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СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА 

 

Настоящите технически и състезателни правила на AIBA се прилагат за всички AOB първенства на 

AIBA и са единствените технически и състезателни правила в света, които националните 

федерации и членове на боксовата общност на AIBA трябва да следват и взимат под внимание във 

всички свои боксови първенства за съответното състезателно ниво. Никоя национална федерация 

няма право да разработва собствени технически и сътезателни правила, които да са в 

противоречие с тези на AIBA . Националните федерации, обаче, могат да променят тези правила 

за национални първенства, за да съотвтестват на националните закони и условия, стига тази 

промяна да не намалява силата на тези правила, особено ще се отнася до изискванията за 

безопасност и медицинските изисквания. 

  



ОПРЕДЕЛНИЯ 

 

„AIBA” означава Международна Боксова Асоциация; 

 

„Антидопингови правила на AIBA” означава правилата, публикувани от AIBA, във връзка с 

антидопинговите стандарти, които трябва задължително да се спазват преди, по време и след AOB 

първенства; 

 

„Курс за сертифициране на AIBA”  означава сертификационната програма и преглед, които 

позволяват на член на национална федерация да бъде признат за треньор, рефер, съдия, 

международно техническо лице или технически делегат (известен преди като „супервайзер”) на 

AIBA от звездно ниво; 

 

„Лекар за аркади на AIBA” означава лицето, назначено от AIBA като ITO, което наблюдава и 

съветва лекарите за аркади на отборите; 

 

„База данни на AIBA” означава онлайн системата на AIBA за съхранение на профили и резултати, 

поддръжка на регистрация за първенствата и сертификационните курсове на AIBA, както и всички 

други функции за нуждите на AIBA; 

 

„AIBA HQ” означава седалището на AIBA; 

 

„Официален лицензиант на AIBA за екипировка” означава лицензиантът на AIBA, с когото е 

сключен договор и който има одобрение за производство на екипировка за употреба във всички 

AOB първенства; 

 

„Правила на AIBA” означава техническите и състезателните правила на AIBA, етичния кодекс на 

AIBA, дисциплинарния кодекс на AIBA, процедурните правила на AIBA, антидопинговите правила 

на AIBA, медицинските правила на AIBA, както и други правила, създадени от AIBA за управление 

на AOB първенства и участниците в тях. 

 

„Скоринг система на AIBA” означава електронната система, одобрена от AIBA, която провежда 

официалния жребий, електронния жребий за рефери и съдии, записва решенията на всички съдии 

и създава официални документи за точкуване на двубоите; 

 

„Технически и състезателни правила на AIBA” означава специфичните спортни и състезателни 

правила, който управляват всички AOB първенства; 

 

„АОВ” означава AIBA открит бокс; 

 

„АОВ първенство” означава всички боксови първенства под регулацията на правилата на AIBA; 

 

„Двубой” означава боксов мач между двама боксьори; 

 

„Преглед на двубой” означава процесът, при който се преразглежда резултатът от двубоя; 



 

„Боксьор” означава  всеки  атлет,  регистриран от национална федерация, която е член на AIBA;  

 

„Затворено първенство” означава първенство, в което могат да участват само боксьори, 

преминали през квалификационно състезание; 

 

„Първенство” означава поредица от двубои; 

 

„Официално лице на първенство” означава всяко лице, назначено или сертифицирано да бъде 

технически делегат, международно техническо лице,  рефер, съдия, или всеки пост, създаден за 

AIBA първенства; 

 

„Място за провеждане на първенство” означава мястото, където се провежда първенството; 

 

„Конфедерация” означава континентален офис на AIBA; 

 

„Континентални мулти-спорт игри” означава мулти-спорт първенствата за съответния континент; 

 

„Ежедневно претегляне” означава ежедневния процес на проверка на регистрираните боксьори – 

проверка на документи, медицински преглед и претегляне преди двубоите на боксьора за деня; 

 

„Заместник технически делегат” означава лицето, което отговаря за всички въпроси относно 

двубоите; 

 

„Дисциплинарни правила” означава правилата на AIBA за дисциплинарните въпроси относно  

AIBA, всяка конфедерация, всяка национална федерация и нейните членове, включително 

официлните лица на първенствата и членовете на делегациите на отборите; 

 

