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СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРАВИЛАТА 

 
Настоящите технически правила на AIBA, приложими за АОВ, АРВ и WSB са единствените Технически Правила, които 
националните федерации-членки, клубовете техни членове, както и боксовата общност като цяло, трябва навсякъде по 
света да следват и взимат под внимание във всички дейности и състезания на всички нива. Никоя Национална 
Федерация не трябва да разработва собствени Технически Правила, които да са в противоречие с тези на AIBA . 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
„AIBA”   означава Международна Боксова Асоциация; 

 

„Състезания на AIBA” означава всички състезания на АОВ, АРВ и WSВ; 

"АОВ "   означава AIBA открит бокс; 

„АРВ” означава професионално състезание по бокс, под егидата на АIВА; 

„BMA” означава маркетингова агенция, наречена Маркетингова Агенция по Бокс, принадлежаща на 

AIBA;  

"Двубой"  означава боксов мач между двама боксьори, провеждайки се като част от състезание; 

„Боксьор”  означава всеки боксьор, който участва в състезания и е лицензиран от Национална 

Федерация, член на AIBA; терминът „боксьор” се отнася за състезатели от двата пола; 

„Сертифициране на треньори” означава разрешението да се участва като треньор в състезанията на AIBA, дадено от 

всяка Национална Федерация, след като лицето премине изпити и придобие сертификат; 

"Конфедерация"  е група от Национални Федерации, признати от AIBA, които принадлежат към един и същи  

континент; 

„Дисциплинарни правила” означава правилата, публикувани от AIBA, съотнесени с общите стандарти на поведение, 

изисквани от боксьора и/ или всяко лице, включено в Състезанията на AIBA и санкциите, които 

могат да бъдат наложени, във връзка с всяко нарушаване на която и да е норма на поведение; 

“Работна зона около ринга (FOP)”означава зоната от залата, простираща се най-малко на 6 метра от платформата на 

ринга за AOB и 2 метра извън платформата на ринга за APB и WSB. 

"Ръкавици"  означава части от екипировката, които се поставят на ръцете - за да бъдат предпазени по 

време на състезанието; 

"Съдия"  означава лице, което присъжда точки по време на мача на базата на представянето на всеки 

боксьор на ринга, при спазването на Техническите правила на AIBA и състезателните правила 

на AOB, APB и WSB; 

„Медицински правила”  означава правилата, публикувани от AIBA, във връзка с медицинските стандарти, изисквани да 

бъдат спазвани от боксьора и от всяко друго официално лице преди, по врема на, и след 

състезанието; 

"Национална федерация" означава федерация, която е допусната до членство в AIBA от Конгреса и следователно е 

придобила право на член на AIBA; 

„Национално ниво на състезание”  означава състезание по бокс, организирано и/или разрешено от дадена 

Национална Федерация и в което участват само боксьори от тази Национална Федерация; 

"Рефер"  означава лице, което гарантира, че Техническите правила на AIBA и правилата за  съзтезание 

на AOB, APB и WSB се спазват от боксьорите по време на мач на ринга; 
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„Правила” означава антикорупционни правила, антидопингови правила, дисциплинарни правила, 

състезателни правила, медицински правила, процедурни правила и технически правила. 

„Секундати” означава треньори, които са сертифицирани за AOB, APB и WSB и на които е разрешено да 

присъстват в ъгъла на ринга; 

„Супервайзер”  означава лице, което се назначава от AIBA да бъде отговорно за всички технически въпроси 

във всякакви състезания на AIBA. Супервайзерът може да бъде сертифициран за всички 

състезания на AIBA (AOB, APB и WSB) или само за състезанията на AOB. 

"Официални лица на отбора" означава екип от мениджъри на отбора, треньори и лекари на отбора, вписани от 

Националата Федерация за всяко състезание, но не може да включва боксьори; 

„Световни серии по бокс(WSB)”   означава международно състезание по бокс под формата на лига, известно като 

Световни Серии по Бокс (или всяко друго име, което може да замества казаното име в 

различно време ), състоящо се от множество франчайзополучатели и се провежда веднъж по 

време на всяка състезателна година 
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ПРАВИЛО 1. ЧЛЕНСТВО 

1.1. Всички боксьори, треньори, официални лица и членове на Национална федерация трябва да бъдат 
членове на тяхната Национална федерация, Конфедерация и AIBA, за да участват в национални и 
интернационални състезания на AIBA. 

 

ПРАВИЛО 2. КВАЛИФИКАЦИИ  НА БОКСЬОРИТЕ: МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ 

2.1. Медицинско сертифициране. 

2.1.1. Боксьор не трябва да бъде допускан до участие в международни състезания, ако в себе си няма 
валидна към същия ден Международната Състезателна Книжка, в която същият боксьор трябва да 
бъде сертифициран  като годен да боксира от компетентен лекар, утвърден от Ръководителя на 
Медицинското Жури на AIBA.  

1. Лекарят не трябва да бъде квалифициран като такъв, преди той/тя да предостави ясно и четливо 
доказателство за самоличност и медицински препоръки.  

2. За да бъде валиден годишният медицински преглед, той трябва да бъде (І) извършен от 
квалифициран лекар, (ІІ) не по-късно от 12 месеца преди датата на съответното състезание и (ІІІ) 
записът на прегледа трябва да съдържа ясни и четливи резултати за всички тествани зони, а 
също и (ІV) трябва да е качен като в онлайн или офлайн регистрация за международни 
състезания. 

2.1.2. Боксьорът трябва да бъде прегледан от лекаря на състезанието преди да бъде претеглен на 
официалното мерене. С цел да се осигури гладко протичане на официалното мерене, Супервайзерът 
може да реши медицинският преглед да започне по-рано. Супервайзерът информира всички 
представители на бокьорите  за тази промяна. 

2.1.3. За медицинският преглед, боксьорът или негов представител трябва да осигури на Супервайзера  
цялата изисквана документация, в съответствие с настоящия правилник. 

2.1.4. Годишният медицински сертификат трябва да бъде предоставян онлайн чрез базата- данни на AIBA 
ежегодно. 

2.1.4.1. AOB- до 31 Януари или най-късно по време на регистрационния период на първото състезание 
на АОВ от годината; 

 2.1.4.2. APB- най-късно един месец преди началото на всеки два цикъла на боксьора; 

2.1.4.3. WSB- по време на регистрационния период или най-късно три седмици преди началото на 
сезона или преди първата състезателна вечер. 

2.1.5. Годишният медицински сертификат трябва да бъде стандартизиран според Приложение А. 

2.1.6. Боксьорът трябва да спазва следния минималният период на почивка: 

 2.1. 6.1 . AOB- Дванадесет ( 12 )  часа между два ( 2 )  боксови мача; 

2.1.6.2.   APB: 

 2.1.6.2.1.Десет ( 10 ) дни за всеки мач, който продължава шест ( 6 ) рунда или по-малко 

2.1.6.2.2. Двадесет ( 20 ) дни за всеки мач, който продължава повече от шест ( 6 ) рунда, но до 
осем ( 8 ) рунда включително. 

2.1.6.2.3. Тридесет ( 30 ) дни за всеки мач, който продължава повече от осем ( 8 ) рунда. 

2.1.6.3. WSB-  Десет ( 10 ) дни между два ( 2 ) мача. 

2.2. Показания, при които на боксьор с недъзи е позволено да боксира. 

2.2.1. Вижте текущия Медицински наръчник на AIBA за позволените заболявания за боксиране. 

 2.3. Състояния, при които е забранено да се боксира: 

Боксьори със следните забранени за боксиране заболявания няма да бъдат допуснати да участват в 
каквото и да е състезание на AIBA: 

2.3.1.Ако боксьор има превръзка върху рана, охлузване, разкъсване или кървене от скалпа или лицето, 
включително носа и ушите. На боксьора е позволено да участва, в случай, че боксьорът с абразио 
или разкъсване, не е използвал друго освен вазелин, колодий, тромбинов разтвор, микро фибриларен 
колаген, пяна- гел, хирургичен гел и адреналин 1/ 1000 или лепенка за рани. Решението за допускане 
се взима от лекаря, преглеждащ боксьора, в деня на предстоящия двубой. 

2.3.2.Преди медицинския преглед, боксьорът трябва да е гладко избръснат. Бради и мустаци не са 
разрешени. По време на битка, по боксьора не трябва да има никакъв пиърсинг и никакви аксесоари по 
тялото. 

2.3.3.Боксьор с имплантирано устройство, използващо електричество или всякакви добавъчни материи, 
които променят физическите функции, не се допуска до боксиране. 

2.3.4. Обърнете се към текущото АИБА Медицинско ръководство за другите забранени положения. 
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2.3.5. Медицинско сертифициране, извършвано след периоди на пробация -  Преди отново да започне да 
боксира след всеки период на отстраняване, определен в Правило – 2.5. - боксьорът трябва да бъде 
освидетелстван от лекар, за да се определи годността му да продължи да участва в състезания по 
бокс. 

2.3.6. Позволено е боксьорът да носи само меки контактни лещи. Всички други контактни лещи са забранени. 

2.3.6.1. В случай, че боксьор загуби контактните си лещи: 

 2.3.6.1.1. Ако боксьорът приеме да продължи да се боксира, мачът ще продължи; 

2.3.6.1.2. Ако боксьорът не приеме да продължи да се боксира без контактни лещи, реферът 
трябва да прекъсне мачът и опонетът ще бъде обявен за победител с ТКО / 
Технически нок-аут/. 

2.4. Нок-аут / КО / и Технически нок-аут / ТКО/. 

Когато резултатът от мача е нок-аут или технически нок-аут, лекарят на ринга трябва да попълни и подпише 
Медицински доклад за мача, данните от който ще бъдат оповестени в базата-данни на AIBA и изпратени 
автоматично към заинтересованата Национална Федерация. Медицинският доклад за мача трябва да 
препоръчва колко дни почивка трябва да бъдат предписани или какви предпазни санитарни мерки да бъдат 
взети и  да бъде предаден на Супервайзера от лекаря на ринга. 

2.5. Защитни мерки за здравето. 

2.5.1.Един нок-аут - Боксьор, който е бил нокаутиран в резултат на удари в главата по време на битка или 
ако реферът е спрял борбата, след като боксьор е получил силни удари по главата и е загубил 
способността си да се защитава или да продължи да се бори, не е позволено да участва в състезания и 
спаринги за период от най-малко 30 дни след като боксьорът е бил нокаутиран. 

