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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 да следват и взимат под внимание във всички свои 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 . Националните федерации, обаче, могат да променят Техническите 
Правила за местни състезания, за да съотвтестват на Националните закони и условия, стига тази 
промяна да не намалява силата на правилата, особено ще се отнася до Изискванията за Безаопасност и 
Медицинските изисквания. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
„AIBA” означава Международна Боксова Асоциация; 

 

„Състезания на AIBA”    означава който и да е боксов мач, състезание, събитие, лига или турнир, 
упълномощени и одобрени според Техническите правила на AIBA и състезателните 
правила на 3-те програми на AIBA (АОВ, АРВ и WSВ); 

 
“Лицензиант на AIBA за официална боксова екипировка” означава лицензиантът на AIBA, с когото е сключен 
договор и който е одобрен за производството на официална екипировка за употреба на всички AIBA състезания; 
 
“Точкова система на AIBA” означава електронната система, записваща решението на Съдия, одобрена от AIBA 
за ползване във всички AIBA състезания; 
 
"АОВ " означава AIBA открит бокс; 
 
„АРВ” означава професионално състезание по бокс, под егидата на АIВА; 
 
"Двубой" означава боксов мач между двама боксьори, провеждайки се като част от състезание; 
 
„Боксьор”  означава  всеки  атлет, който е член на AIBA и е регистриран от Национална 

Федерация, която е член на AIBA;  

 

„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; 

 

“Официално лице на състезание” означава всяко лице, назначено или сертифицирано да бъде Рефер, 

Съдия, Супервайзер, Доктор на ринга, Международно техническо лице, или 

всеко пост, създаден за AIBA състезания; 

 
"Конфедерация"  означава всяка континентална организация, свързана с AIBA; 
 
“Континентални мулти-спорт игри” означава Африканските игри, Панамериканските игри, Азиатските игри 

и Европейските игри; 
 

 

„Дисциплинарни правила” означава правилата, управляващи дисциплинарните въпроси относно AIBA, 

всяка конфедерация, всяка национална федерация и всяко официално лице, 

включително официлните лица на състезанията и боксьорите; 
 
“Работна зона около ринга (FOP)” означава зоната за състезание, простираща се най-малко на 4 метра от всички 

4 страни на ринга за AOB и 2 метра извън всички 4 страни на ринга за APB и WSB, 
където само официални лица на състезанието имат право да влизат; 

 

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

предпазени по време на състезанието; 

 

“Протектор за глава” означава екипировката, която се носи на главата, за да я предпазва по време 
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на състезанието; 

 

"Индивидуален физически контактен спорт" означава всеки от следните спортове във всичките му 

форми: Айкидо, Бой в клетка, Джудо, Джу-джитсу, Карате, Кендо, Кикбокс, К-1, 

Муайтай, ММА, Самбо, Савате, Сумо, Таекуондо, Борба, Ушу и други подобни 

спортове, считани от AIBA за индивидуални физически контактни спортове; 

 
"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 3-те програми на AIBA (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, 

включително официални лица на състезания, преди, по врема на, и след AIBA 

състезания; 

 
"Национална федерация" означава юридическо лице, признато от AIBA като ръководен орган на спорта 

бокс в съответната му страна; 

 
„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 всички Правила се спазват от боксьорите по време на мач 

на ринга; 

“Лекар на ринга” има значението, дадено му в Медицинските правила; 

 

„Правила”  означава Техническите правила на AIBA, Състезателните правила за 3-те програми на 

AIBA (AOB, APB и WSB), Етичния кодекс на AIBA, Дисциплинарния кодекс на AIBA, 

Процедурните правила на AIBA, Антидопинговите правила на AIBA и Медицинските 

правила на AIBA 

 
„Секунданти”  означава треньори, които са сертифицирани от AIBA и на които е разрешено да 

действаи в ъгъла на ринга; 

 
„Супервайзер”  означава лице, което се назначава да бъде отговорно за всички технически и 

състезателни 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 AIBA състезание, но не включва боксьори; 

 
 

„Световни серии по бокс(WSB)” означава Световни Серии по Бокс, организирани и администрирани от World Series 

of Boxing SA, създадени и притежавани от AIBA 
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ПРАВИЛО 1.     КЛАСИФИКАЦИЯ 
 
 
1.1. Възрастова класификация:  
 

 1.1.1. Мъжете и жените боксьори на възраст между 19-40 г. са категоризирани като боксьори „Елит”.  
 

 1.1.2. Момчета и момичета боксьори на възраст между 17-18 г. са категоризирани като боксьори 
„Младeжи”.  

 
 1.1.3. Момчета и момичета боксьори на възраст между 15-16 г. са категоризирани като боксьори 

„Юноши” 
 

 1.1.4. Възрастта на един боксьор се определя от годината му/ѝ на раждане.  
 

 1.1.5. Всички състезания за момчета и момичета „юноши” или на училищна възраст, както и всички по-
малки възрастови групи, се организират само от националните федерации и на ниво Конфедерация. 
Разликата във възраста на боксьорите, които участват в тези състезания, не трябва да бъде повече 
от 2 години. 

  
 
1.2. Теглови категории  
 

1.2.1. Терминологията за всяка теглова категория може да откриете в Приложение А.  
 