„Елит” се отнася за всеки бокьор, навършил 19 години и състезаващ се на национално, 

международно или професионално ниво; 

 

„Състезателно поле (FOP)” означава зоната за състезание, която се разгръща от всички 4 страни на 

ринга, в която могат да влизат само официални лица на първенството, боксьори и секунданти; 

 

„Ръкавици” означава екипировката, която се поставя на ръцете, за да бъдат предпазени по време 

на двубой; 

 

„Протектор за глава” означава екипировката, която се носи на главата, за да я предпазва по 

време на двубой; 

 

„Национална федерация домакин” означава националната федерация на страната, в която се 

провежда първенството и която е отговорна за организацията на първенството и на всички 

допълнителни събития, нужни за провеждане на първенството (напр. официален жребий и т.н.); 

 



„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; 

 

„Международно техническо лице (ITO)” означава официално лице на първенството, което е 

преминало сертификационен курс на AIBA и може да бъде назначавано да работи на AOB 

първенства. В мулти-спорт игрите (като, но не само, олимпийските игри), ITO означава и рефери и 

съдии. 

 

„Съдия” означава лице, което присъжда точки по време на двубоя на базата на представянето на 

всеки боксьор на ринга, според техническите и състезателните правила на AIBA; 

 

„Местен организационен комитет” означава тяло, което може да бъде или да не бъде част от 

националната федерация домакин (със или без юридическа личност), което е отговорно за 

подготовката и провеждането на първенството и на всички допълнителни събития, нужни за 

провеждане на първенството (напр. официален жребий и т.н.); 

 

„Медицински доклад за двубоя” означава формулярът, който се попълва от лекаря на ринга след 

двубоя, за да се докладват всички медицински намеси по време на двубоя; 

 

„Медицински правила на AIBA” означава правилата, публикувани от AIBA, във връзка с 

медицинските стандарти, които трябва задължително да се спазват преди, по врема на и след AОВ 

първенства; 

 

„Национална федерация” означава федерация, член на AIBA, която е призната от AIBA за 

юридическо лице, което ръководи спорта бокс в съответната страна; 

 

„Национално първенство” означава първенство, организирано и ратифицирано от национална 

федерация; 

 

„Официален жребий” означава процедурата за изтегляне на боксьорите и определяне схемите на 

двубоите за всяка теглова категория за цялото първенство; 

 

„Отворено първенство” означава първенство, в което боксьорите могат да участват без да са 

преминали през квалификационно състезание; 

 

„Изтегляне на рефери и съдии” означава процедурата за изтегляне на рефери и съдии за всеки 

двубой; 

 

„Рефер” означава лице, което следи за това боксьорите да спазват правилата на AIBA по време на 

двубоя си на ринга; 

 

„Рефер и съдия” означава лице, което работи като рефер и съдия по време на първенства; 

 



„Комисия за антидопинг резултати” означава организацията, която е отговорна за управлението 

на резултатите от антидопинг тестовете (или други доказателства за потенциално нарушение на 

антидопинг правилата), в съответствие с WADA кодекса, и за изслушвания по антидопинг въпроси; 

 

„Комисия за събиране на проби” означава комисията, отговорна за събиране на антидопинг 

проби в съответствие с изискванията на международния стандарт за тестване и изследване; 

 

„Секунданти”  означава членове на делегацията на отбора, които могат да работят в ъгъла на 

боксьора на ринга; 

 

„Разпределяне” означава система, която осигурява по-добро разпределение на фаворитите в 

първенството, като предотвратява възможността най-добрите боксьори да се срещнат в 

предварителните кръгове на първенството; 

 

„Проверка на спортните заявки” означава процеса на проверка и удостоверяване на 

регистрацията на делегацията на отбора и на всички прилежащи документи и екипировка преди 

официалния жребий; 

 

„Спортна националност” означава националността, под която боксьорът избира да се състезава в 

АОВ първенства; 

 

„Технически делегат” означава лицето, което следи за това АОВ първенството да спазва 

правилата на AIBA; 

 

„Техническа среща” означава среща между техническия делегат и официалните лица на отборите, 

където техническият делегат представя подробности за първенството и друга информация, 

свързана с това; 

 

„Делегация на отбора” означава членове на национална федерация, част от AIBA, които са 