2.5.2.Двa нок-аута - Боксьор, нокаутиран в резултат на удари в главата по време на битка, или ако реферът 
спре двубоя, след като боксьор е получил силни удари в главата и е загубил способността си да се 
защитава или да продължи да се бори, и ако това се случи два пъти в рамките на деветдесет (90) дни, 
той не може да участва в състезания и спаринги за срок от деветдесет (90) дни след втория нокаут. 

2.5.3.Три нок-аута - Боксьор, нокаутиран в резултат на удари в главата по време на битка, или ако реферът 
спре двубоя, след като боксьор е получил силни удари в главата и е загубил способността си да се 
защитава или да продължи да се бори, и ако това се случи три пъти в рамките на дванадесет (12) 
месеца, той не може да участва в състезания и спаринги за срок от една (1) година след третия нок- 
аут. 

2.5.4.Ако боксьор е получил „нок-аут” или е получил няколко  удара в главата, в резултат на които има 
прекратяване на мача, то лекарят на ринга трябва да определи сериозността  на контузиите и да 
определи период на медицински ограничения, както следва: 

2.5.4.1.  В случай, че няма загуба на съзнание, минималeната забрана за участие е от 30 дни; 

2.5.4.2.  В случай, че има загуба  на съзнание по-малко от  1 мин. забраната за участие  е от 90 дни; 

2.5.4.3.  В случай, че има загуба  на съзнание  повече от 1 мин. забраната за участие  е от 180 дни; 

2.5.4.4.  Всеки боксьор, който е претърпял втора загуба на съзнание,  в рамките на три (3) месеца от 
подновяването на състезателната си дейност, след първа загуба на съзнание, получава 
горните забрани в удвоена степен; 

2.5.4.5. Всеки боксьор, който е претърпял три (3) загуби на съзнание,  в рамките на 12 месеца, 
получава забрана за минимум осемнадесет (18) месеца от датата на третата загуба на 
съзнание. 

2.5.4.6. Всеки боксьор, който има медицинска забрана не трябва да тренира или да участва в 
спаринг по време на забранителния период. 

2.5.5. Всички мерки за предпазване на здравето трябва също да се прилагат ако нок-аута и/ или загубата на 
съзнание са се случили по време на тренировка или някъде другаде. Треньорът е длъжен да докладва 
на Националната си Федерация. 

2.5.6. Ако боксьор е нокаутиран в следствие на удар в главата след командата "брейк"/ прекъсни/  или "стоп" 
и е  отброено „десет“ (10), победата "чрез дисквалификация" не позволява на боксьора да продължи 
участието си в този турнир. 

2.5.7. Боксьор, който се връща да боксира, след период с цел предпазни мерки за защита на здравето, 
трябва да получи писмено одобрение от медицинска комисия на своята Национална федерация и да 
информира Централата на AIBA преди да се върне да боксира. 

2.5.7.1. Ако Националната Федерация няма национална медицинска комисия, то тогава невролог  
или спортен медицински специалист трябва да разреши участието на конкретния боксьор в 
състезания. 

2.5.8. В случай на удари по тялото, периодът на почивка или мерки за защита на здравето ще бъдат по 
лична преценка на лекарят на състезанието, последвани от медицински преглед след мача.  
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ПРАВИЛО 3. ТОЧКОВА СИСТЕМА / СКОРИНГ СИСТЕМА / 

3.1. Точковата система тряба да бъде използвана във всички мачове. Точковата система се базира на 
„Десетобална точкова система”. 

3.2.  След избора на 5 съдии, когато те пристигнат в  "Работната зона около ринга (FOP)", всеки на случаен 
признак избира позиция около ринга. 

3.3.   Точно преди началото на всеки мач, точковата система, на случаен принцип, избира трима (3) съдии 
измежду (5) петимата съдии (определени за мача) и само точкуването от тези трима (3) съдии ще се 
калкулира. 

3.4.   След края на всеки рунд, всеки съдия трябва определи победилия боксьор от този рунд, чрез 
присъждането на резултат от десет (10) точки на победителя и резултат от девет (9) или по-малко точки, 
но не по-малко от шест (6) - на загубилия боксьор, в зависимост от показаното на ринга, както и от 
степентта, до която опонентът е загубил рунда. Във всеки рунд трябва да има обявен победител. 

3.5.  Съдиите трябва да регистрират резултата чрез точковите бутони до петнадесет (15 ) секунди след края на 
рунда. Тези точки ще бъдат излъчвани директно към компютърната система, управлявана от 
Супервайзера, и никакви промени или допълнения не могат да бъдат правени след пъвоначалното 
регистриране на резултатите. Обявяването на точките за живо телевизионно излъчване ще бъде правено 
непосредствено преди началото на всеки следващ рунд ( с изключение на обявяването на точките, 
присъдени за финалния рунд, в който случай показването към телевизията и обявяването на окончателния 
резултат от мача от Официалният говорител ще бъде едновременно). Обявяването на резултата трябва 
да бъде одобрено от Супервайзера, който след това ще предостави точките на телевизионния оператор. В 
края на мача на публични монитори се визуализират всички точки, които са присъдени от всеки съдия за 
всеки боксьор. Публичният екран също така ще показва общият резултат от всеки един избран съдия за 
всеки боксьор за целия мач ( включително и всяко намаляване поради присъдени предупреждения). 

3.6.  В случай че общите точки, присъдени от всеки съдия, включително всяко намаляване, са еднакви в края на 
мача, съдиите трябва да запишат в точковата система кой по тяхно мнение е победителят на мача. От тях 
ще бъде поискано да направят това само ако:  

3.6.1. Един (1) от другите двама (2) съдии също са присъдили равни точки; 

3.6.2. Другите двама  (2) съдии са присъдили различни победители; 

3.6.3. Другите двама (2) съдии са присъдили равни точки. 

3.7. Точките от финалния рунд не трябва да бъдат показани или обявени на екрана докато победителят на мача 
не е обявен. Супервайзерът ще информира официалния говорител за официалния резултат. 

3.8. Всички резултати, записани в точковата система, трябва да бъдат принтирани в края на мача и трябва да 
бъдат включени в официалния доклад за Централата на AIBA от Супервайзера. 

3.9. Ако точковата система се повреди, реферът в този случай ще събере точковите карти (фишовете) от 
всичките петима (5) съдии с имената им, за да ги даде на Супервайзера. Супервайзерът, на случаен 
принцип, избира само 3 /трима/ съдии от петимата /5/ и запазва имената на участващите(избраните) 
съдии. За всеки рунд, Супервайзерът ще калкулира точките от същите 3 / трима / съдии, които преди това 
са били избрани.  

3.10. В случай на отсъствие на съдия, поради неочаквани обстоятелства, точковата система на случаен принцип 
ще избере трети (3- ти) съдия, от двамата (2- та) съдии, които не са били избрани първоначално. 

3.10.1. От съответния съдия ще бъде изискано да заеме позиция на мястото на липсващия съдия. 

3.11. Точковата система ще обяви победителя чрез единодушно или неединодушно решение, както следва: 

3.11.1. Единодушно решение по точки: тримата ( 3- ма ) съдии определят един и същ победител, или 

3.11.2. Неединодушно решение по точки:  

3.11.2.1. Двама (2-ма) от съдиите обявяват един (1) боксьор като победител, а другият съдия 
обявява    другия боксьор като победител; 

3.11.2.2. Двама (2- ма) от съдии обявяват един (1) боксьор като победител, а резултатът на другия 
съдия е равен. 

3.12. Всеки съдия ще оцени качествата на двамата (2) боксьори независимо, използвайки точковата система, 
базирайки се на следните критерии: 

3.12.1. Броят на точните удари в позволените зони; 

3.12.2. Доминиране в мача; 

3.12.3. Конкурентноспособността; 

3.12.4. Техническо и тактическо превъзходство; 

3.12.5. Нарушаване на правилата; 

3.13. Съдиите трябва да приложат следните критерии, за да оценят рунда: 
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3.13.1.  10 на 9 – При приблизително равен рунд; 

3.13.2.  10 на 8 – Ясен победител с надмощие; 

3.13.3.  10 на 7 – Пълно надмощие; 

3.13.4.  10 на 6 – Превъзходство; 

 
ПРАВИЛО 4. РЕШЕНИЯ 

4.1. Победа по точки - WP 

4.1.1. В края на мача, победителят ще бъде определен на базата на общия резултат от съдиите и ще бъде 
обявен победителят на мача по точки, в съответствие със Точковата система чрез единодушно или 
неединодушно решение. 

4.1.2. Съдията ще точкува рунда за всеки боксьор до времето на прекратяване на мача, и боксьорът, който 
води до момента по точки ще бъде обявен за победител в мача по точки, в съответствие с точковата 
система. Рундът, в който мачът е спрян, ще бъде оценен, дори ако е частичен рунд:  

1. AOB-   Правило 4.1.2. ще се прилага само ако нараняване се причини от неумишлен удар и като 
резултат от това срещата е спряна от рефера; 

2. APB-  Правило 4.1.2. ще се прилага само ако нараняване се причини от неумишлен удар, 
настъпил след началото на третия рунд и като резултат от това срещата е спряна от 
рефера; 

3. WSB-  Правило 4.1.2. ще се прилага само ако нараняване се причини от неумишлен удар, 
настъпил след  началото на втория рунд и като резултат от това срещата е спряна от 
рефера.   