 
1.2.2. За боксьори „Елит” (мъже) и „Младежи” (момчета) се прилагат десет (10) теглови категории, както следва: 
46 кг-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг 
 
1.2.3. За боксьори „Елит” (жени) и „Младежи” (момичета) се прилагат десет (10) теглови категории, както следва: 
 
45 кг-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 81+ кг 
 
1.2.4. За боксьори „Елит” (жени) се прилагат три (3) теглови категории за Олимпийските игри, както следва: 
48 кг-51 кг, 57 кг-60 кг, 69 кг-75кг 
 
1.2.5. За „Юноши” (момчета и момичета) се прилагат тринадесет (13) теглови категории, както следва: 
44 кг-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и 80+ кг 

 
 

 
ПРАВИЛО 2.     ЧЛЕНСТВО И ДОПУСТИМОСТ 
 
2.1. Членство 
 

2.1.1. Всички боксьори, треньори, официални лица, длъжностни лица на Национална 
федерация трябва да бъдат членове на или да са лицензирани и/или оторизирани от своята Национална 
федерация, Конфедерация и AIBA, за да участват в национални и интернационални състезания на AIBA, 
освен ако AIBA не даде разрешение за обратното. 
 
2.2. Допустимост 
 
2.2.1. Допустимост по национални критерии 
 
2.2.1.1. Преди всяко AOB състезание и APB цикъл, или по време на регистрационния период за WSB, 
AIBA трябва да потвърди националността и допустимостта на всички боксьори. Обаче, ако бъде 
получено оплакване относно допустимостта на боксьор по време на което и да е AIBA състезание, 
Суперайзерът трябва незабавно да докладва в седалището на AIBA. Ако бъде доказан случай на 
недопустимост, Супервайзерът трябва незабавно да дисквалифицира боксьора и да уведоми всички 
страни по случая. 
 
2.2.1.2. За всички спорове относно допустимост, които са извън AIBA състезанията, окончателното 
решение за определяне на националността е на изпълнителния комитет на AIBA. Ако се счете, че са 
нарушени правилата за националността, въпросът ще бъде отнесен до дисциплинарната комисия на 
AIBA за разглеждане и може да бъдат наложени санкции на боксьора и/или неговата Национална 
федерация. 
 
2.2.1.3. Националността ще се потвърждава от паспорта на боксьора. Когато националността е под 
въпрос, AIBA има правото да поиска следните документи като доказателство: 
 
2.2.1.3.1. Сертификат за раждане 
2.2.1.3.2. Документи за гражданство и самоличност 
2.2.1.3.3. Документи за национална принадлежност 
2.2.1.3.4. Писмо за потвърждение от НОК. 
 
2.2.1.4. Смяна на националността 
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2.2.1.4.1. Ако боксьор желае да смени националността си, той може да се състезава във всяко AIBA 
състезание с новата си националност след две (2) години от смяната на националността си. 
2.2.1.4.2. Ако боксьор, който е представлявал една Национална федерация в което и да е AIBA 
състезания, също има две или повече националности едновременно, този боксьор трябва да избере 
само една Национална федерация, с която да участва в AIBA състезания.  В този случай, щом боксьорът 
избере една Национална федерация, този боксьор не трябва да участва в никое AIBA състезание със 
сменена националност за период от две (2) години. 
 
2.2.2. Допустимост по спортни критерии 
 
2.2.2.1. Участие в индивидуален спорт с физически контакт 
 
2.2.2.1.1. Атлет, който се е състезавал на аматьорско или професионално ниво в който и да е 
Индивидуален спорт с физически контакт, има право да се участва в състезание на AIBA, или 
състезание от национално ниво, на подходящото ниво при следните условия: 
 
2.2.2.1.1.1. Когато Национална федерация желае да регистрира атлет, от който и да е индивидуален 
спорт с физически контакт, като боксьор, тя трябва да попълни формуляра за кандидатстване в 
Приложение B, както и Медицински сертификат, попълнен от лекат от Националната федерация и да 
подаде и двата документа в AIBA за приемане и регистрация. Регистрацията ще бъде одобрена от AIBA 
в съответствие с комисията на AIBA по техническите въпроси и правилата. Атлетът ще има право да 
участва, когато AIBA получи посмено потвърждение за одобрение. 
 
2.2.2.1.2. Всеки атлет, регистриран като боксьор от Национална федерация по правило 2.2.2.1.1. по-горе 
няма да има право да участва в който и да е друг индивидуален спорт с физически контакт, веднъж щом 
е одобрен от AIBA. 
 
2.2.3. Допустимост по медицински критерии 
 

2.2.3.1. Медицинско сертифициране.  
 

2.2.3.1.1.Боксьор няма да бъде допускан до участие в никое AIBA състезание, ако в себе си 
няма валидна към същия ден боксьорска състезателна книжка на AIBA, в която същият 
боксьор трябва да бъде сертифициран като годен да се боксира от компетентен лекар, 
одобрен от ръководещия лекар на ринга.  

 
2.2.3.1.1.1.Лекарят не трябва да бъде квалифициран като такъв, преди той/тя да 
предостави ясно и четливо копие от своя паспорт (друго доказателство за 
самоличност няма да бъде приемано) и медицински препоръки.  

 
2.2.3.1.1.2. За да бъде валиден годишният медицински преглед, той трябва да 
бъде (І) извършен от квалифициран лекар, (ІІ) не по-късно от периода, определен 
за подаване на медицински сертификат (ІІІ) документацията на прегледа трябва 
да съдържа ясни и четливи резултати за всички тестови полета, а също и (ІV) 
трябва да е качен в онлайн или офлайн регистрация за международни 
състезания.  

 
         2.2.3.1.2. Боксьорът трябва да бъде прегледан и одобрен 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.  

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

 
 

2.2.3.2. Показания, при които на боксьор с недъзи е позволено да боксира - вижте текущия Медицински наръчник 
на AIBA за позволените заболявания за боксиране.  
 
 
2.2.3.3. 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: 
 

2.2.3.3.1. 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. 