регистрирани и присъстват на първенството и включват боксьори, треньори, лекар, лекар за 

аркади, физиотерапевт, мениджър на отбора и всякакъв друг персонал, признат от AIBA; 

 

„Официални лица на отбора” означава членовете на отборната делегация с изключение на 

боксьорите; 

 

„Комисия за тестове” означава организацията, която е упълномощила събирането на определени 

проби: (1) антидопинг организация (като Международния олимпийски комитет или друга 

организация за големи събития, WADA, международна федерация, или национална антидопинг 

организация), или (2) друга организация, провеждаща антидопинг тестове с пълномощието и в 

съответствие с правилата на антидопинг организацията (като национална федерация, член на 

международна федерация); 

 

„Място за тренировки” означава определена зона, където боксьорите и официалните лица на 

отборите им могат да тренират по време на първенството; 

 



„Зона за загрявка” означава определена зона, където боксьорите и официалните лица на 

отборите им могат да се подготвят за двубоя преди началото му; 

 

В този документ се използват метрични единици за дължина – сантиметри (см) и метри (м). 

  



ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА 

 

ПРАВИЛО 1. НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АОВ ПЪРВЕНСТВА 

1.1. АОВ първенствата могат да бъдат собственост на AIBA, да сe одобряват от AIBA или да са 

свързани с AIBA. 

1.1.1. Първенство, което е собственост на AIBA, се ръководи от AIBA HQ. 

1.1.2. Първенство, което е одобрено от AIBA, се ръководи от управляващото тяло на 

първенството, а AIBA HQ предоставя съвети за стадиите на планиране и изпълнение. 

1.1.3. Първенство, което е свързано с AIBA, следва правилата на AIBA, но не включва 

намеса от AIBA HQ. 

1.2. Резултатите от първенствата, които са одобрени или са собственост на AIBA, се използват за 

изчисляване на световната ранглиста на AIBA. 

1.3. Следната таблица описва всички АОВ първенства: 

 

Управляващо тяло Първенства Класификация 

МОК 
- Олимипийски игри 
- Младежки олимпийски игри 

световни одобрени от AIBA 

AIBA 

- Елитни световни боксови 
шампионати (мъже и жени) 
- Световни боксови шампионати за 
младежи (мъже и жени) 
- АОВ олимпийски квалификационни 
събития (мъже и жени) 

световни 
собственост на 

AIBA 

AIBA 
конфедерации 

- Елитни континентални шампионати 
(мъже и жени) 
- Младежки континентални 
шампионати (мъже и жени) 
- Младежки/елитни континентални 
шампионати, които са квалификации 
за участие в събития, които са 
собственост на AIBA (мъже и жени) 
- Младежки олимпийски 
квалификационни събития (мъже и 
жени) 

континентални одобрени от AIBA 

Организатори на 
мулти-спорт игри 

- Континентални мулти-спорт игри 
(европейски, азиатски, 
панамерикански, атлантически, 
африкански игри) 
- Не-континентални мулти-спорт игри 
(Игрите на Британската общност) 

континентални одобрени от AIBA 

AIBA 
конфедерации 

- Континентални шампионати до 22 
години (мъже и жени) 
- Юношески континентални 
шампионати (момчета и момичета) 
- Континентални шампионати до 14 
години (момчета и момичета) 

континентални свързани с AIBA 

AIBA национални 
федерации 

- Национални шампионати 
(елит/младежи, мъже и жени) 

национални свързани с AIBA 



 

1.4. Организационни правила 

 

 Национални Континентални Световни 

Участници 

Национално 
първенство 
включва 
националните 
елит и младежи 

Континентално първенство може 
да включва всяка от националните 
федерации на AIBA от същия 
континент и трябва да включва 
минимум три различни 
национални федерации. 
 
В случая на не-континенталните 
мулти-спорт игри, първенствата 
могат да включват всяка от 
националните федерации на AIBA 
по света. 

Световно първенство 
може да включва 
всяка национална 
федерация на AIBA. 

