummallekin ottelijalle ottelun päätymiseen asti ja ottelija, joka johtaa pisteissä julistetaan ottelun
voittajaksi pistein arvostelujärjestelmän mukaan. Erä, jonka aikana ottelu keskeytetään, arvioidaan
vaikka se olisi jäänyt kesken.

4.1.4.1. AOB – Sääntöä 4.1.4. sovelletaan vain jos edellä kuvattu tapahtuma tapahtuu ensimmäisen erän
päättymisen jälkeen.
4.1.4.2. APB & WSB – Sääntöä 4.1.4. sovelletaan vain jos edellä kuvattu tapahtuma tapahtuu kolmannen
erän alkamisen jälkeen.
4.2.

Arvostelujärjestelmä nimeää voittajan yksimielisellä tai hajaäänipäätöksellä seuraavasti:

4.2.1.

Yksimielinen päätös pistein jos: AOB kilpailuissa kaikki viisi (5) arvostelutuomaria nimeävät saman
voittajan ia APB ja WSB otteluissa kaikki kolme (3) arvostelutuomaria nimeävät saman voittajan tai

4.2.2.

Hajaäänipäätös pistein:

4.2.2.1. AOB
4.2.2.1.1.

Kolme (3) arvostelutuomaria nimeävät saman voittajan ja kaksi (2) muuta arvostelutuomaria
nimeävät eri voittajan tai tasapisteet

4.2.2.1.2.

Neljä (4) arvostelutuomaria nimeävät saman voittajan ja yksi (1) arvostelutuomari nimeää eri
voittajan tai tasapisteet.

4.2.2.2. APB & WSB
4.2.2.2.1.

Kaksi (2) arvostelutuomaria nimeävät saman voittajan ja yksi (1) arvostelutuomari nimeää eri
voittajan

4.2.2.2.2.

Kaksi (2) arvostelutuomaria nimeävät saman voittajan ja yhden (1) arvostelutuomari tulos on
tasapisteet.

4.3.

Tiebreak – Tapauksessa jossa tuomarien annettua kaikki pisteet mukaan lukien pisteistä tehdyt
vähennykset, pisteet ovat ottelun päätyttyä tasan arvostelutuomarien tulee nimetä mielestään ottelun
voittanut nyrkkeilijä seuraavissa tapauksissa:

4.3.1.1. AOB

4.3.1.1.1.

Yhden (1) arvostelutuomareista pisteet ovat tasan ja neljän (4) arvostelutuomarin pisteet ovat
hajan tasan tai

4.3.1.1.2.

Kahden (2) arvostelutuomarintuomarin pisteet ovat tasan ja kolmen (3) arvostelutuomarin pisteet
eivät ole kaikki saman nyrkkeilijän puolella tai

4.3.1.1.3.

Kolmen (3) tai useamman arvostelutuomarin pisteet ovat tasan:

4.3.1.2. AOB kilpailuissa sääntö 4.3.1.1 ei tule sovellettavaksi jos kolme (3) arvostelutuomaria nimeävät
saman voittajan.
4.3.1.3. APB & WSB
4.3.1.3.1.

Yhden (1) arvostelutuomareista pisteet ovat tasan ja kahden (2) arvostelutuomarin pisteet ovat
eri voittajille tai

4.3.1.3.2.

Kahden (2) arvostelutuomarin pisteet ovat tasan ja yksi (1) arvostelutuomareista nimeää
voittajan ja tai

4.3.1.3.3.

Kaikkien kolmen (3) arvostelutuomarin pisteet ovat tasan.

4.4.

Tekninen tasapeli – TD

4.4.1.

AOB

4.4.1.1. Tekninen tasapeli ei ole mahdollinen
4.4.2.

APB

4.4.2.1. Jos tahattoman rikkeen aiheuttama loukkaantuminen tapahtuu ennen kolmannen erän alkua ja sen
seurauksena kehätuomari keskeyttää ottelun, ratkaisu on TD;
4.4.2.2. Jos molemmat nyrkkeilijät loukkaantuvat samanaikaisesti ennen kolmannen erän alkua ja tämän
seurauksena kehätuomari keskeyttää ottalun, ratkaisu on TD;
4.4.2.3. Jos titteliottelu päättyy molempien nyrkkeilijöiden tultua samanaikaisesti tyrmätyksi (Double KO),
ratkaisu on TD.
4.4.3.

WSB

4.4.3.1. Jos tahattoman rikkeen aiheuttama loukkaantuminen tapahtuu ennen toisen erän alkua ja sen
seurauksena kehätuomari keskeyttää ottelun, ratkaisu on TD;
4.4.3.2. Jos molemmat nyrkkeilijät loukkaantuvat samanaikaisesti ennen toisen erän alkua ja tämän
seurauksena kehätuomari keskeyttää ottalun, ratkaisu on TD.
4.5.

Luovutus – ABD
Jos ottelija luopuu ottelusta vapaaehtoisesti tai kulma-avustaja heittää pyyhkeen kehään tai nousee
kehätasanteelle, ei kuitenkaan kehätuomarin suorittaman luvunlaskun aikana, vastustaja julistetaan
ottelun voittajaksi luovutuksella.

4.6.

Voitto kehätuomarin keskeytyksellä – RSC

4.6.1.

Mikäli ottelija ei ryhdy ottelemaan välittömästi erätauon jälkeen vastustaja julistetaan ottelun
voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä.

4.6.2.

Mikäli kehätuomarin arvion mukaan ottelija on täysin alakynnessä tai vastaanottaa jatkuvasti kovia
iskuja kykenemättä vastaamaan ottelu keskeytetään ja vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi
kehätuomarin keskeytyksellä.

4.6.3.

Mikäli ottelija on kykenemätön jatkamaan ottelua ja ei ryhdy ottelemaan välittömästi luvunlaskun
jälkeen vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä.

4.6.4.

Mikäli ottelija ei kykene jatkamaan ottelua yhdeksänkymmenen (90) sekunnin kuluttua viitaten
sääntöön 7 koskien vyötärölinjan alapuolelle kohdistunutta lyöntiä, vastustaja julistetaan ottelun
voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä.

4.6.5.

Mikäli ottelija tulee lyödyksi ulos kehästä sääntöjenmukaisen lyönnin seurauksena, nyrkkeilijälle
tulee antaa aikaa kolmekymmentä (30) sekuntia kahdeksaan (8) jatkuneen luvunlaskun jälkeen
nousta takaisin kehään ilman kenenkään auttamatta. Mikäli nyrkkeilijä ei kykene palaamaan kehään
edellä mainitun aikarajan puitteissa, kyseinen nyrkkeilijä tuomitaan häviämään ottelu kehätuomarin
keskeytyksellä.

4.6.6.

Kun kehätuomari on keskeyttänyt ottelun kilpailun ylituomarin arvion perusteella ottelun lääkärin
neuvosta, vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä.

4.7.

Voitto kehätuomarin keskeytyksellä lääketieteellisen syyn perusteella – RSC-I

4.7.1.