 
2.2.3.3.2. Преди медицинския преглед и всеки двубой, 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. 
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2.2.3.3.3. Боксьор с имплантирано устройство, използващо електричество или всякакви 
добавъчни материи, които променят физическите функции, не се допуска до 
боксиране. 

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

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

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

2.2.3.3.4.1.2. Ако боксьорът не приеме да продължи да се боксира без 
контактни лещи, реферът трябва да прекъсне мача и опонетът ще бъде обявен за 
победител чрез оттегляне (ABD). 
 

2.2.3.3.5. Обърнете се към текущото АИБА Медицинско ръководство за другите забранени положения. 
 

2.2.3.4. Медицинско сертифициране, извършвано след периоди на пробация - Преди отново да започне да 
боксира след всеки период на отстраняване, определен в Правило 2.2.3.6. по-долу, боксьорът трябва да бъде 
освидетелстван от лекар, за да се определи годността му да продължи да участва в състезания по бокс.  
 

   
 

2.2.3.5. Нок-аут / КО / и Реферско решение за спиране на мача /РРСМ/.  
 

2.2.3.5.1. Когато резултатът от мача е нок-аут или реферско решение за спиране на мача, 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. 

 
2.2.3.6. Защитни мерки за здравето. 

 
2.2.3.6.1.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. 

 
2.2.3.6.2. 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. 

 
2.2.3.6.3.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. 

 

2.2.3.6.4.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: 

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

дни;  
 

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

 
2.2.3.6.4.3. В случай, че има загуба  на съзнание  повече от 1 мин. забраната за участие  е от 

180 дни;  
 

2.2.3.6.4.4. 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 най-високата забрана в удвоена степен; 

 
2.2.3.6.4.5. 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. 

 
2.2.3.6.4.6. Всеки боксьор, който има медицинска забрана не трябва да тренира или да участва 

в спаринг по време на забранителния период.  
 

2.2.3.6.5. 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 
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да докладва на Националната си Федерация.  
 

2.2.3.6.6. 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.  

 
2.2.3.6.7. 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.  

 
2.2.3.6.7.1. Ако Националната Федерация няма национална медицинска комисия, то тогава 

невролог или спортен медицински специалист трябва да разреши участието на конкретния боксьор в 
състезания.  

 
2.2.3.6.8. 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. 

 
ПРАВИЛО 3.     ТОЧКОВА СИСТЕМА / СКОРИНГ СИСТЕМА / 
  

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

3.2. Във всички двубои от AOB петимата (5) съдии за всеки двубои ще бъдат разпределени по 
позиции около ринга, в съответствие с елктронният жребий на точковата система на AIBA. 

3.2.1. за двубои от APB и WSB ще бъдат използвани трима (3) съдии за всеки двубой, които ще 
бъдат разпределени по позиции около ринга чрез ръчен жребий, проведен от Супервайзера. 

 
3.3. След края на всеки рунд, всеки съдия трябва да 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.  
 

3.4. За двубои от AOB ще бъдат преброени точките от всички петима (5) съдии, за да се 
определи победилия боксьор. За APB и WSB двубои ще бъдат преброени точките от 
тримата (3) съдии при определяне на победилия боксьор. 

 
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 
от Официалния говорител и за живо телевизионно излъчване ще бъде правено 
непосредствено след края на двубоя след одобрение на резултата от Супервайзера. 
 
3.5.1. 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, решението ще се определи в съответствие с правило 4.3 по-долу. 
 
 

3.7. Точките от съдиите от финалния рунд не трябва да бъдат показани или обявени на екрана 
докато победителят на мача не е обявен. 
 

3.8. Супервайзерът ще информира официалния говорител за официалния резултат.  
 

3.9. 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.  

 
3.10. Ако точковата система се повреди по време на двубой, реферът в този случай ще събере 

точковите карти (фишовете) от всичките петима (5) съдии с имената им, за да ги даде на 
Супервайзера.  

 
 

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

 
3.11.1. Броят на точните удари в позволените зони;  

 
3.11.2. Доминиране в мача чрез техническо и тактическо превъзходство; 

 
3.11.3. Конкурентноспособността;  
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3.11.4. Нарушаване на правилата;  
 

3.12. Съдиите трябва да приложат следните критерии, за да оценят рунда:  
3.12.1. 10 на 9 – При приблизително равен рунд;  

 
3.12.2. 10 на 8 – Ясен победител  

 
3.12.3. 10 на 7 – Пълно надмощие;  

 

 

ПРАВИЛО 4.     РЕШЕНИЯ 
 

4.1. Победа по точки - WP  
 

4.1.1. В края на мача, всеки съдия ще определи победителя, на базата на общите точки на 
боксьора от двубоя. Победителят ще бъде определен 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:  

 
4.1.2.1 AOB- Правило 4.1.2. ще се прилага само ако нараняване се причини от неумишлен 

удар по време на който и да е рунд и като резултат от това срещата е спряна от 
рефера; 

 
4.1.2.2. 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; 

 

4.1.2.3. 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: 

 
4.1.3.1. 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; 
 

4.1.3.2. 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; 

 
4.1.3.3. 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. AOB - Правило 4.1.4. ще се прилага само в случай, че споменатото по-горе се е 
случило след края на първия рунд. 
 
4.1.4.2. APB & WSB - Правило 4.1.4. ще се прилага в случай, че споменатото по- горе се е 
случило след началото на третия рунд.  