Назначаване 
на технически 
делегат 

Назначава се от: 
 
Националната 
федерация за 
националните ѝ 
първенства 

Назначава се от: 
 
Конфедерация - за континентални 
шампионати 
 
AIBA - за мулти-спорт събития и 
континентални шампионати 
елит/младежи, които са 
квалификации за световни 
първенства 

Назначава се от: 
 
AIBA – за AIBA събития 
и за мулти-спорт игри 

Назначаване 
на 
международни 
технически 
лица 

Назначава се от: 
 
Националната 
федерация за 
националните ѝ 
първенства 

Назначава се от: 
 
Конфедерация - за континентални 
шампионати 
 
AIBA - за мулти-спорт събития и 
континентални шампионати 
елит/младежи, които са 
квалификации за световни 
първенства 

Назначава се от: 
 
AIBA – за AIBA събития 
и за мулти-спорт игри 

Назначаване 
на рефери и 
съдии 

Националната 
федерация 
определя дали 
реферите 
исъдиите трябва 
да се назначат, 
или всеки отбор 
да доведе свой 
рефер/съдия 

Назначават се от: 
 
Конфедерация - за континентални 
шампионати 
 
AIBA - за мулти-спорт събития и 
континентални шампионати 
елит/младежи, които са 
квалификации за световни 
първенства 

Назначават се от: 
 
AIBA – за AIBA събития 
и за мулти-спорт игри 

Минимални 
нива за 
рефери и 
съдии 

Национален 
сертификат 

До 22 години, до 14 години, 
младежи: сертифициран от AIBA 
рефер/съдия с 1 звезда. 
Юноши: сертифициран от AIBA 
рефер/съдия с 2 звезди. 

Сертифициран от AIBA 
рефер/съдия с 3 
звезди. 



Елит и всяка квалификация за 
световно първенство: 
сертифициран от AIBA рефер/съдия 
с 3 звезди. 
 
Европейски, азиатски, 
панамерикански игри, Игри на 
Британската общност: 
сертифициран от AIBA рефер/съдия 
с 3 звезди. 
 
Атлантически игри, Африкански 
игри: сертифициран от AIBA 
рефер/съдия с 2 звезди. 

Координация и 
ръководство 
на 
подготовката 

Националната 
федерация е 
отговорна за 
ръководството на 
подготовката за 
първенството. 

Конфедерацията е отговорна за 
ръководството на подготовката и 
координацията с местния 
организационен комитет за 
континенталните шампионати. 
 
AIBA - за мулти-спорт събития и 
континентални шампионати 
елит/младежи, които са 
квалификации за световни 
първенства 

AIBA отоговаря за 
световни първенства, 
а МОК за олимпийски 
и младежки 
олимпийски игри 

Доклад  

Конфедерацията има 
задължението да докладва на AIBA 
основните факти и резултати от 
първенството 

 

 

 

ПРАВИЛО 2. КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

2.1. Възрастова класификация:  

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

2.1.2. Мъжете и жените боксьори на възраст между 19-40 г. са категоризирани като 

боксьори „Елит”.  

2.1.3. Мъже и жени боксьори на възраст между 17-18 г. са категоризирани като боксьори 

„Младeжи”.  

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

боксьори „Юноши”  

2.1.5. Във всички състезания за момчета и момичета „юноши” или на училищна възраст, 

както и за всички по-малки възрастови групи, разликата във възрастта на боксьорите, които 

участват в тези състезания, не трябва да бъде повече от 2 години. 

 

 

 

 



2.2. Теглова класификация 

 

  

Мъже елит и младежи 

AIBA Олимпийски 

# теглова категория над кг до кг # теглова категория над кг до кг 

1 лека муха 46 49 1 муха 48 52 

2 муха 49 52 2 перо 52 57 

3 петел 52 56 3 лека 57 63 

4 лека 56 60 4 полусредна 63 69 

5 лека полусредна 60 64 5 средна 69 75 

6 полусредна 64 69 6 лека тежка 75 81 

7 средна 69 75 7 тежка 81 91 

8 лека тежка 75 81 8 супер тежка 91 - 

9 тежка 81 91 

10 супер тежка 91 - 

 

 

 

Юноши момчета и момичета 

# теглова категория над кг до кг 

1 игла 44 46 

2 лека муха 46 48 

3 муха 48 50 

4 лек петел 50 52 

5 петел 52 54 

6 перо 54 57 

7 лека 57 60 

8 лека полусредна 60 63 

9 полусредна 63 66 

10 лека средна 66 70 

11 средна 70 75 

12 лека тежка 75 80 

13 тежка 80 - 

 