Kun ottelija on kehätuomarin arvion mukaan kykenemätön jatkamaan sääntöjenmukaisten iskujen
aiheuttaman tai lisäämän vamman perusteella ottelu keskeytetään ja vastustaja julistetaan ottelun
voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä lääketieteellisen syyn perusteella.

4.7.2.

Kun ottelija on kehätuomarin arvion mukaan kykenemätön jatkamaan ottelua sellaisen vamman
perusteella, mikä ei ole aiheutunut iskuista, ottelu keskeytetään ja vastustaja julistetaan ottelun
voittajaksi kehätuomarin keskeytyksellä lääketieteellisen syyn perusteella.

4.8.

Voitto diskvalifionnilla – DQ

4.8.1.

Jos ottelija tulee diskvalifioiduksi rikkeen tai muun syyn johdosta, vastustaja julistetaan ottelun
voittajaksi diskvalifioinnilla. Jos ottelun diskvalifioinnilla voittanut nyrkkeilijä julistetaan
kykenättömäksi ottelemaan saman kilpailun seuraavalla kierroksella kyseisen virheen tai muun syyn
johdosta, sovelletaan Sääntöä 2.1.2.

4.8.2.

Mikäli kehätuomarin arvion perusteella tahallinen rike on aiheuttanut ottelijan loukkaantumisen ja
ottelija ei kykene tämän loukkaantumisen johdosta jatkamaan ottelua, rikkeeseen syyllistynyt ottelija
pitää diskvalifioida ja loukkaantunut ottelija ottelun voittajaksi diskvalifioinnilla.

4.8.3.

Ottelijan saama kolmas varoitus ottelun aikana johtaa automaattiseen ottelijan diskvalifioimiseen ja
vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi diskvalifioinnilla.

4.8.4.

Diskvalifioiduksi tullut ottelija ei ole oikeutettu pisteisiin ottelun perusteella. Ottelijan tultua
diskvalifioiduksi epäasiallisen tai epäurheilullisen käytöksen johdosta, asia tulee saattaa kilpailun
ylituomarin toimesta AIBA:n kurinpitovaliokunnan tietoon kahdenkymmenenneljän (24) tunnin
kuluessa kyseisen ottelun päättymisestä.

4.8.5.

Molempien nyrkkeilijöiden tultua diskvalifioiduiksi (BDSQ) molemmat ottelijat häviävät ottelun
(BDSQ).

4.8.6.

Mikäli nyrkkeilijä diskvalifioidaan epäurheilijamaisen käytöksen johdosta (kuten kehä- tai
arvostelutuomarin, ylituomarin (supervisor), joukkueen jäsenen koskemattomuuden loukkaaminen tai
muuten) tämän vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi diskauksella epäurheilijamaisesta syystä.
Nyrkkeilijän sanktiot määrittää AIBA:n kurinpitokomissio AIBA:n kurinpitosääntöjen mukaan.

4.9.

Voitto tyrmäyksellä – KO

4.9.1.

Jos ottelija on lyöty maahan ja ei palaa ottelemaan ennen kymmeneen (10) jatkunutta luvunlaskua,
vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi tyrmäyksellä.

4.9.2.

Hätätilanteessa ja kehätuomarin kutsuessa ottelulääkärin kehään ennen luvunlaskun jatkumista
kymmeneen (10) vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi tyrmäyksellä.

4.9.3.

Jos molemmat nyrkkeilijät tulevat samanaikaisesti tyrmätyksi (Double KO) molemmat nyrkkeilijät
häviävät ottelun DKO – tuomiolla.

4.9.3.1. Jos kyseessä on AOB finaali ja DKO tapahtuu, sovelletaan Sääntöä 4.1.3.
4.9.3.2. Jos kyseessä on WSB toisen vaiheen Play-Off ottelu ja DKO tapahtuu, sovelletaan Sääntöä 4.1.3.
4.9.4.

APB

4.9.4.1. Jos kyseessä on Double KO, korkeammalle sijoitettu nyrkkeilijä siirtyy voittajan asemaan. Alemmas
sijoitettu nyrkkeilijä siirtyy voittajan asemaan.
4.9.4.2. Ottelun aikana sovelletaan kaikkia edellä mainittuja sääntökohtia jos nyrkkeilijä tulee tyrmätyksi
kehässä tai kehän ulkopuolella.
4.10.

Voitto ilman ottelua – WO

4.10.1. Ottelijan tullessa kehään otteluun varustautuneena ja valmiina aloittamaan ottelu ja vastustajan
jättäessä saapumatta kehään hänen esittelyn jälkeen ja kun enintään yksi minuutti on kulunut kellon
lyönnistä, kehätuomari julistaa läsnä olevan ottelijan voittajaksi ilman ottelua (WO).
4.10.2. Jos nyrkkeilijä ei läpäise päivittäistä lääkärintarkastusta tai punnitusta AOB kilpailussa tai punnitusta
APB tai WSB kilpailussa hänen vastustajansa julistetaan voittajaksi Voitto ilman ottelua –tuomiolla.
4.10.3. Kilpailun ylituomarin ollessa etukäteen tietoinen että ottelija jättää saapumatta kehään, hänen tulee
keskeyttää kohdassa 4.7.1. esitetty menettely ja ottelun tulos pitää julistaa virallisesti.
4.10.4. AOB – Ottelijalle ei jaeta mitalia, mikäli ottelija ei ottele kertaakaan kilpailujen aikana.
4.11.

Ei ottelua – NC

4.11.1. APB & WSB
4.11.1.1.
Ottelu saatetaan joutua keskeyttämään sellaisen tapahtuman johdosta, joka ei ole nyrkkeilijän
tai kehätuomarin hallittavissa kuten kehän rikkoutumisen, valaistuksen katkeamisen, luonnonvoimien
vaikutuksen tai muun vastaavan ennalta arvaamattoman olosuhteen johdosta. Tällaisessa
tilanteessa sen tapahduttua ennen ensimmäisen erän päättymistä ottelu keskeytetään ja ratkaisuna

on Ei ottelua (NC).
4.11.1.2.
Jos molemmat ottelijat ovat yli tai alle virallisen painorajan yli 500 grammaa ottelun ratkaisuksi
julistetaan NC. Molemmat nyrkkeilijät joutuvat AIBA kurinpitokomission määräämien sanktioiden
alaiseksi AIBA kurinpitosäädösten mukaisesti koska heidän katsotaan rikkoneen APB
kilpailusääntöjä tai WSB kilpailusääntöjä.
4.11.2. Vain APB
4.11.2.1.
Jos titteliottelussa molemmat nyrkkeilijät ovat yli tai alle virallisen painorajan yli 1000
grammaa ottelun ratkaisuksi julistetaan NC ja mestaruustitteli julistetaan avoimeksi. Molemmat
nyrkkeilijät joutuvat AIBA kurinpitokomission määräämien sanktioiden alaiseksi AIBA
kurinpitosäädösten mukaisesti koska heidän katsotaan rikkoneen APB kilpailusääntöjä.
4.12.