 
4.2. Точковата система ще посочи победителя чрез единодушно или неединодушно решение, както 
следва: 
 
4.2.1. Единодушно решение по точки: при AOB състезания и петимата (5) съдии посочват един и същ 
победител, а при APB и WSB състезания – и тримата (3) съдии посочват един и същ победител, или 
 
4.2.2. Неединодушно решение по точки: 
 
4.2.2.1. AOB 
4.2.2.1.1. Трима (3) съдии обявяват единия (1) боксьор за победител, а другите двама (2) съдии 
обявяват другия боксьор за победител, или посочват равенство; или 
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4.2.2.1.2. Четирима (4) съдии обявяват единия (1) боксьор за победител, а другият съдия обявява 
другия боксьор за победител или посочва равенство. 
 
4.2.2.2. APB и WSB 
4.2.2.2.1. Двама (2) съдии обявяват единия (1) боксьор за победител, а другият съдия обявява другия 
боксьор за победител; 
4.2.2.2.2. Двама (2) съдии обявяват единия (1) боксьор за победител, а другият съдия посочва 
равенство. 
 
4.3. Тайбрек – в случай че общите точки, присъдени от всеки съдия, включително всяко отнемане на 
точки, са равни, в края на двубоя от съдиите ще се поиска, според собственото им мнение, да 
номинират за победител единия боксьор. Това важи за следните случаи: 
 
4.3.1. AOB 
4.3.1.1. Единият (1) съдия е присъдил равен брой точки, а общите точки на другите четирима съдии са 
разпределени по равно; или 
4.3.1.2. Двама (2) съдии са присъдили равен брой точки, а другите трима (3) съдии не са взели 
единодушно решение; или 
4.3.1.3. Трима (3) или повече съдии са присъдили равен брой точки. 
4.3.2. При AOB състезания Правило 4.3.1. няма да важи, ако поне трима (3) обявят един и същ 
победител. 
4.3.3. APB и WSB 
4.3.3.1. Единият (1) съдия е присъдил равен брой точки, а двама (2) съдии обявят различни 
победители; или 
4.3.3.2. Двама (2) съдии са присъдили равен брой точки, а един (1) съдия обяви победител; или 
4.3.3.3. И тримата (3) съдии са присъдили равен брой точки. 

  
4.4. Техническо равенство - TD  

 
4.4.1. AOB 

 
4.4.1.1. Няма техническо равенство. 

 
4.4.2. APB  

 
4.4.2.1. 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;  

 
4.4.2.2. 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;  

 
4.4.2.3. В случай, че настъпи двоен нок-аут в мач за титла, то решението ще бъде техническо 

равенство TD;  
 

4.4.3. WSB  
 

4.4.3.1.  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;  

 

4.4.3.2.  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; 

 
4.5. Оттегляне (“ABD”) - Ако боксьорът се оттегли доброволно или ако треньорът хвърли кърпата на 

ринга или се появи на платформата, но не и докато реферът брои, опонентът ще бъде обявен за 
победител на мача чрез Оттегляне.  

 
4.6. Победа чрез Реферско решени за спиране на мача (“RSC”) 

 
 

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

 
4.6.2. Ако по мнение на рефера боксьорът очевидно е надигран 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 чрез RSC.  

 
4.6.3. 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 чрез RSC.  
 

4.6.4. 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 чрез RSC.  

 
4.6.5. Ако боксьор е изхвърлен извън ринга с редовен удар, трябва да му се предоставят тридесет 

(30) секунди да се върне на ринга, след броенето до 8, без помощта на никого. Ако боксьорът 
не успее да се върне в рамките на отпуснатото по-горе време, ще се счита, че е загубил мача 
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с RSC.  
 

4.6.6. Ако мачът е спрян от рефера по решение на Супервайзера, след предложение на лекаря на 
ринга, опонентът ще бъде обявен за победител на мача чрез RSC.  

 
4.7. Победа чрез реферско решение за спиране на мача – травма (“RSC-I”)  

 
4.7.1. Ако боксьорът, по мнение на рефера, е неспособен да продължи поради претърпяна или 

увеличена травма от редовни удари, опонентът ще бъде обявен за победител на мача чрез 
RSC-I.  

 
4.7.2. Ако боксьорът, по мнение на рефера, е неспособен да продължи да се състезава поради 

травма, получена не от удари, мачът ще бъде спрян и опонентът ще бъде обявен за 
победител на мача чрез RSC-I.  

 
4.8. Победа чрез дисквалификация - DSQ  

 
4.8.1. Ако боксьорът е дисквалифициран поради нарушение или поради друга причина, опонентът 

ще бъде обявен за победител на мача с Дисквалификация. Ако бъде установено, че 
боксьорът, спечелил чрез дисквалификация на опонента, не може да се състезава в 
следващия етап на същото състезание, поради извършеното върху него нарушение или друга 
причина, тогава се прилага правило 4.10.2. 

 
4.8.2. 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 умишленото нарушение, то боксьорът, причинил нарушението, ще бъде 
дисквалифициран и боксьорът, претърпял травма, ще бъде обявен за победител на мача чрез 
Дисквалификация .  

 
4.8.3. Трето предупреждение за боксьор в мач, автоматично ще доведе до неговата 

дисквалификация и опонентът ще бъде обявен за победител на мача поради 
Дисквалификация.  

 
4.8.4. 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.  

4.8.5. В случай на двойна дисквалификация (BDSQ), включително в случай на служебна победа, и 
двамата боксьори ще загубят дубоя чрез BDSQ 

4.8.6. Ако боксьорът е дисквалифициран заради неспортсменско поведение (като нараняване на 
рефер, съдия, суперайзери, официални лица на отбора или друго), опонентът ще бъде обявен 
за победител в двубоя чрез дисквалификация за неспортсменско поведение (DBQ). Боксьорът 
ще подлежи на санкции от дисциплинарната комисия на AIBA в съответствие с 
дисциплинарния кодекс на AIBA. 

 
4.9. Победа чрез нокаут – КО  

 
4.9.1. 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.  