4.1.3. Съдията ще точкува рунда за всеки боксьор до времето на прекратяване на мача, и боксьорът, който 
води до момента по точки ще бъде обявен победител в мача по точки, в съответствие с точковата 
система. Рундът, в който мачът е бил спрян, ще бъде точкуван, дори ако той е частичен рунд: 

1. AOB-   Правило 4.1.3. ще се прилага в случай, че двамата боксьори са наранени по едно и също 
време и като резултат от това срещата е спряна от рефера; 

2. APB-   Правило 4.1.3. ще се прилага в случай, че двамата боксьори са наранени по едно и също 
време, ако това се е случило след началото на третия рунд и като резултат от това 
срещата е спряна от рефера; 

3. WSB-  Правило 4.1.3. ще се прилага в случай, че двамата боксьори са наранени по едно и също 
време, ако това се е случило след началото на втория рунд и като резултат от това 
срещата е спряна от рефера; 

4.1.4.  Мачът ще бъде прекъснат от рефера поради събитие, което е извън контрола на боксьорите или на 
рефера , като повреда на ринга, прекъсване на  осветление, природни бедствия и други подобни 
непредвидими събития.  При такива обстоятелства, съдията ще оцени рунда за всеки боксьор към 
момента на прекъсване на мача и боксьорът, който води до момента по точки ще бъде обявен за 
победител на мача по точки в съответствие с точковата система. Рундът, в който мачът е бил спрян, 
ще бъде точкуван, дори ако той е частичен рунд 

4.1.4.1. APB & WSB -   Правило 4.1.3. ще се прилага в случай, че споменатото по- горе се е случило 
след началото на третия рунд. 

4.2.  Техническо равенство - TD  

4.2.1. AOB- Няма техническо равенство 

4.2.2. APB 

4.2.2.1 Ако нараняването се е случило от неумишлен удар, настъпил преди началото на третия рунд и 
като резултат от това срещата е спряна от рефера, то решението ще бъде техническо 
равенство - TD; 

4.2.2.2. В случай, че двамата боксьори са наранени по едно и също време преди началото на 
третия рунд и като резултат от това срещата е спряна от рефера, то решението ще бъде 
техническо равенство - TD; 

4.2.2.3. В случай, че настъпи двоен нок-аут в мач за титла, то решението ще бъде техническо 
равенство TD; 

4.2.3. WSB 

4.2.2.1 Ако нараняването се е случило от неумишлен удар, настъпил преди началото на втория рунд и 
като резултат от това срещата е спряна от рефера, то решението ще бъде техническо 
равенство - TD; 

4.2.2.2. В случай, че двамата боксьори са наранени по едно и същото време преди началото на 
втория рунд и в резултат на това срещата е спряна от рефера, то решението ще бъде 
техническо техническо равенство - TD; 
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4.3. Победа при технически нок-аут – TKO  

4.3.1 Ако боксьорът се оттегли доброволно поради травма или ако треньорът хвърли кърпата на ринга или 
на платформата, но не и докато реферът брои, опонентът ще бъде обявен за победител на мача 
поради технически нок-аут ТКО. 

4.3.2. Ако боксьорът не успее да продължи да се боксира непосредствено след периодът на почивка между 
рундовете, опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО. 

4.3.3. Ако по мнение на рефера боксьорът явно не е подготвен или е получил множество удари без да може 
да се защити или е получил силни удари, мачът ще бъде спрян и опонентът ще бъде обявен за 
победител на мача поради ТКО. 

4.3.4. Ако боксьор не е в състояние да продължи и не успее да възобнови боксирането след нок-даун, 
опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО. 

4.3.5. Ако боксьорът не се възстанови след деветдесет (90) секунди, в съответсвие с правило 7, относно 
нисък удар, опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО. 

4.3.6. Ако боксьор е изхвърлен извън ринга и  не може да се върне вътре в ринга в рамките на тридесет (30) 
секунди, без каквато и да е помощ, опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО. 

4.3.7. Ако мачът е спрян от рефера по решение на Супервайзера след предложение на лекарят на ринга, 
опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО. 

4.4.  Победа при нараняване при технически нок-аут- ТКО-I  

4.4.1. Ако боксьорът, по мнение на рефера, е неспособен да продължи поради претърпяна или увеличена 
травма от правилни удари, опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради ТКО- I. 

4.4.2. Ако боксьорът, по мнение на рефера, е неспособен да продължи да се състезава поради травма, 
претърпяна не от удари с юмрук, мачът ще бъде спрян и опонентът ще бъде обявен за победител на 
мача поради ТКО- I. 

4.5. Победа чрез дисквалификация- DQ 

4.5.1. Ако боксьорът е дисквалифициран поради нарушение или поради друга причина, опонентът ще бъде 
обявен за победител на мача с Дисквалификация. 

4.5.2. Ако реферът, по свое усмотрение, определи, че умишлено нарушение е предизвикало нараняване на 
боксьор и нараненият боксьор не може да продължи, поради травмата, причинена от уммишленото 
нарушение, то боксьорът, причинил нарушението, ще бъде дисквалифициран и боксьорът, претърпял 
травма, ще бъде обявен за победител на мача чрез Дисквалификация . 

4.5.3. Трето предупреждение за боксьор в мач, автоматично ще доведе до неговата дисквалификация и 
опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради Дисквалификация. 

4.5.4. Дисквалифицираният боксьор няма да има право на награди или да получи точки, свързани с мача. 
Ако боксьорът е бил дисквалифициран поради лошо държание или неспортсментско поведение, то 
това ще бъде отнесено до вниманието на Дисциплинарната Комисия на AIBA от Супервайзера в 
рамките на 24 часа от края на срещата. 

4.6. Победа чрез нокаут – КО  

4.6.1. Ако боксьорът е в състояние на нок-даун и не успее да възобнови боксирането, като преди това на 
боксьорът е броено до десет (10), опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради КО. 

4.6.2. В случай на нужда от медицинска помощ и реферът извика лекарят на ринга вътре в ринга, преди да е 
отброено на боксьора до десет (10), опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради КО. 

4.6.3. В случай на двоен нокаут, двамата боксьори ще загубят мача поради КО. 

4.6.4. APB- В случай на двоен нокаут боксьорът с по-високо място в ранклистата ще бъде регистриран като 
победител. Боксьорът с по-ниско място в ранк-листата ще се придвижи надолу като губещ срещата. 

4.7. Победа поради неявяване на противника - WO 

4.7.1.  Когато боксьор се яви облечен и напълно оборудван и готов да се боксира, а неговия опонент не 
успее да се яви след като е бил повикан, и е изминал максимален период от 1 (една) минута след 
като е ударен гонгът, реферът трябва да обяви представилият се боксьор за победител поради 
неявяване на противника.  

4.7.2. В случай, че Супервайзерът знае предварително, че боксьорът няма да се яви, той трябва да анулира 
процедурата, спомената в правило 4.7.1.  и резултатът трябва да бъде официално обявен. 

4.7.3. AOB - Няма да бъде присъждан медал на боксьор, който не се е боксирал най-малко веднъж през 
целия състезателен период. 

4.8. “Несъстоял се мач“ - NC 

4.8.1. АРВ & WSB     

4.8.1.1. Мачът може да бъде прекратен от рефера поради събитие, което е извън контрола на 

боксьорите и на рефера, като например: повреда на ринга, спиране на осветлението, природни 
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бедствия и други подобни непредвидими събития. При такива случаи, ако това се е случило 

преди началото на третия рунд боят трябва да се прекрати и решението е несъстоял се мач. 

4.8.1.2. Ако двамата боксьори превишават или са под официалния теглови лимит на официалното 
мерене с повече от 500 гр, тогава мачът ще бъде обявен като несъстоял се мач. Двамата 

боксьори ще бъдат обект на санкции, определени от Дисциплинарната комисия на AIBA в 

съответствие с дисциплинарните правила на AIBA за нарушаване на Състезателните правила 

на APB или Състезателните правила на  WSB. 
4.8.2.APB 

4.8.2.1. Само за мач за Титлата, ако двамата боксьори превишават или са под официалния теглови 
лимит на официалното мерене с повече от 1000 гр., тогава мачът ще бъде обявен като 

несъстоял се и титлата ще остане свободна. Двамата боксьори ще бъдат обект на санкции, 

определени от Дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с дисциплинарните правила 

на AIBA за нарушаване на Състезателните правила на APB. 
 

ПРАВИЛО 5. КОНТЕСТАЦИИ 

5.1.  Контестацията може да оспори само работата на рефера. 

5.2.  Няма да се приема контестация срещу решенията на Съдиите. 

5.3.  Процесът на подаване на контестацията е детайлно описан за всеки от видовете състезателни правила: 

5.3.1.  AOB - Състезателни правила на AOB  

5.3.2.  APB- Състезателни правила на APB 

5.3.3.  WSB - Състезателни правила на WSB 

 
ПРАВИЛО 6. НАРУШЕНИЯ 

6.1. Типични нарушения 

6.1.1.  Удар под пояса, държане на съперника, препъване, удари и ритане с коляно или крак. 

6.1.2.  Удари с глава, рамо, лакът, предмишница, задушаване или натискане с ръка или лакът по лицето 
или при натискане на главата на опонента към въжета. 

6.1.3. Удари с отворена ръкавица, с вътрешната й част, с китка или със страничната част на ръката. 

6.1.4. Удари по гърба, особено удари върху задната част на врата и главата или удари по бъбреците. 

6.1.5. Удари с обратната страна на ръкавицата. 

6.1.6. Атака докато се държи за въжетата или да ги използва по нечестен начин. 

6.1.7. Лягане върху противника, борба или клинчове. 

6.1.8. Атакуване на опонент, който е на пода или се изправя. 

6.1.9. Държане и удряне, дърпане и удряне. 

6.1.10. Задържане на ръката или главата на опонента, или да бута ръката си под ръката на противника. 

6.1.11. Навеждане под поясната линия на опонента. 

6.1.12. Глуха защита, умишлено падане, бягане или обръщане с гръб към противника, за да се избегне 
удар. 

6.1.13. Говорене. 

6.1.14. Неотстъпване назад след като реферът е подал команда "Брейк". 

6.1.15. Непосредствено след като реферът е подал команда „Брейк”  опит за удар на опонента преди да е 
отстъпил крачка назад. 

6.1.16. Атакуване или агресивно поведение към рефера по всяко време. 

6.1.17. Умишлено изплюване на назъбника, без да е получил удар, за което на боксьора следва 
задължителна да бъде дадено предупреждение. 

6.1.18. Ако назъбникът на боксьора падне след като е получил правилен удар и това се случи за трети път, 
то на боксьорът следва задължително да бъде дадено предупреждение. 

6.1.19. Държане на предната ръка изпъната с цел да се възпрепятства виждането на противника. 

6.1.20.  Неприлични и обидни коментари към опонента. 

6.1.21. Симулиране. 
 