Poikkeuksellinen uudelleen aikatauluttaminen

4.12.1. AOB - Ottelu saatetaan joutua keskeyttämään sellaisen tapahtuman johdosta, joka ei ole nyrkkeilijän
tai kehätuomarin hallittavissa kuten kehän rikkoutumisen, valaistuksen katkeamisen, luonnonvoimien
vaikutuksen tai muun vastaavan ennalta arvaamattoman olosuhteen johdosta. Tällaisessa
tilanteessa sen tapahduttua ennen ensimmäisen erän päättymistä ottelu keskeytetään. Ylituomarin
tulee tällöin aikatauluttaa ottelu uudelleen mahdollisuuksien mukaan samana päivänä.

SÄÄNTÖ 5. PROTESTI
5.1.

AOB, WSB ja APB otteluissa ei sallita protesteja ja kehätuomarin ratkaisut ovat lopullisia.

5.2.

AOB – Jos ylituomari katsoo, että kehätuomarin ratkaisu on tehty vastoin näitä teknisiä sääntöjä
ja/tai AOB kilpailusääntöjä, ylituomarin tulee täyttää Ottelun uudelleenarviointipyyntölomake (malli
liitteenä D) ja kutsua koolle apulaisylituomarit (Deputy Supervisors) ja tuomariarvioijat (R/J
Evaluators). Ylituomarin tulee tiedottaa asiasta molempien joukkueiden delegaatioita viipymättä
Ottelun uudelleenarviointipyyntölomaketta käyttäen.

SÄÄNTÖ 6. RIKKEET
6.1.

Rikkeet ovat

6.1.1.

Vyötärölinjan alapuolelle lyöminen, sitominen, kamppaaminen, potkiminen ja tönäiseminen jalalla tai
polvella;

6.1.2.

Päällä, olkapäällä, käsivarrella tai kyynärpäällä lyöminen tai työntäminen, vastustajan kuristaminen
ja vastustajan kasvojen painaminen kädellä tai kyynärpäällä sekä vastustajan pään työntäminen
taaksepäin kehäköysien yli;

6.1.3.

Lyöminen avokäsineellä, hanskan sisäosalla, ranteella tai käden sivulla;

6.1.4.

Vastustajan selkäpuolelle lyöminen ja erityisesti vastustajan niskaan tai takaraivoon kohdistuva lyönti
ja munuaisiin kohdistuva lyönti;

6.1.5.

Pyörähdyslyönti;

6.1.6.

Hyökkääminen kehäköysiä hyödyntäen tai muu kehäköysien epäasiallinen käyttäminen;

6.1.7.

Nojaaminen, painiminen ja toiseen ottelijaan takertuminen;

6.1.8.

Hyökkääminen kun vastustaja on maassa tai nousemassa maahanlyönnin jälkeen.

6.1.9.

Kiinnipitäminen ja lyöminen sekä vetäminen ja lyöminen;

6.1.10. Vastustajan kädestä tai päästä kiinnipitäminen tai sitominen tai käden työntäminen vastustaja käden
alle;
6.1.11. Vastustajan vyötärölinjan alapuolelle sukeltaminen;
6.1.12. Täysin passiivinen puolustautuminen sekä tahallinen kaatuminen, juokseminen sekä selän
kääntäminen vastustajan lyönnin väistämiseksi;
6.1.13. Puhuminen;
6.1.14. Taka-askeleen ottamatta jättäminen ”break” -komennon jälkeen;
6.1.15. Vastustajan lyöminen tai sen yrittäminen välittömästi kehätuomarin ”break” -komennon jälkeen
ennen taka-askeleen ottamista;
6.1.16. Hyökkäävä tai aggressiivinen käytös kehätuomaria kohtaan missään yhteydessä;
6.1.17. Hammassuojien tahallinen sylkeminen ilman vastaanotettua sääntöjenmukaista iskua jolloin
seurauksena on pakollinen varoitus;
6.1.18. Hammassuojien putoaminen kolmannen kerran sääntöjenmukaisen iskun seurauksena jolloin
seurauksena on pakollinen varoitus;
6.1.19. Eteen ojennetun käden käyttäminen tavoitteena vastustajan näkökentän häiritseminen;
6.1.20. Vastustajan pureminen;
6.1.21. Teeskenteleminen tai näytteleminen.

SÄÄNTÖ 7. LYÖNTI VYÖTÄRÖLINJAN ALAPUOLELLE
7.1.

Jos rikkeen kohteeksi joutunut nyrkkeilijä ei valita tai reagoi vyötärölinjan alapuolelle osuneen lyönnin
jälkeen ja lyönti ei ollut kova ja tahallinen, kehätuomarin tulee ilmoittaa virheestä ottelua
keskeyttämättä.

7.2.

Jos rikkeen kohteeksi joutunut nyrkkeilijä reagoi lyönnin vakavuutta, kehätuomarilla on kaksi (2)
toimintavaihtoehtoa:

7.2.1

Rikkeen tehnyt nyrkkeilijä tulee viipymättä tulla hylätyksi mikäli kyseessä on ollut tahallinen ja kova
lyönti.

7.2.2.

Aloittaa luvunlasku kahdeksaan (8).

7.3.

Kahdeksaan (8) jatkuneen luvunlaskun jälkeen kehätuomarilla on kaksi (2) vaihtoehtoa:

7.3.1.

Nyrkkeilijän ollessa kunnossa jatkamaan ottelua kehätuomari voi antaa varoituksen rikkeen tekijälle,
jos kehätuomari katsoo sen tarpeelliseksi ja ottelu voi jatkua.

7.3.2.

Jos nyrkkeilijä on kykenemätön jatkamaan ottelua kehätuomari voi antaa nyrkkeilijälle enintään
puolitoista (1 ½) minuuttia aikaa toipua ottelukuntoon.

7.4.

Edellä mainitun ajan kuluttua kehätuomarilla on (2) kaksi toimintavaihtoehtoa:

7.4.1.

Nyrkkeilijän ollessa ottelukuntoinen kehätuomari voi antaa varoituksen rikkeen tekijälle ja jatkaa
tämän jälkeen ottelua.

7.4.2.

Nyrkkeilijän ollessa kyvytön jatkamaan ottelua vastustaja julistetaan ottelun voittajaksi kehätuomarin
keskeytyksellä lääketieteellisen syyn perusteella (RSC-I).

SÄÄNTÖ 8. HUOMAUTUS, VAROITUS, OTTELIJAN DISKVALIFIOINTI
8.1.

Kehätuomarin tulee huomauttaa, varoittaa tai diskvalifioida nyrkkeilijä, joka ei noudata kehätuomarin
ohjeita, joka toimii nyrkkeilyn sääntöjen vastaisesti, nyrkkeilee epäurheilijamaisella tavalla tai
syyllistyy rikkeisiin. Kehätuomarin aikoessa antaa varoituksen nyrkkeilijälle tulee keskeyttää ottelu
”stop”-komennolla ja osoittaa sääntörikkomus nyrkkeilijälle ja tämän jälkeen kilpailun ylituomarille.

8.2.