 
4.9.2. 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.  

 
4.9.3. В случай на двоен нокаут (DKO), двамата боксьори ще загубят мача поради DКО.  

4.9.3.1. Ако има DKO по време на финалите на AOB, тогава се прилага правило 4.1.3. 
4.9.3.2. Ако има DKO по време на втория етап на плейофните мачове на WSB, тогава се прилага 
правило 4.1.3. 

 
4.9.4. APB 

4.9.4.1. В случай на двоен нокаут боксьорът с по-високо място в ранглистата ще бъде 
регистриран като победител. Боксьорът с по-ниско място в ранк-листата ще се придвижи надолу 
като губещ срещата.  
4.9.4.2. Всички гореспоменати правила важат по време на двубоя, когато боксьорът е нокаутиран 
вътре или извън ринга. 

 
4.10. Победа поради неявяване на противника - WO  

 
4.10.1. 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.  

 
4.10.2. Ако боксьорът не премине успешно медицинските изследвания или ежедневното претегляне 

при AOB или претеглянето при APB и WSB, опонентът му ще спечели чрез WO. 
 

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

 
4.10.4. AOB - Няма да бъде присъждан медал на боксьор, който не се е боксирал най-малко веднъж 

през целия състезателен период.   
4.11. “Несъстоял се мач“ - NC  

4.11.1. За APB и WSB    
 

4.11.1.1. 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 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.  

4.11.1.2. 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. 

 
4.11.2. Само APB 

 
4.11.2.1.  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. 

  
4.12. Извънредно насрочване 

4.12.1. AOB - 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 бедствия и други подобни непредвидими събития. При такива случаи, 
ако това се е случило преди края на първия рунд, боят трябва да се прекрати и да бъде 
насрочен отново от Супервайзера, за предпочитане, в рамките на същия ден. 

 

 

 
ПРАВИЛО 5.     КОНТЕСТАЦИИ 
 
 5.1. Не се разрешават никакви контестации в състезанията на AOB, APB и WSB, и решенията на 
рефера и съдиите в двубоя са окончателни.  

5.2. В AOB състезанията, обаче, ако Супервайзерът прецени, че решението на рефера е взето в 
несъответствие с тези Технически правила и състезателните правила на AOB, тогава той трябва да попълни 
молба за преразглеждане на мача (Приложение D) и да свика среща със заместник-супервайзерите и 
оценителите на съдиите. Супервайзерът трябва да уведоми делегациите и на двата отбора незабавно за 
решението чрез молбата за преразглеждане на мача. 
 
ПРАВИЛО 6.     НАРУШЕНИЯ 
 

6.1. Типове 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.  
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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. Хапане на 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.  

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 може да 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 може да 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 

RSC-I.  

 

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 трябва да посочи към боксьора – нарушител и след това 
към Супервайзера.  

 
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 от всеки съдия. Трето предупреждение в мача 
автоматично ще дисквалифицира боксьора.  

 
 

8.3. Ако боксьор получи удар с глава или други непозволени удари, който не предизвикат травма или 
аркада, реферът трябва да даде предупреждение на боксьора нарушител и да отнеме по една (1) 
от всеки съдия, или може да дисквалифицира боксьора-нарушител, ако сметне действията му за 
достатъчно сериозни и изискващи дисквалификация. 

  
8.4. Ако боксьор получи удар с глава или непозволен удар, който предизвика травма или аркада, 

реферът трябва да дисквалифицира боксьора-нарушител. 
8.5. Ако реферът има причина да смята, че е извършено нарушение, което не е видяно от рефера, 

реферът може да се консултира със съдиите. 
8.6. Ако се открие някакво несъответствие в бинтовете след края на двубоя, което според рефера е 

дало предимство на боксьора, този боксьор трябва незабавно да бъде дисквалифициран. 
8.7. Супервайзерът има право да предупреждава, да отстранява и да дисквалифицира секундант, 
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който е нарушил тези правила. 
 
ПРАВИЛО 9. НОК-ДАУН 
 

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

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 паднал 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 рундът е приключил. 

 
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. 

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.  

 

9.6.4. Броене до осем заради непозволен удар няма да влиза в бройката за ограничения на нок-
дауните 

 
9.7. Боксьор попаднал извън ринга по време на мач  

 
9.7.1. Ако боксьор е изхвърлен извън ринга с редовен удар, трябва да му се предоставят 
тридесет (30) секунди да се върне на ринга, след броенето до 8, без помощта на никого. Ако 
боксьорът не успее да се върне в рамките на отпуснатото по-горе време, ще се счита, че е 
загубил мача с RSC. 

 
9.8. Нок-аут 

 
9.8.1. 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  

 
9.9.1. 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.  
9.9.2. 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  
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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 може 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, който ще 
ръководи мача на ринга, но няма да оценява двубоя. За AOB състезания, назначението на 
рефера ще бъде потвърдено от Комисаря по жребия и, ако е нужно, от Супервайзера. За APB и 
WSB състезания, назначението на рефера ще бъде потвърдено от Супервайзера. 

 
10.2. Задълженията на Рефера са както следва:  

 
10.2.1. Грижата за здравето на двамата боксьори по време на мача, което трябва да е негов 

приоритет 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 времеизмерването и когато 
нарежда на боксьорите да спрат да се боксират. 

 
10.2.6. С помощта на ясни обяснителни знаци, словесни команди и жестове, да показва на 

боксьора 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 спре двубоя поради каквато и да е причина, той трябва първо да 

информира Супервайзера за решението си и защо е спрян двубоя. Супервайзерът трябва 
да посъветва рефера, в случай, че това решение очевидно е в разрез с правилата на AIBA. 