ПРАВИЛО 7. УДАР ПОД ПОЯСА 

7.1. След удар под пояса, ако засегнатият боксьор  не се оплаче и ниският удар не е бил силен и умишлен, 
реферът трябва да сигнализира нарушение без прекъсване на срещата. 
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7.2. След удар под пояса, ако засегнатият боксьор се оплаче от силата на ниския удар, реферът има две (2) 
възможности: 

7.2.1. Боксьорът- нарушител  незабавно ще бъде дисквалифициран, ако ударът е умишлен и силен. 

7.2.2. Започва броене до осем (8). 

7.3. След отброяване до осем (8) реферът има две (2) възможности: 

7.3.1. Боксьорът е годен да продължи: Реферът ще даде предупреждение на нарушителя, ако реферът 
прецени, че е необходимо, и мачът ще продължи. 

7.3.2. Боксьорът не е годен да продължи: Реферът ще даде известно време на боксьорът да се опита да се 
възстанови  максимум до една (1) минута и половина. 

7.4.  След изтичане на горепосочения времеви период Реферът има две (2) възможности: 

7.4.1. Боксьорът е годен да продължи: Реферът ще даде предупреждение на нарушителя и мачът ще 
продължи. 

7.4.2. Боксьорът не е годен да продължи: опонентът ще бъде обявен за победител на мача чрез 
Технически нок-аут. 

 
ПРАВИЛО 8. ЗАБЕЛЕЖКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

8.1.  Боксьор, който не е спазил инструкциите на рефера, действа срещу правилата на боксирането, боксира се 
по неспортсментски начин или извършва нарушения, по лична преценка на рефера може да му бъде 
направена забележка, да бъде предупреден или дисквалифициран. Ако реферът реши да предупреди 
боксьора, то реферът трябва да използва команда „стоп” и да покаже какво нарушение е направено. 
Тогава реферът посочва към боксьора - нарушител, към Супервайзера и към  всеки един от съдиите. 

8.2. Когато един боксьор получи предупреждение от рефера, Супервайзерът ще запише предупреждението в 
Точковата система и всяко предупреждение ще намалява общият резултат на боксьора-нарушител с една 
(1) точка. Трето предупреждение в мача автоматично ще дисквалифицира боксьора. 

8.3.  Ако реферът има основание да смята, че е извършено нарушение, което е убегнало от вниманието му, той 
може да се консултира със съдиите. 

8.4.  В случай, че в бинтовете на боксьор е намерено някакво непозволено средство, което по мнение на рефера 
е дало преимущество на боксьора, то този боксьор трябва да бъде незабавно дисквалифициран. 

8.5.  Супервайзерът, оценителят на реферите и оценителят на съдиите имат право да правят забележка, да 
отстранят от ъгъла и да дисквалифицират секундант, който е нарушил настоящите правила. 

 
ПРАВИЛО 9. БОКСЬОР В KD (НОК-ДАУН) 

9.1. Смята се, че един боксьор е в състояние на "нок-даун": 

9.1.1. Ако боксьор докосне пода с всяка друга част на тялото си освен с ходилата, в резултат на удар или 
серия от удари. 

9.1.2. Ако боксьор увисне безпомощно на въжетата вследствие на удар или серия от удари. 

9.1.3. Ако боксьор попадне изцяло или частично извън въжетата вследствие на удар или серия от удари. 

9.1.4. Ако след тежък удар боксьорът не е падне и не е увиснал на въжетата, но е в полусъзнание и по 
преценка на Рефера не е способен да продължи боя. 

9.2. Броене след "нок-даун": 

В случай на "нок-даун", Реферът трябва  да издаде команда „стоп”  и да започне да брои от едно (1) до 
осем  (8), ако боксьорът е способен да продължи и от едно (1) до десет (10), ако боксьорът продължава 
да не е в състояние да продължи да се бие. Реферът извършва броенето през интервал от 1 секунда и 
трябва да отбелязва всяка секунда с ръка, така че боксьорът, който се намира в "нок-даун" да може да 
следи броенето. От момента на попадане на боксьор в "нок-даун" до обявяването от Рефера на "едно", 
трябва да е изминал интервал от (1) една секунда. 

9.3. Отговорности на съперника 

След като боксьор се окаже в "нок-даун", неговият съперник по инструкция на Рефера, трябва 
незабавно да отиде в неутрален ъгъл и да остане там, догато реферът разреши на боксьора да го 
напусне. Ако опонентът не спази това, Реферът трябва да прекрати броенето, докато опонентът 
изпълни командата. 

9.4. Задължително броене до осем (8) 

Когато боксьорът е в нок-даун в резултат на удар, двубоят не може да продължи докато реферът не е 
достигнал задължително броене до осем (8), дори ако боксьорът е готов да продължи преди това или 
около последните цифри от преброяването. 

9.5. Двамата боксьори са в нок-даун. 

Ако двамата боксьори са в нок-даун по едно и също време, броенето ще продължи дотогава,  докато 
един от тях все още  се намира в нок-даун. 
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9.6. Лимити на броя на нок-дауните ("задължителното" броене): 

9.6.1. Максимум 3 нок-дауна (отброявания до осем) в рамките на един рунд. 

9.6.2.  Няма ограничение за броя на нок-дауните (преброяванията до осем) за целия мач. 

9.6.3. За състезания на AOB за жени, младежи и юноши са разрешени максимум четири (4) нок-дауна 
(преброявания до 8) за една среща. 

9.7. Боксьор попаднал извън ринга по време на мач 

В случай, че боксьор попадне извън ринга по време на мач, на боксьора му се разрешава да се върне 
обратно на ринга за тридесет (30)  секунди без чужда помощ. В случай, че не може да се върне за 
гореспоменатия период от време, същият боксьор ще загуби мача чрез Технически нок-аут ТКО. 

9.8. Нок-аут 

След като реферът каже „десет”, мачът свършва и трябва да бъде решен като нок-аут. Реферът може 
да спре броенето, ако по негово мнение боксьорът има незабавна нужда от медицинска намеса. 

9.9. Боксьор в нок-даун в края на рунда  

В случай, че боксьор е в нок-даун в края на някой рунд, реферът трябва да продължи да брои, докато 
боксьорът вече не е в нок-даун, независимо от края на рунда. Ако реферът трябва да брои до десет 
(10), същият боксьор ще загуби мача чрез КО. Гонгът няма да спаси боксьора. 

9.10. Втори нок-даун без „допълнителен“ удар 

Ако боксьорът е в нок-даун в резултат от удар и мачът е продължил след броенето до осем, но 
боксьорът отново падне без да е получил „допълнителен“ удар, Реферът трябва да продължи да брои 
от осем (8) до десет(10). 

 
ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ 

10.1.На всички състезания на AIBA, всеки мач на ринга трябва да се контролира от Рефер, номиниран от  
Комисията по назначаване на съдиите в състезания на AOB, от Супервайзера в състезанията на APB и 
WSB, който ще изпълнява задълженията си на ринга, но няма да отчита точки, освен съобразно Правило 3 
на Точковата система - в случай на неявяване на един от съдиите. 

10.2. Задълженията на Рефера са както следва: 

10.2.1. Грижата за здравето на двамата боксьори по време на мача. 

10.2.2. Да гарантира и следи за стриктното спазване на правилата и принципите на спортсментството. 

10.2.3. Поддържане на контрол във всички етапи на двубоя. 

10.2.4. Да не се допуска слаб боксьор да получи излишно и ненужно удари. 

10.2.5. Да използва четири (4) команди: 

10.2.5.1. "Стоп" – когато нарежда на боксьорите да спрат играта. 

10.2.5.2. "Бокс" - когато им разпорежда да започнат да боксират. 

10.2.5.3. "Брейк" – за разделяне на двамата състезатели при клинч. 

10.2.5.4.” Тайм” –когато нарежда на времеизмервача да спре времето. 

10.2.6. С помощта на ясни обяснителни знаци, словестни команди и жестове, се показва на боксьор за 
всяко нарушение на правилата от негова страна. 

10.2.7. Реферът може да използва докосване с ръка за да спре и да прекъсне мача, или да раздели 
боксьорите. 

10.2.8. Реферът не трябва да показва победителя в битката, чрез вдигане на ръка на един от двамата 
боксьори или по друг начин, докато не е обявен победителя от Говорителя. След като резултата от 
двубоя е обявен, Реферът трябва да застане на средата на ринга, държейки и двамата боксьори за 
ръка и да вдигне ръката на победителя с лице към основната TV камера. 

10.2.9. Когато реферът дисквалифицира боксьор или спира двубоя, той трябва да информира 
Супервайзера кой боксьор е дисквалифициран и/или  поради каква причина прекратява двубоя. 
Това ще позволи на Супервайзера да въведе резултата в системата и официалният говорител да 
оповести решението на публиката. 

10.2.10.Реферът може да се консултира с лекаря на ринга по отношение на всякакви наранявания на 
боксьорите. 

10.2.11. Когато реферът извика лекаря на ринга да прегледа боксьор, само реферът и лекаря на ринга 
трябва да присъстват в ринга или на площадката; обаче лекарят на ринга може да изиска някой 
да му/й помогне. 

10.2.12. Ако настъпи нараняване, и ако реферът не може ясно да разбере естеството на нараняването, 
реферът трябва да следва стъпките, описани по- долу: 

10.2.12.1. Да изиска ненаранения боксьор да отиде в неутралния ъгъл; 
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10.2.12.2. Да попита лекарят на ринга дали нараненият боксьор е в състояние да продължи. Ако 
лекарят на ринга информира рефера, че боксьорът е в състояние да продължи да се бие, 
тогава реферът може да реши да продължи мача. 

10.2.12.3. Ако лекарят на ринга информира рефера, че боксьорът не е в състояние да продължи 
двубоя, тогава реферът може да реши да спре мача, ако реферът не е видял нарушение. 
В този случай реферът трябва да поиска мнението на всеки от петимата съдии, 
дали са видели всички или мнозинството от тях нарушение или правилен удар, тогава 
той ще вземе едно от следните решения: 

10.2.12.3.1. Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели правилен удар- 
прилага се техническото правило на AIBA - Правило 4.4.1.; 

10.2.12.3.2. Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели умишлен удар- 
прилага се техническото правило на AIBA - Правило 4.5.2.; 

10.2.12.3.3. AOB 

 Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели неумишлен удар-
прилага се техническото правило на AIBA - Правило 4.1.2.1.; 

10.2.12.3.4. AРB 

 Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели неумишлен удар 
преди старта на третия рунд- прилага се техническото правило на AIBA- 
Правило 4.2.2.1.; 

 Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели неумишлен удар 
след старта на третия рунд- прилага се техническото правило на AIBA - 
Правило 4.1.2.2.; 

10.2.12.3.5.WSB  

 Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели неумишлен удар 
преди старта на втория рунд-прилага се техническото правило на AIBA-
Правило 4.2.3.1.; 

 Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели неумишлен удар 
след старта на втория рунд- прилага се техническото правило на AIBA - 
Правило 4.1.2.3. 