Nyrkkeilijän saatua kehätuomarin antaman varoituksen kilpailun ylituomari kirjaa varoituksen
arvostelujärjestelmään ja jokainen saatu varoitus vähentää rikkeen tehneen nyrkkeilijän
kokonaispisteistä yhden (1) pisteen jokaiselta arvostelutuomarilta. Kolmannen varoituksen jälkeen
nyrkkeilijä tulee diskvalifioiduksi välittömästi.

8.3.

Jos nyrkkeilijään osuu pusku päällä tai sääntöjen vastaisia iskuja, jotka eivät johda nyrkkeilijän
loukkaantumiseen, kehätuomarin tulee antaa rikkeen tehneelle nyrkkeilijälle varoitus, joka vähentää
yhden (1) pisteen kunkin arvostelutuomarin pisteistä. Kehätuomari voi myös diskvalifioida rikkeen
tehneen nyrkkeilijän, jos rike on vaikuttanut riittävän vakavalta.

8.4.

Jos nyrkkeilijään osuu pusku päällä tai sääntöjen vastaisia iskuja, jotka johtavat nyrkkeilijän
loukkaantumiseen, kehätuomarin tulee diskvalifioida rikkeen tehnyt nyrkkeilijä.

8.5.

Mikäli kehätuomarilla on syytä uskoa, että ottelussa on tapahtunut sääntörikkomus mikä on jäänyt
kehätuomarin huomaamatta, kehätuomari voi tiedustella asiaa arvostelutuomareilta.

8.6.

Mikäli kehätuomari havaitsee ottelun jälkeen käsisiteissä sääntöjen vastaista siten, että se
kehätuomarin arvion mukaan on antanut etua nyrkkeilijälle, nyrkkeilijä pitää diskvalifioida
välittömästi.

8.7.

Kilpailun ylituomarilla ja tuomaritarkkailijalla on oikeus varoittaa, poistaa ottelupaikalta ja
diskvalifioida avustaja joka on rikkonut näitä sääntöjä.

SÄÄNTÖ 9. MAAHANLYÖNTI
9.1.

Nyrkkeilijä katsotaan maahan lyödyksi sääntöjenmukaisen iskun seurauksena jos:

9.1.1.

Nyrkkeilijä koskettaa lattiaa iskun tai iskusarjan seurauksena millä tahansa vartalon osalla pois
lukien nyrkkeilijän jalat.

9.1.2.

Nyrkkeilijä roikkuu avuttomana kehäköysissä iskun tai iskusarjan seurauksena.

9.1.3.

Nyrkkeilijä on osin tai kokonaan kehäköysien ulkopuolella iskun tai iskusarjan seurauksena.

9.1.4.

Raskaan lyönnin seurauksena nyrkkeilijä ei ole kaatunut, mutta on puolitajuton tai sekava ja
kehätuomarin arvion mukaan kykenemätön jatkamaan ottelua.

9.2.

Luvunlasku maahanlyönnin seurauksena
Maahanlyönnin tapahduttua kehätuomarin on komennettava ”stop” ja aloitettava luvunlasku yhdestä
(1) kahdeksaan (8) jos nyrkkeilijä kykenee jatkamaan ottelua ja luvunlasku yhdestä (1) kymmeneen
(10) jos nyrkkeiljä on kykenemätön jatkamaan. Kehätuomari laskee lukua sekunnin välein osoittaen
jokaista sekuntia käsin siten että maahan lyödyllä nyrkkeilijällä on mahdollisuus seurata luvunlaskua.
Ennen kuin luku ”yksi” lasketaan, hetkestä jolloin maahanlyönti on tapahtunut pitää olla kulunut yksi
sekunti.

9.3.

Vastustajan velvollisuudet
Maahanlyönnin jälkeen nyrkkeilijän vastustajan tulee siirtyä viipymättä kehätuomarin osoittamaan
puolueettomaan kulmaukseen ja hänen tulee pysyä kulmauksessa kunnes kehätuomari antaa
nyrkkeilijälle luvan poistua. Jos vastustaja ei noudata tätä, kehätuomarin tulee keskeyttää luvunlasku
kunnes vastustaja toimii ohjeiden mukaan.

9.4.

Pakollinen luvunlasku kahdeksaan
Kun nyrkkeilijä on lyöty maahan iskun seurauksena, ottelu ei voi jatkua ennen kuin kehätuomari on
suorittanut pakollisen luvunlaskun kahdeksaan (8) vaikka nyrkkeilijä olisi valmis jatkamaan ennen
sitä tai erä olisi päättymässä.

9.5.

Molemmat nyrkkeilijät lyöty maahan
Jos molemmat nyrkkeilijät ovat tulleet maahanlyödyiksi, luvunlasku jatkuu niin kauan kuin toinen
heistä on maahan lyötynä.

9.6.

Pakolliset luvunlaskun rajaukset

9.6.1.

Yhtä (1) erää kohtaan suoritetaan enintään kolme (3) kahdeksaan jatkuvaa luvunlaskua.

9.6.2.

Ottelua kohden tapahtuvien kahdeksaan jatkuvien luvunlaskujen määrää ei ole rajoitettu.

9.6.3.

AOB naisten ja nuorten kilpailuissa noudatetaan ottelua kohden enintään neljän (4) kahdeksaan
jatkuvan luvunlaskun rajoitusta.

9.6.4.

Sääntöjen vastaisen lyönnin seurauksena tapahtuvaa luvunlaskua ei kuitenkaan lasketa mukaan
luvunlaskujen määrää laskettaessa.

9.7.

Nyrkkeilijä lyöty ulos kehästä

9.7.1.

Siinä tapauksessa että nyrkkeilijä on lyöty ulos kehästä sääntöjenmukaisella iskulla, nyrkkeilijälle
sallitaan kolmekymmentä (30) sekuntia aikaa tulla takaisin kehään kahdeksaan (8) jatkuneen
luvunlaskemisen jälkeen kenenkään auttamatta. Jos hän ei kykene nousemaan takaisin kehään
kyseisen ajanjakson aikana nyrkkeilijä tuomitaan häviämään ottelu kehätuomarin keskeytyksellä
(RSC).

9.8.

Tyrmäys

9.8.1.

Tuomarin laskettua lukua kymmeneen ottelu päättyy ja tuomitaan tyrmäykseksi (KO). Kehätuomari
voi keskeyttää luvunlaskun, mikäli hän katsoo nyrkkeilijän olevan välittömän lääkinnällisen avun
tarpeessa.

9.9.

Nyrkkeilijä lyöty maahan erän lopussa

9.9.1.

Mikäli nyrkkeilijä tulee maahan lyödyksi erän lopussa, kehätuomarin tulee jatkaa luvunlaskua erän
päättymisestä huolimatta, kunnes nyrkkeilijä ei ole enää maassa.

9.9.2.

Kehätuomarin jatkaessa luvunlaskua kymmeneen kyseinen nyrkkeilijä tuomitaan häviämään ottelu
tyrmäyksellä (KO). Kello ei pelasta nyrkkeilijää.

9.10.