 
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;  
  10.2.12.2. Да попита лекаря 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 (5) 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 4.7.1.; 
 

10.2.12.3.2. Ако всички заедно или мнозинството от съдиите са видели умишлен 
удар-прилага се техническото правило на AIBA - Правило 4.8.2.; 
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10.2.12.3.3. AOB 
 

10.2.12.3.3.1. 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 
 

10.2.12.3.4.1.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.;  
 

10.2.12.3.4.2. 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 
 

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

Правило 4.4.3.1.;  
 

10.2.12.3.5.2. 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.  

 
ПРАВИЛО 11. СЪДИИ 
 

11.1. Назначаване и участие  
 

11.1.1. На всички AOB състезания на AIBA, всеки мач трябва да се оценява от петима (5), 
които ще стоят от четирите (4) страни на ринга, както е показано в състезателните 
правила на AOB.  

 
11.1.2. На APB и WSB състезания на AIBA, всеки двубой ще се оценява от трима (3) съдии, 

които ще стоят от трите (3) страни на ринга, както е указано в Състезателните 
правила на APB и WSB.  

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

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

12.1. AIBA носи отговорност за сертифицирането на всички рефери и съдии на звездно ниво. 
12.2. Всички избрани и/или назначени лица, които са изпълнителни лица на Национални федерации, 
като президенти, изпълнителни членове на комитети, генерални секретари и т.н., не могат да бъдат 
действащи рефери и съдии на никое ниво; обаче, имат правото да водят мачове на национално ниво 
само ако не заемат пост като президент, председател или генерален секретар. 
12.3. Стандартните критерии на AIBA за основните квалификации на рефери и съдии, както и цялата 
система за мениджмънт на рефери и съдии, са описани в наръчника на AIBA за мениджмънт на рефери 
и съдии. 
12.4. Всички рефери и съдии във всички AIBA състезания трябва да подпишат кодекса за поведение в 
Приложение Е. 

 
ПРАВИЛО 13. ЛЕКАР НА РИНГА 
 

13.1.  Лекарят на ринга има властта и отговорностите, дадени му съгласно Медицинските Правила. 
13.2. Цялата система за мениджмънт на лекарите на ринга на AIBA е описана в наръчника на AIBA за 
мениджмънт на лекарите на ринга. 

 
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.  
 
 
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).  
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15.2.2. Отлично да разбира настоящите правила  
 

15.2.3. Да има добър опит като коментатор на спортни събития.  
 
ПРАВИЛО 16. ТРЕНЬОРИ/ СЕКУНДАНТИ 
 

16.1. Допустимост  
 

16.1.1. Само сертифицирани треньори на AIBA и сертифицирани лекари по аркади 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, 
утвърдени от AIBA.  

 
16.1.2. Всеки активно действащ треньор в професионалния бокс ще бъде допускан да бъде 

Треньор и/или Секундант в състезания на AIBA веднага щом е сертифициран като 
треньор/секундант от AIBA като регистриран треньор. И обратно, всеки 
сертифициран от AIBA треньор може да участва в професионалния бокс. 

 
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 треньорите/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.  

16.2.4. Секундантите може да използват торба с максимални размери 30см х 20см х 20см. 
 

16.3. Забранени дейности  
 

16.3.1. Секундантите нямат право да стават, 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, или каквито и да е други вещества за вдишване, на боксьора по време на 
мача.  

16.3.6. На секундантите не е позволено да викат на/да спорят с никое официално лице в 
работната зона (FOP) по време или след двубоя. 

 
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 
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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.  

 
ПРАВИЛО 17. РИНГ 
 

17.1. Одобрени марки  
 

17.1.1 Във всички състезания на AIBA, Националните Федерации 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.  

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

 
18.1. Гонг.  

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

 
18.3. Маси и столове за Супервайзера, Заместник-супервайзерите (в състезанията на AOB), 
лекаря, времеизмервача, оператора на гонга, официалният говорител и съдиите.  

 
18.3.1. 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 

 
18.4. Един ( 1 ) електронен хронометър, който отговаря на изискванията на Точковата система и 

1 ръчен хронометър като резерва  
 

18.5     Една ( 1 ) Точкова система. 
 

18.6. Един ( 1 ) микрофон, свързан със високоговорителната система.  
 

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

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

18.9. Три стола за секундантите във всеки ъгъл  
 

18.10. Една носилка.  
 
ПРАВИЛО 19. НАЗЪБНИК 
 

19.1. Назъбникът трябва да бъде носен от боксьора по време на всички мачове.  
 

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 всички мачове, а допълнително може да се носи и защитен бандаж. 
Бандажът не може да обхваща част от разрешената област за нанасяне на удари. 

 

ПРАВИЛО 21. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЪКАВИЦИТЕ 
 
21.1. За AOB състезанията мъже „Елит”, APB и WSB: 

 21.1.1. Десет (10) oz ръкавици трябва да се използват от категория Лека муха (49 кг) до категория 
Полусредна (64 кг). 

 21.1.2. Дванадесет (12) oz ръкавици трябва да се използват Средна категория (69 кг) до Супертежка 
категория (+91 кг). 

 

21.2. За състезания на AOB Елит-жени и Младежи (момчета и момичета) 

21.2.1. Трябва да се използват десет (10) oz ръкавици
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: 
 

  
ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗА ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ И ТЕХНИЯ ДИАПАЗОН 

 
 
 
 
 

 

боксьори “ЕЛИТ” (мъже) и “младежи” 
(момчета) – 10 теглови кат. 