10.3. Отговорности  на Рефера, както следва: 

10.3.1. Да прекрати мач на всеки етап, ако счита, че двубоят е с твърде едностранчив характер. 

10.3.2. Да прекрати мач на всеки етап, ако един от боксьорите е получил контузия, която според мнението 
на рефера не позволява на въпросния състезател да продължи боя. 

10.3.3. Да спре мач във всеки един етап, ако по негово мнение, съперниците не се боксират сериозно и 
няма състезателно отношение. В такива случаи той може да дисквалифицира единия или двамата 
боксьори. 

10.3.4. Да направи забележка на боксьор или предупреждение на боксьор за нарушаване на правилата или 
по някаква друга причина, в интерес на честната игра, или за обезпечаване спазването на 
правилата. 

10.3.5. Да дисквалифицира боксьор, който не изпълнява незабавно указанията на рефера или 
демонстрира некоректно или агресивно поведение към него по което и да е време. 

10.3.6. Независимо от това дали вече е било дадено предупреждение, да дисквалифицира участник в 
двубоя за сериозно нарушение. 

10.3.7. Да тълкува правилата, доколкото те са приложими за конкретна битка, или да взема решения и да 
действа при всички обстоятелства, които се получават по време на мача и не са посочени в тези 
правила. 

10.4. Правото да провери боксьорите 

10.4.1. Щом боксьор  излезе на ринга, реферът трябва да се увери, че боксьорът е облечен с подходяща 
екипировка, описано в състезателните правила на AOB, APB  и WSB. 

10.4.2. Боксьорът не трябва да носи други предмети, освен облеклото, определено в състезателните 
правила на AOB, APB  и WSB. 

10.4.3. В случай, че ръкавицата на боксьор се повреди или промени първоначалната си конфигурация по 
време на мач, реферът трябва да спре мача, докато това се отстрани. 

10.4.4. В края на мача реферът трябва да провери бинтовете на всеки боксьор. 

10.5. Реферът трябва да провери правилните позиции на съдиите и на лекарите на ринга преди началото на 
мача. 

10.5.1. Реферът трябва да стартира мача само след разрешението на Супервайзера. 

- 14 



 

 

Технически правила на AIBA 

Българска Федерация БОКС 

 
ПРАВИЛО 11. СЪДИИ 

11.1. Назначаване и участие 

11.1.1. На всички състезанията на AIBA, всеки мач трябва да се оценява от трима ( 3) от петимата (5) 
съдии, след 1. Юни. 2013 г. 

11.1.2. Всеки от петимата (5) съдии ще бъде разположен от трите (3) страни на ринга, както е указано  в 
Състезателните правила на AOB, APB  и WSB. 

11.2. Никой съдия няма право да разговаря или да дава знак на боксьор, на друг съдия или на който и да е друг 
по време на мача. 

11.3. Никой съдия няма право да напуска неговото/ нейното място, докато  резултатът не е обявен на публиката 
 
ПРАВИЛО 12. РЕФЕРСКИ И СЪДИЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА AIBA 

12.1. Системата за управление на реферите и съдиите на AIBA е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
 
ПРАВИЛО 13.  ЛЕКАР НА РИНГА 

13.1.  Лекарят на ринга има властта и отговорностите, дадени му съгласно Медицинските Правила. 
 
ПРАВИЛО 14.  ВРЕМЕИЗМЕРВАЧ 

14.1. Задълженията на времеизмервача са следните: 

14.1.1. Основното задължение на времеизмервача е да следи за броя и продължителността на рундовете 
и интервалите между тях. Прекъсването между рундовете трябва да продължи една минута. 

14.1.2. Времеизмервачът трябва да започва и завършва всеки рунд чрез звуков сигнал с помощта на гонг. 

14.1.3. Десет (10) секунди преди края на всеки рунд времеизмервачът трябва да сигнализира 
приближаващия край на рунда.  

14.1.4. Времеизмервачът трябва да регулира всички периоди от време и броенета с часовник или 
хронометър, но трябва да спре часовника само когато е инструктиран от рефера с командата 
„тайм”, след като реферът е дал командата „бокс”. 

14.1.5. След нокдаун, времеизмервачът трябва да даде звуков сигнал на рефера, показвайки изминалите 
секунди, докато рефера брои. 

14.1.6. Ако в края на рунда, един от боксьорите е в "нок-даун" и реферът е започнал броене, сигнал за края 
на рунда не се дава. Удар на гонга ще прозвучи само след като реферът подаде команда "Бокс", 
разрешаваща продължаването на мача. 

14.1.7. Времеизмервачът трябва да отчита времето, когато бъде нанесен удар под пояса или има загуба на 
съзнание и когато боксьорът падне извън ринга. 

14.1.8. Времеизмервачът се намира непосредствено до края на ринга до Оператора на гонга. 
 
ПРАВИЛО 15.  ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ 

15.1. Задълженията на Официалния говорител са следните: 

15.1.1.   Преди мача Официалният говорител трябва да обяви вида на мача, тегловата категория, 
продължителността на мача, имената, държавите, теглото и спортните постижения на всеки 
боксьор, както и имената и държавите на реферите и съдиите. 

15.1.2.  Официалният говорител трябва да обяви номера на всеки рунд веднага след старта на всеки рунд. 

15.1.3.  Официалният говорител трябва да обяви финалния резултат и победителя в съответния мач на 
ринга, след като е получил окончателния резултат от Супервайзера. 

15.1.4. Десет секунди преди старта на всеки рунд, официалният говорител трябва да опразни ринга със 
заповедта «Секунданти вън», освен в първия рунд. 

15.2. За всички интернационални състезания официалният говорител трябва да притежава следната 
квалификация: 

15.2.1. Владее няколко езика ( включително най-малко английски език). 

15.2.2. Отлично да разбира настоящите правила 

15.2.3. Да имат добър опит като коментатори на спортни събития. 

15.2.4. Официалният говорител стои точно отстрани на ринга до Супервайзера. 
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ПРАВИЛО 16.  ТРЕНЬОРИ/ СЕКУНДАНТИ 

16.1. Допустимост 

16.1.1. Само сертифицирани треньори на AIBA е позволено да бъдат секунданти във всички състезания на 
AIBA. Всички секунданти, назначени от Боксьори, Националните федерации или от Академията на  
AIBA, трябва да бъдат сертифицирани от AIBA, освен при изключения, увърдени от AIBA. 

16.1.2. Всеки активно действащ треньор в професионалния бокс няма да бъде допускан да бъде Треньор 
и/или Секундант в състезания на AIBA на никакво ниво, освен ако треньорът не е напуснал 
професионалната си кариера 6 месеца преди да е сертифициран като треньор/секундант от AIBA 
като регистриран треньор. 

16.1.3. Всеки боксьор ще има право да бъде придружен до ринга от до трима (3) секунданти. Но само 
двама ( 2 ) секунданти могат да излязат на платформата на ринга и само един ( 1 ) може да влезе в 
ринга. 

16.2. Задълженията на секундантите са следните: 

16.2.1. Секундантът трябва да напусне ринга и платформата около ринга преди началото на всеки рунд и 
трябва да разчисти платформата на ринга от столовете, кърпите, кофите и т.н.   

16.2.2. В изпълнение на задълженията си в ъгъла, секундантът трябва да има кърпа за боксьора по време 
на мача. Секундантът може да сигнализира за отказ от продължаване на борбата за боксьора си 
чрез хвърляне на кърпата на ринга, ако види, че неговия боксьор не е способен да продължи да се 
боксира, но не и в момент, когато рефера е в процес на отброяване (при нок даун). 

16.2.3. Секундантът може да използва само прозрачна бутилирана вода, осигурена от Организационния 
Комитет. В случай на нараняване секундантът може да използва вазелин, колодиум, тромбинов 
разтвор, микро- фибрален колаген, пяна – гел, хирургичен гел и адреналин 1/ 1000. Торбички с лед, 
антиоточни средства и тампони с лекарствени средства са допустими. 

16.3. Забранени дейности 

16.3.1. Секундантите нямат право да викат високо, да пляскат с ръце на боксьора и/или на Рефера, да 
насърчават публиката с думи и сигнали по време на протичане на рунда. На секунданта не е 
разрешено да докосва  ринга по време на двубой, а също и да предизвиква скандал или да 
смущава състезанието. 

16.3.2. Мястото определено за Секундантите трябва да е от 50 см до 1 м от ъгъла на ринга. То е с размери 
2 - 2,50 м²  . Секундантът няма право да напуска своето място ако иска да покаже с действия, че не 
е съгласен с работата на Рефера. 

16.3.3. Секундантът няма право да хвърля каквито и да било предмети на ринга, за да демонстрира 
несъгласие или да рита каквито и да е столове или бутилки с вода, или да предприема каквито и да 
е други действия, които се считат за неспортсментско поведение. 

16.3.4. Забранява се използването на каквито и да е средства за комуникация в работната зона (FOP) на 
ринговете. Средствата за комуникация не се ограничават само с мобилни телефони, уоки-токи, 
смарт телефони, късовълнови приемници, слушалки и т.н. 

16.3.5. При никакви обстоятелства Секундантът не трябва да дава допълнителен кислород на боксьора по 
време на мача. 

16.4. Санкции 

16.4.1. За първо нарушение на която и да е от горните забрани Секундантът получава забележка. 

16.4.2. За второ нарушение на която и да е от горните забрани Секундантът получава предупреждение и 
ще бъде отстранен от зоната около ринга, но ще има право да остане на залата на състезанието. 

16.4.3. За трето нарушение на която и да е от горните забрани Секундантът се отстранява от 
Супервайзера  до края на деня. 