Toinen maahanlyönti ilman uutta iskua

9.10.1. Nyrkkeilijän tultua maahan lyödyksi ja mikäli ottelua on jatkettu kahdeksaan jatkuneen luvunlaskun
jälkeen, ottelija kaatuu uudelleen ilman että häneen on osunut uutta iskua, kehätuomari voi jatkaa
luvunlaskua kahdeksasta (8) kymmeneen (10).

SÄÄNNÖT KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖILLE
SÄÄNTÖ 10. KEHÄTUOMARIT
10.1.

Kaikissa AIBA:n kilpailuissa ottelua valvoo kehätuomari, joka toimii kehässä eikä arvostele ottelua.
AOB kilpailuissa kehätuomarin nimittää arviointikomission jäsen ja tarpeen niin vaatiessa ylituomari.
APB ja WSB kilpailuissa ylituomari nimittää kehätuomarin.

10.2.

Kehätuomarin tehtävät ovat seuraavat:

10.2.1. Kehätuomarin ensisijainen velvollisuus läpi ottelun on kantaa huolta nyrkkeilijöistä ja näiden
terveydestä.
10.2.2. Valvoa sääntöjen ja reilun pelin noudattamista.
10.2.3. Pitää ottelu hallinnassaan sen kaikissa vaiheissa.
10.2.4. Estää heikompaa nyrkkeilijää joutumasta kohtuuttoman ja tarpeettoman pahoinpitelyn kohteeksi.
10.2.5. Käyttää neljää (4) komentosanaa:
10.2.5.1. "Stop" komentaessaan nyrkkeilijät keskeyttämään nyrkkeilemisen.
10.2.5.2. "Box" komentaessaan heitä jatkamaan.
10.2.5.3. "Break" kun hän haluaa irrottaa toisiinsa takertuneet nyrkkeilijät.

10.2.5.4. ”Time” kun hän määrää ajanottajaa keskeyttämään ajanoton ja nyrkkeilijöitä keskeyttämään
nyrkkeilemisen.
10.2.6. Ilmaista nyrkkeilijälle asiaankuuluvien merkein, suullisin komennoin tai elein näiden sääntöjen
rikkomukset.
10.2.7. Kehätuomari voi käyttää käden kosketusta pysäyttääkseen ja keskeyttääkseen sekä erottaakseen
ottelijat toisistaan.
10.2.8. Kehätuomari ei saa ilmaista voittajaa nostamalla nyrkkeiljän käden tai muuten ennen kuin ottelun
voittaja on julistettu. Kun ottelun voittajaa julistetaan, kehätuomarin pitää olla sijoittunut kehän
keskelle pitäen kädestä kumpaakin nyrkkeilijää ja nostaen voittaneen nyrkkeilijän käden kohden pää
TV-kameraa.
10.2.9. Kehätuomarin keskeyttäessä ottelun mistä tahansa syystä hänen tulee ensin ilmoittaa ylituomarille
ratkaisusta ja siitä miksi ottelu on keskeytetty. Ylituomarin tulee ohjeistaa kehätuomaria siinä
tapauksessa että ratkaisu on selkeästi vastoin AIBA sääntöjä.

10.2.10. Kehätuomari voi pyytää neuvoa ottelulääkäriltä nyrkkeilijän vamman suhteen.
10.2.11. Kehätuomarin pyytäessä ottelulääkäriä kehään tutkimaan nyrkkeilijää vain kehätuomari ja
ottelulääkäri voivat nousta kehään tai kehätasanteelle. Ottelulääkäri voi niin tarvitessaan kuitenkin
pyytää hänelle apua.
10.2.12. Loukkaantumisen tapahtuessa ja jos kehätuomari ei ymmärrä loukkaantumisen syytä hänen tulee
toimia seuraavasti:
10.2.12.1. Kehottaa nyrkkeilijää joka ei ole loukkaantunut siirtymään puolueettomaan kulmaan.
10.2.12.2. Kysyä ottelulääkäriltä mikäli loukkaantunut nyrkkeilijä kykenee jatkamaan ottelua. Jos
ottelulääkärin mielestä nyrkkeilijä kykenee jatkamaan, kehätuomari voi jatkaa ottelua.
10.2.12.3. Jos ottelulääkärin mielestä nyrkkeilijä ei kykene jatkamaan ottelua kehätuomari voi keskeyttää
ottelun vaikka hän ei olisi nähnyt rikettä. Tässä tapauksessa kehätuomarin tulee kysyä kunkin viiden
(5) arvostelutuomarin mielipidettä onko enemmistö nähnyt rikkeen tai sääntöjenmukaisen iskun ja
kehätuomarin tekee tämän jälkeen yhden seuraavista ratkaisuista:
10.2.12.3.1. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt sääntöjen mukaisen iskun – AIBA
Tekninen sääntö 4.4.1. tulee sovellettavaksi;
10.2.12.3.2. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahallisen rikkeen – AIBA
Tekninen sääntö 4.5.2. tulee sovellettavaksi;
10.2.12.3.3. AOB
10.2.12.3.3.1. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahattoman rikkeen –
AIBA Tekninen sääntö 4.1.2.1. tulee sovellettavaksi;
10.2.12.3.4. APB
10.2.12.3.4.1. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahattoman rikkeen
ennen kolmannen erän alkua – AIBA Tekninen sääntö 4.4.2.1. tulee sovellettavaksi;
10.2.12.3.4.2. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahattoman rikkeen
kolmannen erän alkamisen jälkeen – AIBA Tekninen sääntö 4.1.2.2. tulee sovellettavaksi;

10.2.12.3.5. WSB
10.2.12.3.5.1. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahattoman rikkeen
ennen toisen erän alkua – AIBA Tekninen sääntö 4.4.3.1. tulee sovellettavaksi;
10.2.12.3.2.2. Kun kaikki arvostelutuomarit tai heidän enemmistö on nähnyt tahattoman rikkeen
toisen erän alkamisen jälkeen – AIBA Tekninen sääntö 4.1.2.3. tulee sovellettavaksi;
10.3.

Kehätuomarin velvollisuudet ovat seuraavat:

10.3.1. Keskeyttää ottelu missä tahansa vaiheessa mikäli hän katsoo ottelun olevan yksipuolinen.
10.3.2. Keskeyttää ottelu missä tahansa vaiheessa jos toinen nyrkkeilijöistä on loukkaantunut minkä
seurauksena kehätuomari katsoo että nyrkkeilijän ei tule jatkaa.
10.3.3. Keskeyttää ottelu missä tahansa vaiheessa mikäli hän katsoo nyrkkeilijän olevan passiivinen eikä
kilpaileva. Kyseisessä tapauksessa kehätuomari voi katsoa toisen tai molemmat nyrkkeilijät
hylätyiksi.
10.3.4. Huomauttaa nyrkkeilijää tai antaa tälle varoitus rikkeistä tai muusta reilun pelin vastaisesta
toiminnasta tai varmistaakseen näiden sääntöjen noudattamisen.
10.3.5. Hylkäämään nyrkkeilijän joka ei viipymättä tottele kehätuomarin komentoa tai joka käyttäytyy
kehätuomaria kohtaan hyökkäävällä tai aggressiivisella tavalla.
10.3.6. Aikaisemman varoituksen jälkeen tai suoraan diskvalifioida nyrkkeilijä joka syyllistyy vakavaan
rikkeeseen.
10.3.7. Tulkita näitä sääntöjä niin pitkälle että ne ovat sovellettavissa tai asianmukaisia ottelun näkökulmasta
tai tehdä päätös tai ryhtyä toimenpiteisiin missä tahansa tapauksessa ottelun suhteen mitä ei ole
näissä säännöissä kuvattu.
10.4.