 

Теглова категория Кг, от Кг, до 
   

Лека Муха 46 49 
   

Муха 49 52 
   

Петел 52 56 
   

Лека 56 60 
   

Лека полусредна 60 64 
   

Полусредна 64 69 
   

Средна 69 75 
   

Полутежка 75 81 
   

Тежка 81 91 
   

Супер тежка 91 - 
   

 

боксьори “ЕЛИТ” (жени) и “младежи” 
(момичета) – 10 теглови кат. 

 

Теглова категория Кг, от Кг, до 
   

Лека Муха 45 48 
   

Муха 48 51 
   

Петел 51 54 
   

Перо 54 57 
   

Лека 57 60 
   

Лека полусредна 60 64 
   

Полусредна 64 69 
   

Средна 69 75 
   

Полутежка 75 81 
   

Тежка 81 - 
   

 
 
 
 
 

 

Олоимпийски игри - боксьори “ЕЛИТ” (жени) и 
“младежи” (момичета)  
– 3 теглови кат.   

Теглова категория Кг, от Кг, до 
   

Муха 48 51 
   

Лека полусредна 57 60 
   

Полутежка 69 75 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

боксьори “юноши”, момчета и момичета 

– 13 теглови кат.  

Теглова категория Кг, от Кг, до 
   

Игла 44 46 
   

Лека Муха 46 48 
   

Муха 48 50 
   

Лек Петел 50 52 
   

Петел 52 54 
   

Перо 54 57 
   

Лека 57 60 
   

Лека полусредна 60 63 
   

Полусредна 63 66 
   

Лека средна 66 70 
   

Средна 70 75 
   

Полутежка 75 80 
   

Тежка 80 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА АТЛЕТИ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ФИЗИЧЕСКИ КОНТАКТНИ СПОРТОВЕ 

 
ДО:   Международна боксова асоциация (AIBA) 
 
OT:   (име на Национална федерация) 
 
ДАТА:   (ден) (месец) (година) 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
С настоящето информираме AIBA, че настоящият атлет от _____________________ (име на спорта) желае да 
участва в спорта бокс и да прекрати своето участие в другия спорт. Нашата национална федерация е 
разгледала този атлет и реши да го приеме като един от нашите боксьори. 
 
1. (пълно име на боксьора) (теглова категория) (класификация) (пол) 
 
Разбираме правилата на AIBA по-долу, свързани с този въпрос, и ще изчакаме получаването на писмено 
потвърждение от AIBA преди атлетът да придобие право да участва в състезания. 
 
 2.2.2.1.1. Атлет, който се е състезавал на аматьорско или професионално ниво в който и да е 
Индивидуален физически контактен спорт, има право да се състезава в състезание на AIBA или в 
национално състезание, на подходящото ниво, при следните условия: 
 
  
2.2.2.1.1.1. Когато Национална федерация желае да регистрира атлет, от който и да е индивидуален 
физически контактен спорт, като боксьор, тя трябва да попълни формуляра за кандидатстване в 
Приложение B и медицински сертификат, попълнен от лекар на Националната федерация, и да подаде и 
двата документа в AIBA за приемане и регистрация. Регистрацията ще бъде одобрена от AIBA в 
съответствие с комисията на AIBA по техническите въпроси и правилата. Атлетът ще може да участва 
веднага щом бъде получено писмено потвърждение за одобрение от AIBA. 
 
2.2.2.1.2. Всеки атлет, регистриран като боксьор от Национална федерация по Правило 2.2.2.1.1. по-горе, няма 
право да участва в който и да е друг индивидуален спорт с физически контакт, след като е бил одобрен от AIBA. 
 
Искрено Ваш, 
 
(Президент или Председател на Национална федерация) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: 
 

ШАБЛОН ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕРТИФИКАТ 
 
 

АТЛЕТ 
 

ИМЕ: 
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 
 

 

ПОДПИС: 
 

 ДАТА:  

 
 

ЛЕКАР 
 

ИМЕ: 
 

 

ТИТЛА: 
 

 

АДРЕС: 
 

 

ПОДПИС: 
 

 ДАТА:  

ПЕЧАТ    

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

 
Може да се боксира 

Не може да се боксира 
 
 
 

ВЪПРОСИ КЪМ АТЛЕТА: АКО „ДА”, ОБЯСНЕТЕ 
 
1. В момента лекува ли ви друг лекар от нещо? 
 
2. Някога изпадали ли сте в безсъзнание или получавали ли сте сътресение? 
 
3. Главата ви удряна ли е силно през последните 6 седмици? 
 
4. Имали ли сте главоболие през последните 2 седмици? 
 
5. Имате ли проблем с кървене? 
 
6. Имали ли сте хепатит B или хепатит C или HIV инфекция? 
 
7. Болести в семейството? Внезапна или неочаквана смърт? 
 
8. Оперирали ли са ви? 
 
9. Налагало ли се е да лежите в болница? 
 
10. Страдате ли от нещо? 
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МЕДИЦИНСКИ СЕРТИФИКАТ Нарушения 
Ако атлетът е имал 

сътресение преди, моля 
удостоверете, че: 

Медицинския преглед 
след периода на 

почивка след 
сътресението е 

нормален. 
Атлетът може да се 

боксира. 