16.4.4. Ако секундант е отстранен за втори път, то тогава той ще бъде напълно отстранен от състезанието.  

16.5. Цялата мениджмънска система  за треньорите на AIBA е описана в Приложение С. 
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ПРАВИЛО 17.  РИНГ 

17.1.  Одобрени марки 

17.1.1 Във всички състезания на AIBA, Националните Федерации и „ВМА” трябва да използват рингове, 
произведени от един от официалните лицензополучатели на AIBA. 

17.2. Размери на ринга и платформата. 

17.2.1 За всички състезания на AIBA рингът трябва да бъде квадрат с размер 6,10 м по вътрешната 
линията на въжетата. 

17.2.2. Размерът на платформата трябва да се простира на 85  см извън линията на въжетата от всяка 
страна. Платформата трябва плътно да е покрита с платнище, добре опънато и здраво закрепено. 

17.2.2. Рингът трябва да има размерите, описани на фигурата по-долу. 

17.3. Височина на ринг 

17.3.1. Височината на ринга трябва да бъде 100 см от пода. 

17.4. Платформа и ъглови възглавници. 

17.4.1. Платформата трябва  бъде конструирана здраво и сигурно, имайки предвид сигурността. Ъглите 
трябва да бъдат снабдени с четири ъглови стойки и четири ъглови възглавници, за да се 
предотврати нараняване на боксьорите. Ъгловите възглавници трябва да се подредят с лице към 
Супервайзера, както следва: 

а/ в близкия ляв ъгъл- червено 

б/ в далечния ляв ъгъл- бяло 

в/ в далечния десен ъгъл- синьо 

г/ в близкия десен ъгъл- бяло 

17.4.2. Платформата на ринга трябва да е квадрат със страна 7.80 метра  

17.5. Подови настилки на ринга 

17.5.1. Подът трябва да бъде покрита с филц, каучук или други одобрени гъвкави материали, със същото 
качество и еластичност. Минималната дебелина трябва да е 1,5 см и максималната не повече от 
2,0 см.  

17.5.2. Над него трябва да е разпънато и добре закрепено платнище, направено от нехлъзгав материал. 

17.5.3. Платнището трябва да бъде в синьо - нюанс 299. 

17.6. Въжета 

17.6.1. Въжетата трябва да са покрити с дебел уплътнителен материал. 

17.6.2. От всички страни на ринга трябва да има четири реда въжета с дебелина от 4 см, без да се отчита 
покритието им. 

17.6.3. Четирите (4) въжета трябва да бъдат опънати на височини, от платформата - от долу на горе, както 
следва: 40 cм 70 cм ,100 см и 130 см. 

17.6.4. От всяка страна на ринга 4- те въжетата трябва да бъдат свързани помежду си с 2 ленти, 
изработени от близък до материята на платнището плат с ширина от 3 до 4 см, разположени на 
равни интервали.Тези ленти не трябва да се приплъзгват по продължение на въжетата. 

17.6.5. Двете горни въжета трябва да са опънати достатъчно здраво, така че обтягането във всеки участък 
да е еднакво. Обтягането в долните две въжета не необходимо да е толкова голямо. Въпреки това, 
във всички случаи, Реферът и / или Супервайзерът си запазва правото, ако е необходимо, да 
коригира обтягането на въжетата. 

17.7.   Стълбите 

17.7.1. Рингът трябва да е оборудван с три / 3/  стълби. Две /2/  от тях се монтират в противоположните 
ъгли и се използват от състезателите и техните секунданти. Третата стълба е разположена в 
неутрален ъгъл и се използва от реферите и лекарите на ринга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17 



 

 

Технически правила на AIBA 

Българска Федерация БОКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛО 18. АКСЕСОАРИ НА РИНГА 

За всички състезания се изискват следните аксесоари на ринга и те трябва да бъдат осигурени от 
организаторите не по-късно от два / 2/ часа преди началото на състезанието. 

1. Гонг. 

2. Два / 2 / пластмасови контейнера, които могат да се използват за плюене. 

3. Маси и столове за Супервайзера, Заместник-супервайзера в състезанията на AOB, оценителя на реферите, 
оценителя на съдиите, лекаря, времеизмервача, оператора на гонга, официалният говорител и съдиите. 

3.1. Масите за съдиите трябва да бъдат стандартизирани за всички състезания на AIBA . 

Форма: Квадрат 

Ширина: 80 - 100 см х 80 - 100 см  

Височина: 80 см  

Драперия/ Цвят: Бял 

4. Един ( 1 ) електронен хронометър, който отговаря на изискванията на Точковата система и 1 ръчен 
хронометър като резерва 

5. Една ( 1 ) Точкова система. 
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6. Един ( 1 ) микрофон, свързан със високоговорителната система. 

7. Комплект за първа помощ в съответствие с Медицинските правила. 

8. Непрозрачни малки пластмасови пликове трябва да бъдат поставени в двата неутрални ъгъла извън ринга. 

9. Три стола за секундантите във всеки ъгъл 

10. Една носилка. 
 
ПРАВИЛО 19. НАЗЪБНИК 

19.1. Назъбникът трябва да бъде носен от боксьора по време на целия мач. 

19.2. Не може да бъде използван червен или частично червен назъбник. 
 
ПРАВИЛО 20. БАНДАЖ 

20.1. На всички състезания за мъжете, боксьорите трябва да носят „чашковиден протектор за слабините” по 
време на целия мач, а допълнително може да се носи и защитен бандаж. Бандажът не може да обхваща 
част от разрешената област за нанасяне на удари. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: 

ГОДИШЕН МЕДИЦИНСКИ СЕРТИФИКАТ  

 

Име на състезателя:      Дата на раждане: 

Медицински 
преглед, 
последващ период 
на отсъствие след 

КО /нокаут/ 

Общи признаци 

 

Неврологичен тест и общ тест 

 

Да 

 

 

 

Не 

 

 

Глава 

Очи: диаметър на зеници и реактивност, екстра окулярна 
подвижност 

Нормално  Извън норма 
 

Уста, зъби Нормално  Извън норма 
 

Темпоромандибуларна свързаност Нормално  Извън норма 
 

Нос Нормално  Извън норма 
 

Врат Сервикална спинална подвижност Нормално 

 

 

Извън норма 

 

Гръден кош Дишане, болка при притискане на ребрата Нормално 

 

 

Извън норма 

 

Кардио 
васкуларна 

система 

Пулс / моля запис / Нормално  Извън норма 
 

Кръвно налягане / моля запис /                                      
Сърдечни тонове 

Нормално  Извън норма 

 

Ортопедична 
система 

Горни крайници: рамена, китки , ръце Нормално  Извън норма 
 

Долни крайници: глезени Нормално  Извън норма 

Неврологична 
система 

Рефлекси Нормално  Извън норма 
 

Вербална способност Нормално  Извън норма 
 

Моторна способност Нормално  Извън норма  

Използвани 
медикаменти 

Наименование и дозировка / списък /.                                    
Прилагане на рецепта  ако е необходимо 

ДА  НЕ 

 

Лекарски коментари: 
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Българска Федерация БОКС 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В: 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИТЕ НА AIBА   (R & J )  
 
 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИТЕ НА  АIBA 

1.1. Основни критерии за придобиване квалификация на реферите и съдиите на АIBA.  

1.1.1. Социален статус - Следните  лица не могат да бъдат активни рефери и съдии; 

1.1.1.1. Всички избираеми и/или назначаеми членове на ръководството на Национални федерации, 
като: Президент, член на Изпълнителен Комитет, Генерален секретар и др.подобни. 

1.1.1.2. Всеки платен служител към Национална Федерация; 

1.1.1.3. Активно действащи мениджъри на отбори, треньори и т. н.; 

1.1.1.4. Членове на : Реферска и съдийска комисия, Техническа комисия и Kомисия по правилата и на 
Комисия за женски бокс. 

1.1.2.  Спортен статус: 

1.1.2.1. Реферите и съдиите в APB и WSB могат да участват в AOB и обратно. 

1.1.2.2. Лице не може да бъде само рефер, но може да бъде само съдия. 

1.1.2.3. Лице от област, необвързано с бокса или бивш боксьор може да стане рефер и съдия. 

1.1.3. Физически статус: 

1.1.3.1. Всички далтонисти не могат да бъдат рефери и съдии. 

1.1.3.2. Глухо лице не може да бъде рефер. 

1.1.4. Етичен статус: 

1.1.4.1. Всеки рефер и съдия, наказан с отстраняване по етични причини от АIBA няма да бъде 
приеман повече за каквито и да е дейности, свързани с бокса. 

2. СИСТЕМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИ НА АIBA 

2.1. Реферите и съдиите от всички нива трябва да бъдат обучени и да съдийстват на състезания само 
според правилника на AIBA за рефери и съдии.  

2.2. AIBA ще сертифицира инструктори на рефери и съдии с цел да провеждат образователни семинари и 
тренировъчни курсове на всички нива. 

2.3. Само сертифицирани от AIBA рефери  и съдии  имат право да реферират и съдийстват  в състезания 
на AIBA и трябва да бъдат регистрирани в базата- данни на AIBA. 

2.4. Системата за управление на реферската и съдийска на AIBA  ще позволи на AIBA  да: 

2.4.1. Да увеличи броя на реферите и съдиите на различни нива. 

2.4.2. Да подобри работата на реферите и съдиите. 

2.4.3. Да разработи справедлива и прозрачна насока  за развитие на реферите и съдиите. 

2.4.4. Преглед и оценка работата на реферите и съдиите на всички нива. 

3. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИ НА АIBA 

3.1. AIBA сертифицира рефери и съдии на три (3) нива.  

3.1.1. 1- звезда рефери и съдии 

3.1.2. 2- звезди рефери и съдии 

3.1.3. 3- звезди рефери и съдии 
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3.2. Предварителни изисквания и  насоки 
Следната диаграма показва нагледно предварителни изисквания и насоки, които да се прилагат за 
курсовете за сертифициране на рефери и съдии. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. СЕРТИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИ НА АIBA 

 

4.1. Всички сертификационни курсове на рефери и съдии на AIBA трябва да бъдат одобрени от AIBA. 