Oikeus tarkastaa nyrkkeilijä

10.4.1. Nyrkkeilijän noustua kehään kehätuomarin tulee varmistua että ottelija käyttää kilpailusääntöjen
mukaisia varusteita.
10.4.2. Nyrkkeilijä ei saa käyttää muita välineitä ja asusteita kuin on määritelty kilpailusäännöissä.
10.4.3. Nyrkkeilijän hanskan irrotessa ottelun aikana kehätuomarin tulee keskeyttää ottelu asian
korjaamiseksi.
10.4.4. Ottelun päätyttyä kehätuomarin tulee tarkastaa kummankin nyrkkeilijän käsisiteet.
10.5.

Kehätuomarin tulee tarkastaa arvostelutuomareiden ja ottelulääkäreiden sijoittuminen ennen ottelun
alkua.

10.5.1. Kehätuomari voi aloittaa ottelun vasta kun hän on saanut tähän luvan kilpailun ylituomarilta.

SÄÄNTÖ 11. ARVOSTELUTUOMARIT
11.1.

Valitseminen ja osallistuminen

11.1.1. Kaikissa AIBA AOB kilpailuissa jokaisen ottelun arvostelee viisi (5) arvostelutuomaria, jotka
sijoitetaan kehän neljälle laidalle, kuten AOB Kilpailusäännöissä on kuvattu.

11.1.2. Kaikissa AIBA APB ja WSB kilpailuissa jokaisen ottelun arvostelee kolme (3) arvostelutuomaria
istuvat kehän kolmella (3) reunalla kuten on määritelty APB kilpailusäännöissä ja WSB
kilpailusäännöissä.
11.2.

Arvostelutuomari ei saa puhua tai antaa mitään merkkejä nyrkkeilijälle tai toiselle arvostelutuomarille
tai kellekään muulle ottelun aikana.

11.3.

Arvostelutuomarit eivät saa jättää paikkaansa ennen kuin ottelun ratkaisu on julistettu yleisölle.

SÄÄNTÖ 12. AIBA KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMARIEN HALLINTO
12.1.

AIBA on vastuussa kaikkien tähtitason kehä- ja arvostelutuomarien sertifioinnista.

12.2.

Ne valitut ja/tai nimitetyt henkilöt jotka ovat kansallisten liittojen johtohenkilöitä kuten puheenjohtajat
(Presidents), johtokunnan jäsenet (Executive Committee members), pääsihteerit (Secretaries
General) jne. eivät voi olla aktiivisia kehä- tai arvostelutuomareita; kuitenkin he voivat toimia
kansallisella tasolla tuomareina mikäli he eivät toimi puheenjohtajan (President,
Chairman/Chairwoman) tai pääsihteerin (Secretary General) toimessa.

12.3.

Yleiset kriteerit koskien AIBA kehä- ja arvostelutuomarien peruskelpoisuutta ja kokonaisuudessaan
AIBA kehä- ja arvostelutuomarien hallintojärjestelmä on kuvattu AIBA kehä- ja arvostelutuomarien
hallintosäännössä (AIBA Referee & Judges’ Management Guidelines).

12.4.

Kaikkien kehä- ja arvostelutuomarien tulee AIBA kilpailuissa allekirjoittaa käyttäytymissääntö Code of
Conduct joka on liitteessä E.

SÄÄNTÖ 13. KEHÄLÄÄKÄRIT
13.1.

Kehälääkärien valtuudet ja velvollisuudet on kuvattu lääketieteellisissä säännöissä.

13.2.

AIBA kehälääkärien hallintojärjestelmä on kuvattu AIBA kehälääkärien hallintosäännössä (AIBA
Ringside Doctors Management Guidelines).

SÄÄNTÖ 14. AJANOTTAJA JA KELLONKÄYTTÄJÄ
14.1.

Ajanottajan tehtävät ovat:

14.1.1. Ajanottajan tärkein tehtävä on seurata erien määrää ja kestoa sekä erätaukojen pituutta. Erien
välisen tauon pituus on yksi (1) minuutti.
14.1.2. Ajanottaja aloittaa ja päättää jokaisen erän soittamalla kelloa.
14.1.3. Ajanottajan tulee ilmoittaa äänimerkillä lähestyvästä erän päättymisestä kymmenen (10) sekuntia
ennen erän loppua.
14.1.4. Ajanottajan tulee seurata erien kestoa kellon avulla. Ajanottaja pysäyttää kellon vain kehätuomarin
komentaessa ”time”. Kehätuomarin komennolla ”box” ajanottaja jatkaa ajanottoa.

14.1.5. Maahanlyöntiä seuraavan luvunlaskun aikana ajanottajan tulee äänimerkein avustaa kehätuomaria
sekuntien kulumisessa.
14.1.6. Jos erän päättyessä nyrkkeilijä on lyöty maahan ja kehätuomari suorittaa luvunlaskua, erän
päättymisestä ilmoittavaa kelloa ei saa soittaa. Kelloa soitetaan vasta kun kehätuomari on
komennolla ”box” ilmoittanut ottelun jatkuvan.
14.1.7. Ajanottajan tulee seurata ajan kulkua jos nyrkkeilijään on osunut lyönti vyötärölinjan alapuolelle tai
LOC on tapahtunut tai jos nyrkkeilijä on pudonnut pois kehästä.

SÄÄNTÖ 15. VIRALLINEN KUULUTTAJA
15.1.

Virallisen kuuluttajan tehtävät ovat:

15.1.1. Virallinen kuuluttaja julistaa ennen ottelua alkua ottelun lajin, painoluokan, ottelun keston, nimet,
maan, kummankin nyrkkeilijän painon ja ottelumenestyksen sekä kehä- ja arvostelutuomareiden
nimet ja maan.
15.1.2. Virallisen kuuluttajan tulee kertoa erän järjestysnumero välittömästi jokaisen erän alkamisen jälkeen.
15.1.3. Virallisen kuuluttajan tulee julkistaa lopullinen tulos ja ottelun voittaja saatuaan lopulliset tuloksen
kilpailujen ylituomarilta.
15.1.4. Kymmenen (10) sekuntia ennen erän alkua pois lukien ensimmäinen erä kuuluttajan tulee käskeä
”avustajat kehästä”.
15.2.