Нормално Извън норма  

Основен медицински 
преглед 

 
 
 

умствен/психически 
статус 

Избройте 
нарушенията, които не 

са описани в 
специфичните 

изследвания по-долу: 

   

кратко изследване Нормално Извън норма  

Глава Краниални нерви, очи, 
размер на зеницата и 

реактивност. Очни 
дъна. Зрение по 

таблица (от записи) 

Нормално Извън норма  

Уста, зъби, гърло Нормално Извън норма  
Уши Нормално Извън норма  

Темпоромандибуларна 
става 

Нормално Извън норма  

Врат Сервикали, лимфни 
възли 

Нормално Извън норма  

Гръден кош Звукове при дишане, 
болки в ребрата при 

натиск 

Нормално Извън норма  

Кардио-васкуларна 
система 

Пулс/кръвно налягане 
(от записи) 

Нормално Извън норма  

изследвания на 
сърцето: звуци, 

шумове, разширения, 
размер, ритъм 

Нормално Извън норма  

Ортопедична система Горни крайници: 
рамене, китка, длан, 

пръсти 

Нормално Извън норма  

Долни крайници: 
стъпало, глезен, 
коляно, бедро 

Нормално Извън норма  

Неврологична система Рефлекси Нормално Извън норма  
Вербална реакция Нормално Извън норма  
Моторна реакция и 

баланс 
Нормално Извън норма  

Алергии (от записи) Да Не  
Вид реакция (от 

записи) 
   

Използвани 
медикаменти 

Име и дозировка (от 
записи) 

Да Не  

 
 
Разрешена терапевтична употреба на забранени субстанции? Не Да (ако ДА, моля, обяснете) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: 
 

МОЛБА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДВУБОЯ 
 
Име на състезание/шампионат: 
 
Град, страна: 
 
Дата: 
 
Номер на двубой: 
 
Номер на сесия: 
 
Теглова категория: 
 
Мъже/жени: 
 
Име и националност на боксьора в ЧЕРВЕНИЯ ъгъл: 
 
Име и националност на боксьора в СИНИЯ ъгъл: 
 
Описание: 
 
 
 
Предишно решение: 
 
Ново и окончателно решение: 
 
 
AIBA супервайзер (пълно име с главни букви)   AIBA супервайзер (подпис) 
 
Копие до: и двете заинтересовани отборни делегации; централата на AIBA 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е: 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА AIBA 

 
С настоящото, Международната Боксова Асоциация (AIBA) моли за Вашето съгласие относно 
"Етичният кодекс", който ще e в сила докато сте официално лице на AIBA по време на всяко 
AIBA състезание, което ръководите: 

 
 ДОСТОЙНСТВО 
 
Кодекс 1: Няма да съм под влиянието на алкохол през целия период на всяко AIBA състезание, в което 

участвам 
 
Кодекс 2:      Няма да пуша на мястото на състезанието. 
 
Кодекс 3:      Няма да се държа по никакъв начин, който злепоставя спорта бокс и/или AIBA. 
 
 ИНТЕГРИТЕТ 
 
Кодекс 4: Няма да заговорнича с или да съдействам на никоя от страните, нарушавайки което и да е 

правило(където е приложимо). 
 
Кодекс 5: Няма да се сприятелявам или да интимнича с боксьори и/или треньори и секунданти и/или други 

членове на делегация на отбор, или да влизам в каквато и да е връзка, или да предприемам каквото 
и да е действие, което хвърля сянка на съмнение върху моята безпристрастност като официално 
лице. Ако сметна, че някоя моя връзка може да бъде приета като пристрастност, ще обява тази своя 
връзка предварително в централата на AIBA, за да се има предвид при назначенията. 

 
Кодекс 6: По всяко време трябва да се държа професионално и етично, отдавайки дължимото уважение на 

Супервайзера. 
 
Кодекс 7: Никога няма пряко или косвено да предлагам или получавам възнаграждение или комисионна под 

никаква форма, нито скрита облага, услуга или подарък от никакво естество, които биха могли да се 
считат за подкуп, във връзка с когото и да е в състезанието, в което участвам. Потвърждавам, че 
всеки такъв опит в тази насока ще докладвам на съответното отговорно лице. 

 
Кодекс 8: Могат да се дават или да се получават само официални сувенири от седалището на AIBA като знак 

на уважение и благодарност за моя принос. 
 
 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
Кодекс 9: Когато изпълнявам задълженията си като официално лице няма да комуникирам с никого относно 

никакви въпроси, свързани със състезанието на мястото на състезанието и/или никое друго място 
през целия период на състезанието, особено с хора от моята страна, като членове на Националната 
федерация, Международни технически официални лица, членове на Изпълнителния комитет, медия 
и обществото. Няма да коментирам въпроси, свързани със състезанието, по социалните медии. 

 
Кодекс 10: Трябва да подходждам конфиденциално към всяка информация, която може да получа от AIBA във 

връзка с позицията ми на официално лице, и няма да я разкривам на други страни, включително, но 
не само, лицата, свързани с делегациите на националните федерации. 

 
 ОТГОВОРНОСТ 
 
Кодекс 11: Трябва да съм навреме за всички поверени ми състезания. 
 
Кодекс 12: Трябва да мога да посещавам всички срещи на официални лица в деня на състезанието или преди 

това. 
 
Кодекс 13: Ще изпълнявам всички задължения, поверени ми от Супервайзера. 
 
Кодекс 14: Няма да използвам или да нося никакво електронно средство за комуникация, включително, но     не 

само, мобилен телефон, лаптоп и таблет на мястото на състезанието. 
 
Кодекс 15: Ще поддържам добра физическа форма, лична хигиена и професионален вид по всяко време, 

когато изпълнявам задълженията си като официално лице. 
 
Кодекс 16: Няма да критикувам или да опитвам да обясня решения, направени от други официалните лица, 

освен ако не съм помолен от Супервайзера да го направя. 
 
Кодекс 17: Ще уважавам всички правила на AIBA. 
 
 
 
 

Съгласен съм да спазвам този кодекс и с факта, че всяко нарушение на този кодекс ще бъде 
предмет на разглеждане от Дисциплинарната комисия на AIBA/Изпълнителния комитет и може да 
доведе до незабавни санкции срещу мен.  

 
Дата: ........... /............. / 
 
Име:      Подпис: 