4.2. За да се преминава от едно ниво към друго, трябва да се проведат курсове на три (3) нива: 

1. От национално ниво до ниво 1- звезда: Националната федерация трябва да подаде заявление 
по образец на Централата на AIBA , с цел домакинство  на такива курсове. 

1.1. AIBA ще одобри курса, ще одобри кандидатите и ще назначи инструкторите. 

2. От ниво 1- звезда до ниво 2- звезди: Курсовете ще се състоят в академиите и в различни страни 
всяка година. Най- малко един ( 1 ) курс ще се провежда на всеки континент. Пет ( 5)  до шест ( 6 )  
курса на година ще се провеждат в Академията на AIBA. 

2.1. AIBA ще организира курсовете, ще одобри кандидатите и ще назначи инструкторите. 

3. От ниво 2- звезди до ниво 3- звезди: Курсовете ще се състоят в академиите и в различни страни 
всяка година. Най- малко един ( 1 ) курс ще се провежда на всеки континент. Пет ( 5)  до шест ( 6 )  
курса на година ще се провеждат в Академията на AIBA. 

3.1. AIBA ще организира курсовете, ще одобри кандидатите и ще назначи инструкторите. 

4.3. Курсове за обучение за рефери и съдии 3-звезди ще се провеждат преди всеки от Световните шампионати. 

4.5. Всички участия в сертификационните курсове на AIBA за рефери и съдии трябва да бъдат плащани от 
Националните Федерации. 

4.5. Сертификационни критерии 

4.5.1. За да се получи AIBA Сертификат е необходимо да се следват следните критерии: 

4.5.1.1. Ниво 1- звезда: Всеки кандидат за рефер и съдия трябва да отговаря на предварителните 
изисквания и да посещава подходящ курс. За да издържи успешно писмения изпит 
трябва да получи минимум 75% от всички възможни точки. 

Да има официални 50 участия като съдия, 
30 участия като рефер и най- малко 1 
Национален шампионат за мъже/жени 

Участие в 5 състезания на 
Конфедерацията и включително 

двустранни срещи, успешно оценен в 5  
последователни състезания и  успешно 

завършени он-лайн курсове 

Участие най- малко в 7 състезания на 
Конфедерацията и в 1 Континентален 
шампионат, включително двустранни 

срещи, успешно оценен в 8 
последователни състезания и  успешно 

завършени он-лайн курсове 

Преглед и оценка на работата във всяко 
състезание. 

Обучение по време на състезанията 
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4.5.1.2. Ниво 2- звезди: Изпълнявайки предварителните изисквания и посещавайки подходящия курс, 
всеки кандидат за рефер и съдия трябва  да реферира в зала 1 ден  и да съдийства 
чрез видео асистираща система също за 1 ден - и двете под контрола и наблюдението 
на инструктори от AIBA. За да издържи успешно писмен изпит, всеки кандидат за рефер 
и съдия трябва да получи минимум 80% от общия възможен брой точки. 

4.5.1.3. Ниво 3- звезди: Изпълнявайки предварителните изисквания и посещавайки подходящия курс, 
всеки кандидат за рефер и съдия трябва да реферира в зала 1 ден и да съдийства чрез 
видео асистираща система също за 1 ден - и двете под контрола и наблюдението на 
инструктори от AIBA. За да издържи успешно писмен изпит, всеки кандидат за рефер и 
съдия трябва да получи минимум 85% от общия възможен брой точки. 

5. ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 

5.1. Сертификатите на реферите и съдиите на AIBA са валидни за период от четири години от тяхното издаване. 
След този период официалната, съответно Националната Федерация трябва да ги подложи на контролен 
тест. 

5.2. В случай, че реферите и съдиите на AIBA успешно участват и изпълнят задълженията си във важни 
състезания на AIBA, Олимпийски игри и т.н., тогава валидността на сертификата ще се удължи до 4 години 
от датата на състезанието на AIBA. 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕФЕРИ И СЪДИИ 5- ЗВЕЗДИ  

6.1. Задължения- в състезания: 

 6.1.1. Да изпълняват длъжността си като рефери и съдии в състезания на AIBA; 

 6.1.2. Да участва като отговорник на групата от рефери и съдии в състезания на AIBA; 

6.1.3. Да участват като рефери и съдии във всички Континентални Шампионати; 

6.1.4. Да обезпечат с обяснение всяко решение, което трябва да бъде взето по време на шампионатни 
игри/ състезания, освен когато изпълняват длъжността си като рефери и съдии; 

6.2. Задължения- извън състезания: 

6.2.1. Да разглеждат WSB & APB мачове на които не са присъствали в рамките на 48 часа и да изпращат 
обратна информация  до Централата на AIBA чрез базата данни на AIBA ; 

6.2.2. Да разработват ръководства и електронни средства със съдържание за целите на обучение; 

6.2.3. Да бъдат инструктори на курсове за рефери и съдии на всички нива; 

6.2.4. Да участват в основни Национални шампионати с цел да: 

 Да установяват потенциала на реферите и съдиите; 

 Да предоставят информация и да бъдат като обратна връзка на реферите и съдиите от 
Национално ниво. 

7. СИСТЕМА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕФЕРИ И СЪДИИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ 

7.1. За всички състезания на AIBA, Съдийската комисия на AIBA ще подготви списък от подходящо 
квалифицирани служебни лица и ще предаде имената на Президента на AIBA за одобрение. 

7.2. За всички състезания на Конфедерациите, Съдийската комисия на съответната Конфедерация ще подготви 
списък от подходящо квалифицирани служебни лица и ще предаде имената на Президента на своята 
Конфедерация за одобрение. 

7.3. Отговорникът на реферите и съдиите ще бъде номиниран за състезания като Световни и Континентални 
шампионати и Олимпийски игри. 

7.3.1. Ако е възможно, отговорникът трябва бъде рефер/съдия ниво 5- звезди. 

7.3.2. Задължения на отговоринка: 

7.3.2.1. Да бъде лидер на реферите и съдиите; 

7.3.2.2. Да представлява реферите и съдиите по време на срещите със Супервайзера; 

7.3.2.3. Да бъде говорител на групата на реферите и съдиите; 

7.3.2.4. Да предава решенията на Супервайзера, отнасящи се до рефери и съдии и да 
обяснява съответната ситуация и грешки, които водят до това решение. 

7.4.  В случаите, когато AIBA отговаря за заплащане разноските на реферите и съдиите, се поема както следва: 

7.4.1. Пълни пътни разходи; 

7.4.2. Настаняване / храна; 

7.4.3. Такси за виза; 
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7.4.4. Дневни; 

7.4.5. Сертификационна диплома и оценка (но не когато е преустановена или отнета) 

7.5. AIBA обезпечава следните състезания: 

7.5.1. Олимпийски Квалификационни Състезания; 

7.5.2. Световни Шампионати; 

7.5.3. Континентални Шампионати; 

7.6. Брой на реферите и съдиите във всяко състезание: 

7.6.1. За всички състезания на AIBA, AIBA назначава само един  (1) рефер/съдия от всяка страна, освен 
при Световните Шампионати, където е разрешено да участват максимум двама (2)   рефери/ 
съдии от страната-домакин; 

7.6.2. 5-звезди рефери и съдии представляват AIBA, а не страната си. По този начин  те не трябва да 
бъдат разглеждани съгласно Правило 7.6.1.; 

7.7. Потвърждение за допустимост във всяко състезание на Конфедерация: 

7.7.1. За всички състезания на Конфедерация, Организационният Комитет ще изпрати регистрирани 
рефери и съдии от всяка Национална Федерация до Централата на  AIBA, за да получи нейното 
финално потвърждение за допустимост на реферите и съдиите с цел участие в състезанието. 
Това става преди началото на състезанието. 

8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕФЕРИ И СЪДИИ - ОЦЕНЯВАНЕ РАБОТАТА ИМ 

8.1. Комютърната оценка ще бъде предоставена за назначения Оценител на съдиите и Супервайзера, които ще 
я използват при оценяване на съдиите. 

8.2. Всички оценки на работата на съдиите от всички Конфедерации и състезания на AIBA трябва да бъдат 
изпращани до Централата на AIBA ежедневно. 

8.3. Съгласно тези оценки и протоколи, рефери и съдии могат да бъдат понижени до по-ниско ниво. 

8.4. За всички състезания на АОВ: 

8.4.1. Ще има назначен оценител на съдиите; 

8.4.2. Оценителят на реферите ще се концентрира само върху оценката на реферите; 

6.4.3. Оценителят на реферите и оценителят на съдиите ще предадат своите резултати от оценките на 
Супервайзера, той да прецени представянето и подбора на реферите и съдиите за двубоите. 

8.5. За всички други състезания на AIBA: 

8.5.1. Супервайзерът ще оцени изпълнението на реферите и съдиите по време на състезанието и ще 
предаде резултата в Централата на AIBA. 

8.5.2. В случай, че в състезанието е вписан Рефер&Съдия с ранг 5-звезди, той трябва да предаде 
резултатите от оценката за всички рефери и съдии. 

9. УПРАВЛЕНИЕНА ЕКИПА ОТ РЕФЕРИ И СЪДИИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

9.1. Съвещания  на реферите и съдиите/разбор на работата им в състезанията на АОВ: 

9.1.1. Всеки ден, Оценителят на реферите, най-малко 10 минути преди заседанието на реферите и 
съдиите показва разпечатките на срещите от предишния ден, и трябва да бъде обърнато 
внимание на грешките. 

9.1.2. Реферите и съдиите не трябва да вземат тези разпечатки за себе си. 

9.1.3. Съвещанието на реферите и съдиите трябва да бъде ръководено от Оценителя на реферите. 

9.1.4. При никакви обстоятелства Супервайзерът не трябва да отразява мнение в 
реферските&съдийски книжки относно оценката за съдийството на турнира. Супервайзерът 
отразява само броя на срещите, в които е участвал всеки един от реферите и съдиите. 

9.2.  Стая за рефери и съдии: 

9.2.1. Само работещи като рефери и съдии, Супервайзера, Заместник – Супервайзера в състезанията 
на АОВ, Оценителят на реферите, Оценителят на съдиите и Координаторът на реферите и 
съдиите трябва да имат достъп до стаята на реферите и съдиите. 

9.2.2. Стаята на реферите и съдиите трябва да е разположена възможно най-близо и на същото ниво / 
етаж като мястото на провеждането на състезанието – FOP. 