Virallisen kuuluttajan tulee täyttää seuraavat pätevyysvaatimukset kaikissa kansainvälisissä
kilpailuissa:

15.2.1. Puhua sujuvasti useaa kieltä, mukaan lukien ainakin englannin kieli.
15.2.2. Ymmärtää nämä säännöt erinomaisesti.
15.2.3. Olla kokenut urheilutapahtumien kuuluttaja.

SÄÄNTÖ 16. VALMENTAJAT / AVUSTAJAT
16.1.

Kelpoisuus

16.1.1. Vain AIBA:n luokittelemat valmentajat sekä AIBA:n luokittelemat Cutmanit voivat toimia avustajina
kaikissa AIBA:n kilpailuissa. Kaikkien nyrkkeilijöiden, kansallisten liittojen ja AIBA:n
koulutuskeskusten palkkaamien avustajien pitää olla AIBA:n luokittelemia. AIBA voi kuitenkin
myöntää tähän poikkeusluvan.
16.1.2. Ammattilaisnyrkkeilyssä toimiva valmentaja voi toimia valmentajana tai avustajana AIBA:n
kilpailuissa kun hänet on luokiteltu AIBA:n toimesta rekisteröidyksi valmentajaksi.
16.1.3. Kutakin nyrkkeilijää voi seurata kehän äärelle kolme (3) avustajaa. Kuitenkin vain kaksi (2) heistä voi
nousta kehätasanteelle ja vain yksi (1) saa astua kehän sisäpuolelle.
16.2.

Avustajien tehtävät ovat:

16.2.1. Avustajien pitää poistua kehätasanteelta ja kehästä ennen jokaisen erän alkua ja heidän tulee
poistaa tuolit, pyyhkeet, ämpärit, jne., kehätasanteelta.
16.2.2. Avustajilla tulee olla ottelun aikana pyyhe nyrkkeilijää varten. Avustaja voi ilmaista nyrkkeilijän
luovuttamisen heittämällä pyyhkeen kehään kun arvioidaan, että nyrkkeilijä ei ole kunnossa tai hän ei
kykene jatkamaan ottelua. Kehätuomarin suorittaman luvunlaskun aikana tämä ei kuitenkaan ole
sallittua.
16.2.3. Avustajat voivat käyttää ainoastaan järjestäjien toimittamaa vettä läpinäkyvistä pulloista. Nyrkkeilijän
saadessa haavan avustajat voivat käyttää ainoastaan seuraavia lääkeaineita: vaseliini, kollodium
(haavaliima), Thrombin-liuos, Micro Fibrilar Collagen, Gelfoam, Surgigel ja adrenaliini (1/1000).
Jääpussien, turvotuksenehkäisemisrautojen ja pumpulipuikkojen käyttäminen on sallittua.
16.2.4. Avustaja voi käyttää laukkua, jonka maksimimitat ovat 32cm x 20cm x 20cm.
16.3.

Kielletty toiminta

16.3.1. Avustajat eivät saa käynnissä olevan erän aikana nousta seisomaan, ja/tai kannustaa tai kiihottaa
katsojia sanoin tai elein. Avustajat eivät saa ottelun aikana koskea kehään, huutaa, aiheuttaa
skandaalia tai häiritä kilpailua.
16.3.2. Avustajille varatun alueen tulee olla 50 cm – 1 m etäisyydellä kehäkulmauksesta ja kooltaan 2,0-2,5
m². Avustajat eivät saa poistua avustajille varatulta alueelta osoittaakseen tyytymättömyyttään
kehätuomarin toimintaan.
16.3.3. Avustajat eivät saa heittää kehään esineitä osoittaakseen tyytymättömyyttään tai potkia tuolia tai
vesipulloa tai ryhtyä mihinkään muuhun toimenpiteeseen, mitä voidaan pitää epäurheilijamaisena
käytöksenä.
16.3.4. Kaikenlaisten kommunikaatioon tarkoitettujen laitteiden käyttäminen kilpailualueella (FOP) on
kiellettyä. Näitä ovat mm. matkapuhelimet, radiopuhelimet, älypuhelimet, kuulokkeet ja
kuulokemikrofonit, lyhytaaltoradiot, jne.
16.3.5. Avustajat eivät saa missään tapauksessa antaa lisähappea tai minkään tyyppistä inhallaattoria
nyrkkeilijälle ottelun aikana.
16.3.6. Avustajilla ei ole oikeutta huutaa/kiistellä kenenkään toimitsijan kanssa kilpailualueella (FOP) ottelun
aikana tai sen jälkeen.
16.4.

Sanktiot

16.4.1. Yllä mainitun kielletyn toiminnan ensimmäisestä rikkomuksesta avustaja saa huomautuksen.
16.4.2. Yllä mainitun kielletyn toiminnan toisesta rikkomuksesta avustaja saa varoituksen ja hänen tulee
poistua kilpailualueelta (FOP) mutta hän saa jäädä kilpailutilaan.
16.4.3. Yllä mainitun kielletyn toiminnan kolmannesta rikkomuksesta avustaja poistetaan kilpailun
ylituomarin toimesta loppupäivän ajaksi.
16.4.4. Avustajat jotka poistetaan kilpailutilasta toisen kerran, eivät saa osallistua enää kilpailuun.

SÄÄNTÖ 17. KEHÄ
17.1. Hyväksytty merkki

17.1.1. Kansallisten liittojen ja BMA:n tulee käyttää AIBA:n virallisten nyrkkeilyvälineiden lisenssinhaltijoiden
valmistamia kehiä.
1.7.2.

Kehän ja kanveesin koko

17.2.1. Kaikissa AIBA:n kilpailuissa kehän tulee olla neliön muotoinen ja sivuiltaan 6.10m kehäköysien
sisäpuolelta mitattuna.
17.2.2. Suojakankaan tulee ulottua kultakin sivulta 85cm kehäköysien ulkopuolelle mukaan lukien
ylimääräinen materiaali joka tarvitaan suojakankaan kiristämiseksi ja varmistamiseksi.
17.2.3. Kehän tarkemmat mitat ilmenevät alla olevasta kuvasta.

17.3.

Kehän korkeus

17.3.1. Kehän tulee olla 100cm korkeudella lattiatasosta mitattuna.

17.4.

Tasanne ja kulmasuojukset

17.4.1. Tasanteen tulee olla rakenteeltaan turvallinen, vaakatasossa ja ilman häiritseviä ulkonemia. Siinä
tulee olla neljä kulmatolppaa varustettuna neljällä kulmasuojalla estämässä nyrkkeilijöiden
loukkaantumista. Kulmasuojukset tulee järjestää kilpailujen ylituomarista nähden seuraavasti:
a. lähempi vasen kulma – punainen
b. taaempi vasen kulma – valkoinen
c. taaempi oikea kulma – sininen
d. lähempi oikea kulma – valkoinen
17.4.2. Tasanteen tulee olla neliön muotoinen ja sivuiltaan 7.80m pitkä.
17.5.