 

Жени елит и младежи 

AIBA Олимпийски 

# теглова категория над кг до кг # теглова категория над кг до кг 

1 лека муха 45 48 1 муха 48 51 

2 муха 48 51 2 лека 54 57 

3 петел 51 54 3 лека полусредна 57 60 

4 перо 54 57 4 полусредна 64 69 

5 лека 57 60 5 средна 69 75 

6 лека полусредна 60 64 

7 полусредна 64 69 

8 средна 69 75 

9 лека тежка 75 81 

10 тежка 81 - 



ПРАВИЛО 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И БРОЙ НА РУНДОВЕТЕ 

 

3.1. Във всички АОB първенства елит (мъже  и жени) и младежи (мъже и жени) , двубоите трябва 

да се провеждат в 3 (три) рунда по 3 (три) минути всеки.  

3.2. Във всички АОB първенства за юноши (момчета и момичета) двубоите трябва да се провеждат 

в 3 (три) рунда по 2 (две) минути всеки.  

3.3. Във всички по-горе изброени първенства, почивките между рундовете са по 1 (една) минута. 

 

ПРАВИЛО 4. ЧЛЕНСТВО И ДОПУСТИМОСТ НА АТЛЕТИТЕ 

 

4.1. Членство 

4.1.1. Всички боксьори, официални лица на отбора, международни технически лица, 

рефери и съдии, мениджмънт и персонал на националните федерации на AIBA трябва да бъдат 

членове на AIBA или да са лицензирани и/или упълномощени от своята национална федерация, 

конфедерация и AIBA, за да участват в АОВ първенства, освен ако AIBA не даде съгласието си за 

друго. 

 

4.2. Допустимост на атлетите 

 4.2.1. AIBA притежава правото да взима крайното решение относно допустимостта на 

боксьора. 

 4.2.2. Всяка национална федерация е отговорна за това боксьорите ѝ да отговарят на 

всички изисквания в Правило 4 от настоящите правила. 

4.2.3. Допустимост по национални критерии 

4.2.3.1. Боксьорите трябва да са от същата националност като националната федерация, 

която ги е регистрирала. 

4.2.3.2. Боксьор, който има гражданство в две или повече страни едновременно, може да 

представлява която и да е от тези страни, по свой избор. След като представлява дадена страна в 

първенство притежавано или одобрено от AIBA, обаче, боксьорът не може да представлява друга 

страна, освен ако не отговаря на условията, изложени в Правило 4 от настоящите правила. 

4.2.3.3. Боксьорът избира националността си когато стане елитен боксьор. 

4.2.3.4. Ако бъде получено оплакване относно допустимостта на боксьор по време на 

което и да е AОВ състезание, техническият делегат трябва незабавно да докладва случая в 

централата на AIBA. Ако бъде доказан случай на недопустимост, техническият делегат трябва 

незабавно да дисквалифицира боксьора и да уведоми националната федерация на боксьора. 

4.2.3.4.1. При никакви обстоятелства няма да има повторен жребий, ако се докаже 

недопустимост след официалния жребий. 

4.2.3.4.2. Ако се докаже случай на недопустимост след началото на първенството и 

недопустимият боксьор се състезава (и спечели), само последният победен от него боксьор може 

да се върне в състезанието. 

4.2.3.5. Крайното решение за определяне на националността по всички спорове относно 

допустимостта, възникнали преди или след АОВ първенство, лежи в ръцете на изпълнителния 

комитет на AIBA. Ако има съмнение, че правилата за националността са нарушени, въпросът се 

предава за разглеждане на дисциплинарната комисия на AIBA, а на боксьора и на неговата 

национална федерация могат да бъдат наложени санкции. 



4.2.3.6. Спортната националност се потвърждава от паспорта на боксьора, издаден от 

представляваната страна. Когато националността е под въпрос, AIBA има правото да поиска 

следните документи: 

4.2.3.6.1. Акт за раждане 

4.2.3.6.2. Документи за гражданска самоличност 

4.2.3.6.3. Документи за национална самоличност 

4.2.3.6.4. Потвърдително писмо от НОК 

4.2.3.7. Промяна на спортната националност 

4.2.3.7.1. Промяна на спортната националност се отнася за боксьор, който има повече от 

едно гражданство, или се е сдобил с ново гражданство, и който иска да смени спортната си 

националност. 