9.2.3. Стаята на реферите и съдиите трябва да има достатъчно храна и напитки, съгласно 
международните стандарти за домакинство. 

9.2.4. Стаята на реферите и съдиите трябва да има телевизионен монитор , който да показва 
състезанието директно. 
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9.2.5. Супервайзерът има властта да провери условията и местоположението на стаята на реферите и 
съдиите за състезанието. 

9.2.6. Съвещанията на реферите и съдиите ще се провеждат в съдийската стая преди сеансите и ще се 
ръководят от  Оценителите на реферите и съдиите. 

9.3.  Настаняване в хотели: 

9.3.1. Реферите и съдиите трябва да бъдат настанени в отделен хотел от делегациите на отборите, но 
могат да бъдат поставени в същия хотел, в който пребивава общността на АIBA и ITO-тата. 

9.4.  Акредитация - зона на достъп: 

9.4.1. Реферите и съдиите имат (получават) достъп само до зоната за провеждане на състезанието 
FOР и в съдийската стая.  

9.5.  Дрес код 

9.5.1. Всички рефери и съдии на състезания на АIBA трябва да носят униформа, одобрена от АIBA. 

9.6.  „Етичен кодекс” 

9.6.1. Във всички турнири на АIBA участващите рефери и съдии трябва да подпишат „Етичен кодекс”. 

10. БАЗА ДАННИ ЗА РЕФЕРИ И СЪДИИ на АIBА 

10.1. Поддръжка на база данни за рефери и съдии на АIBA  

10.1.1. Централата на АIBA поддържа регистри със записи на всички рефери и съдии, оценки за 
тяхната работа и лична информация чрез базата данни на АIBA.  

10.1.2. С изключение на оценките за работата на рефери и съдии, цялата останала информация трябва 
да бъде достъпна в публичното пространство: 

10.1.2.1. Медицински сертификат. 

10.1.2.2. Назначения от Национално до Интернационално ниво, APB & WSB 

10.1.2.3. Видео-записи на работата на реферите и съдиите по време на мачовете. 

10.1.3. Новата база данни на AIBA ще съдържа също така електронни обучителни материали за 
рефери и съдии. 

10.2. Членство в Комисиите на AIBA: 

10.2.1. Членството в Съдийските Комисии на AIBA  и на Конфедерациите  на  AIBA е ограничено 
до лица, които са действали като съдии в списъка на  AIBA със статут на „3” звезди. 

10.2.2. Членство в Съдийската Комисия на AIBA, освен това, е ограничено до кандидати, които са 
работили поне 2 години в Съдийската комисия на техните Конфедерации. 

10.2.3. Председателите на Съдийските комисии на Конфедерациите трябва да са членове на 
Съдийската комисия на AIBA. 

10.2.4. Всички кандидати трябва да бъдат подкрепени от техните Национални федерации. 

10.2.5. Всички кандидати, които желаят да станат членове на Съдийската комисия на AIBA или на 
Конфедерациите, следва да подават своите заявления в Централата на AIBA или на 
Конфедерациите най-малко 3 месеца преди съответния Конгрес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ НА AIBA  
 

 Цялостната  система на AIBA за управление на треньорите  трябва да е централно координирана и 
контролирана, което ще доведе до постоянно подобряване на качеството на работа и представянето на 
треньорите на всички нива. Тази нова система за управление на треньорите на AIBA ще възпрепятства 
неквалифицирани  треньори  да влияят върху имиджа и качеството на бокса като спорт. 

1. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ 

1.1. Всички треньори към AIBA трябва да са членове на Националните Федерации. 

1.2. AIBA одобрява само треньорите, принадлежащи към Националните Федерации. 

1.3. Само сертифицирани от AIBA треньори ще получават привилегии от фондовете на Олимпийската 

Солидарност и ще им бъде разрешено да участват в състезанията на  AIBA и Конфедерациите. 

1.4. Има три ( 3 ) категории треньори на AIBA: 

1.4.1. AIBA треньор 1 звезда: 

1.4.2. AIBA треньор 2 звезди 

1.4.3. AIBA треньор 3 звезди 

1.5. Всички треньори на AIBA трябва да получат Сертификат от Сертификационен курс за треньори на AIBA. 

1.6. Треньори със Сертификат, получена преди 2013 г. трябва да посетят съответното ниво на курсове, с цел да 

потвърдят тази сертификация. 

1.7. Всички действащи треньори имат право да участват като Секунданти в състезанията на AIBA. 

1.8. Всички треньорите на AIBA имат право да заемат места в Националните федерации като избираеми 
членове. 

2. СЕРТИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ТРЕНЬОРИТЕ НА AIBA 

2.1.  Всички сертификационни курсове за треньори на AIBA да трябва да бъдат одобрени от AIBA. 

2.2.  Ще се провеждат три ( 3 ) нива на курсове: 

2.2.1. Ниво 1- звезда: Националната Федерация трябва да представи форма- заявление до Централата на 
AIBA, за да бъдат домакини на такъв курс. AIBA ще одобри курса, ще одобри кандидатите и ще 
назначи инструктора/ите. 

2.2.2. Ниво 2- звезди: Националните Федерации или Конфедерациите трябва да представят форма- 
заявление до Централния Офис на AIBA, за да бъдат домакини на такъв курс. AIBA ще одобри курса, 
ще одобри кандидатите и ще определи инструктора/ите. 

2.2.3. Ниво 3- звезди: Курсовете ще се проведат в Академиите и в различни страни всяка година. AIBA ще 
организира тези курсове, ще одобри кандидатите и ще определи инструктора/ите. 

2.2.3.1. За да може всички настоящи треньори ниво 3-звезди да потвърдят своите сертификати, AIBA 
ще организира различни курсове във всички континенти през 2013 г. 

2.3.  Всички участия в който и да е сертификационен курс за треньори на AIBA трябва да бъдат платени от 
Националните Федерации. 

3. ДОПУСТИМОСТ И НАСОКИ ЗА ТРЕНЬОРИТЕ 

За да се участва в Сертификационните курсове за треньори на AIBA, формулярът с данни трябва да бъде 
предоставен на Централата на AIBA от Националните Федерации. Само данни, предоставени от Националните 
Федерациии ще бъдат взети предвид. Треньорите трябва да отговарят на следните критерии: 

3.1. Курс за ниво 1- звезда: 

3.1.1. Опит: Минимум 4 години опит като треньор или университетска / бакалавърска спепен за 
треньор и две (2) години опит. 

3.1.2. Резултати и постижения: Да има най-малкото един ( 1 ) боксьор, който да е достигнал до 
полуфинали в Регионални шампионати ( мъже и жени - юноши, младежи, елит). 

3.2. Курс за ниво 2- звезди 

3.2.1. Опит: Минимум две ( 2 )  години от сертификация за треньор 1 – звезда. 

3.2.2. Резултати и постижения: Да има най-малкото един ( 1 ) боксьор, който да е достигнал 
полуфинали в Национални шампионати ( мъже и жени - юноши, младежи, елит). 

3.3. Курс за ниво 3- звезди 

3.3.1. Опит: Минимум две ( 2 )  години от сертификация за треньор 2 – звезди. 
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3.2.2. Резултати и постижения: Да има най-малкото един ( 1 ) боксьор, който да е достигнал до 
полуфинали в  състезания на Конфедерациите ( мъже и жени - младежи, елит). 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ ПО ВРЕМЕ НА ТУРНИР / СЪСТЕЗАНИЕ / 

4.1. За всички състезания на AIBA всяка делегация трябва да има поне един ( 1 )  треньор от ниво 3 звезди. 

Всяка една делегация трябва да има задължително един треньор 3 звезди, заедно с други нива на 

сертифицирани треньори, за да работят в ъгъла като секунданти. 

4.2. При регистрацията на делегацията трябва да се предостави копие от Сертификацията на треньора с 3 

звезди. 

4.3. На сертифицираните треньори е разрешено да работят като секунданти както следва: 

4.3.1. Треньор 1- звезда- Секундат в състезание на АОВ ниво 1-звезда 

4.3.2. Треньор 2- звезди- Секундат в състезание на АОВ ниво 1-звезда и състезание на АОВ ниво 2-

звезди;  

4.3.3. Треньор 3- звезди- Секундат във всички състезания на AIBA 

4.4. Член 4.1. ще бъде приложим след 01 Юли 2013 г. 

4.4.1. Гратисният период е приложим до 30 Юни 2013 г. 

5. КОНТРОЛЕН ТЕСТ ЗА ТРЕНЬОРИ 

5.1. За да е сигурно, че треньорите са активно действащи и с актуални знания, съгласно изискванията на AIBA, 

Националната федерация трябва да потвърждава  техния треньорски статус чрез актуализиране на 
информацията за треньорската дейност / активност / в базата-данни на AIBA всяка година. 

5.2. Треньорите трябва да участват в състезанията на AIBA спрямо техния звезден статус / нивото звезди, които 

имат/. Изисква се следното участие: 

5.2.1 . Треньор 1 звезда трябва да участва в състезанията на AIBA 1 звезда поне веднъж на всеки 4 
години. 

5.2.2 . Треньор 2 звезди трябва да участва в състезанията на AIBA 2 звезди поне веднъж на всеки 3 

години. 

5.2.3 . Треньор 3 звезди трябва да участва или в състезанията на AIBA  3 звезди или в състезания на 
APB или WSB най-малко веднъж на всеки 2 години. 

5.3. Ако горната схема на участие не се спазва, треньорите  ще бъдат понижени в тяхното ниво на 

сертификация и ще трябва да посетят друг сертификационен курс, за да си възвърнат нивото  на „звезден 

статус”. 

5.4. Валидността на сертификата се удължава с 2 г. от последното състезание, в което треньорът е взел 
участие. 

6. БАЗА- ДАННИ ЗА ТРЕНЬОРИТЕ 

6.1. Всички формуляри с данни за треньорите, предадени от Националните федерации са регистрирани в 
Базата данни за треньорите на AIBA.  Националните федерации са отговорни да изпратят попълнените 
формуляри с данни на треньорите на AIBA до Централата на AIBA. Всички сертифицирани треньори ще 
получат сертификата на AIBA в края на всеки сертификационен курс за треньори на AIBA. 
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