Kehän lattiamateriaali

17.5.1 Kehän lattian tulee olla peitettu huovalla, kumilla tai muulla soveltuvaksi hyväksytyllä materiaalilla,
joka on pehmeää ja joustavaa. Materiaalin paksuuden tulee olla vähintään 1,5 cm ja enintään 2,0
cm.
17.5.2. Kehäkankaan tulee peittää koko kehätasanne ja se ei saa olla liukkaasta materiaalista valmistettu.
17.5.3. Kehäkankaan tulee olla väriltään sininen, pantone 299.
17.6.

Kehäköydet

17.6.1. Kehäköydet tulee olla suojattu paksulla pehmusteella.
17.6.2. Kehään tulee kuulua neljä (4) erillistä köyttä kehätolppien jokaisella välillä. Köysien tulee olla
halkaisijaltaan 4 cm mukaan lukien pehmusteet ja pintamateriaali.
17.6.3. Neljän (4) kehäköyden korkeudet kanveesista lukien tulee olla 40 cm, 70 cm, 100 cm ja 130 cm.
17.6.4. Neljä (4) kehäköyttä tulee olla yhdistetty toisiinsa kehän jokaisella sivulla tasaisin etäisyyksin
kahdella (2) kangassuikaleella (kehäkankaan kaltaisella materiaalilla) joiden leveyden tulee olla 3 – 4
cm. Kangassuikaleet eivät saa luistaa köysien mukana.
17.6.5. Kaksi ylintä kehäköyttä tulee olla kiristetty riittävän kireälle. Kaksi alnta eivät saa olla liian kireällä.
Kuitenkin joka tapauksessa kehätuomarilla ja ylituomarilla on oikeus säädättää kehäköysien tiukkuus
tarpeen mukaan.
17.7.

Portaat

17.7.1. Kehä tulee olla varustettu kolmin portain joista kahdet portaat vastakkaisiin kulmiin nyrkkeilijöiden ja
avustajien käyttöön ja yhdet portaat puolueettomaan kulmaan kehätuomarien ja kehälääkärin
käyttöön.

SÄÄNTÖ 18. KEHÄVARUSTEET
Seuraavat kehävarusteet tulee olla käytettävissä kaikissa otteluissa ja kilpailujen järjestäjien tulee toimittaa
ne käytettäviksi viimeistään kaksi (2) tuntia ennen kilpailujen aloittamisajankohtaa.
18.1.

Kello (gongi)

18.2.

Kaksi (2) muovista astiaa joita voidaan käyttää sylkemistä varten

18.3.

Tuolit ja pöydät ylituomarin, apulaisylituomarin, tuomariarvioijan, ajanottajan, gongin käyttäjän,
kuuluttajan ja arvostelutuomarien käyttöön.

18.3.1. Arvostelutuomarien pöytien tulee olla standardimalliset kaikissa AIBA kilpailuissa
Muoto: neliö
Leveys: 80-100 cm x 80 – 100 cm
Korkeus: 80 cm
Pinnan väri: valkoinen
18.4.

Yksi (1) elektroninen sekuntikello joka soveltuu Arvostelujärjestelmän vaatimuksiin ja yksi
käsikäyttöinen sekuntikello varalle.

18.5.

Yksi (1) Arvostelujärjestelmä

18.6.

Yksi (1) kaiutinjärjestelmään kytketty mikrofoni

18.7.

Ensiaputarpeita kuten Lääketieteellisissä säännöissä on määritelty

18.8.

Kehän puolueettomiin kulmiin tulee olla asennettuna läpinäkymättömät pienet muovipussit.

18.9.

Kolme (3) tuolia avustajien käyttöön kumpaankin nyrkkeilijän kulmaan.

18.10. Yhdet (1) paarit.
18.11. Yksi (1) sarja ping-pong palloja ja kaksi astiaa joista toinen läpinäkyvä ja toinen läpinäkymätön
arvostelutuomarien paikkojen arvontaa varten.

SÄÄNTÖ 19. HAMMASUOJAT
19.1.

Nyrkkeilijöiden tulee käyttää hammassuojia kaikissa otteluissa.

19.2.

Punaisia tai osittain punaisia hammassuojia ei saa käyttää.

SÄÄNTÖ 20. ALASUOJAT
20.1.

Nyrkkeilijöiden tulee käyttää alasuojia kaikissa miesten ja poikien kilpailuissa. Alasuoja ei saa peittää
osuma-aluetta.

SÄÄNTÖ 21. HANSKOJA KOSKEVA MÄÄRÄYS
21.1.

Kaikissa AOB yleisen sarjan miesten kilpailuissa sekä APB ja WSB:

21.1.1. Kymmenen (10) unssin hanskoja tulee käyttää kevyestä kärpässarjasta (49 kg) kevyeen välisarjaan
(64 kg).
21.1.2. Kahdentoista (12) unssin hanskoja tulee käyttää välisarjasta (69 kg) superraskaaseen sarjaan (+91
kg).
21.2.

AOB naisten yleisen sarjam (Elite) sekä A-juniori poikien ja tyttöjen (Youth) kilpailuissa

21.2.1. Kymmenen (10) unssin hanskoja tulee käyttää kaikissa painoluokissa.

LIITE A
Painoluokat ja painorajojen terminologiaa

Miesten yleinen ja poikien A-juniorit
10 painoluokkaa

Painoluokka
Kevyt
kärpässarja
Kärpässarja
Kääpiösarja
Kevytsarja
Kevyt välisarja
Välisarja
Keskisarja
Kevyt
raskassarja
Raskassarja
Superraskas
sarja

yli kg
46

asti kg
49

49
52
56
60
64
69
75

52
56
60
64
69
75
81

81
91

91
-

Naisten yleinen ja tyttöjen A-juniorit
10 painoluokkaa

Painoluokka
Kevyt
kärpässarja
Kärpässarja
Kääpiösarja
Höyhensarja
Kevytsarja
Kevyt välisarja
Välisarja
Keskisarja
Kevyt
raskassarja
Raskassarja

yli kg
45

asti kg
48

48
51
54
57
60
64
69
75

51
54
57
60
64
69
75
81

81

-

Olympiakilpailut
Naisten yleinen ja tyttöjen A-juniorit
3 painoluokkaa

Painoluokka
Kärpässarja
Kevytsarja
Keskisarja

yli kg
48
57
69

asti kg
51
60
75

Poikien ja tyttöjen B-juniorit
13 painoluokkaa

Painoluokka
Neulasarja
Kevyt
kärpässarja
Kärpässarja
Kevyt
kääpiösarja
Kääpiösarja
Höyhensarja
Kevytsarja
Kevyt välisarja
Välisarja
Kevyt keskisarja
Keskisarja
Kevyt
raskassarja
Raskassarja

yli kg
44
46

asti kg
46
48

48
50

50
52

52
54
57
60
63
66
70
75

54
57
60
63
66
70
75
80

80

-

LIITE B
Kansallisen liiton hyväksymisilmoitus fyysisen yksilökamppailulajin
urheilijoille

LIITE C
Lääkäritodistuslomake

LIITE D
Ottelun uudelleenarviointipyyntölomake

LIITE E - AIBA Code of Conduct (Käyttäytymissäännöstö)