4.2.3.7.2. Правилата за смяна на спортна националност следват олимпийския устав, 

наредба към Правило 41. 

4.2.3.7.3. Боксьор, който е представлявал една страна в което и да е първенство, 

притежавано или одобрено от AIBA, и който желае да представлява друга страна, за която има 

гражданство, може да го направи, ако са минали поне 3 (три) години откакто е представлявал 

предишната си страна в първенство, притежавано или одобрено от AIBA. 

4.2.3.7.4. Боксьор, който е представлявал една страна в което и да е първенство, 

притежавано или одобрено от AIBA, и който желае да представлява друга страна, за която е 

придобил гражданство чрез натурализация, може да го направи, ако са минали поне 3 (три) 

години откакто е представлявал предишната си страна. 

4.2.3.7.5. Ако двете засегнати национални федерации са съгласни, могат да поискат от 

борда на изпълнителната комисия на AIBA да съкрати периода. 

4.2.3.7.6. Боксьор може да смени федерацията си веднъж и не може да премине към трета 

федерация. 

4.2.3.7.7. За да се стартира процедурата за смяна на спортната националност на боксьора, 

трябва документите от Приложение 1 към настоящите правила да бъдат изпратени в централата 

на AIBA. 

4.2.3.7.8. Бежански статут 

4.2.3.7.8.1. Боксьори, които са признати за бежанци или бенефициенти на международна 

защита според агенцията на върховния комисар за бежанците на ООН, и които имат високи 

състезателни резултати, могат да участват в първенства одобрени и притежавани от AIBA, с 

изключение на мулти-спорт игрите, под знамето на AIBA и с предварително одобрение от 

изпълнителния комитет на AIBA. 

4.2.3.7.8.2. За всички други първенства като, но не само, мулти-спорт игри и национални 

първенства, критериите за допустимост се определят от организациите, притежаващи съответните 

състезания. 

 4.2.4. Допустимост по спортни критерии 

 4.2.4.1. Участие в индивидуален физически контактен спорт, различен от бокс 

 4.2.4.1.1. Атлет, който се е състезавал на аматьорско или професионално ниво в който и да 

е  индивидуален физически контактен спорт, различен от бокс, има право да се състезава в АОВ 

или национално първенство, на съответното ниво, при следните условия: 

 4.2.4.1.1.1. Националната федерация на атлета трябва да попълни формуляра за участие в 

Приложение 8 от настоящите правила и медицинския сертификат на AIBA в Приложение 5 от 

настоящите правила и да подаде и двата документа в централата на AIBA за прием и регистрация. 



 4.2.4.1.1.2. Регистрацията ще бъде прегледана и потенциално одобрена от AIBA след 

косултация комисията по техническите и състезателните правила на AIBA. 

 4.2.4.1.1.3. Атлетът ще има право да участва веднага щом националната му федерация 

получи писмено потвърждение за одобрение от AIBA. 

 4.2.4.1.1.3.1. Никой атлет, регистриран от национална федерация като боксьор по правило 

4.2.4.1.1., няма право да участва в никой друг индивидуален физически контактен спорт, веднъж 

щом е одобрен от AIBA. 

 4.2.5. Допустимост по медицински критерии 

 4.2.5.1. Всички позволени увреждания и забранени заболявания са описани в 

медицинските правила на AIBA. 

4.2.5.2. Боксьорите нямат право да участват в никое АОВ първенство, ако имат някое от 

следните заболявания: 

4.2.5.2.1. Ако боксьор има превръзка върху рана, охлузване, разкъсване или подуване (на 

скалпа или лицето, включително носа и ушите).  

4.2.5.2.1.1. Ако боксьор има охлузване или разкъсване, може да използва само 

предпазващ кожата гел, който не съдържа петрол; колодий; тромбинов разтвор; микро 

фибриларен колаген, пяна- гел, хирургичен гел и адреналин 1/ 1000 или лепенка за рани.  

4.2.5.2.1.2. Решението за допускане се взима от лекаря по време на медицинския преглед 

при ежедневното претегляне. 

 4.2.5.2.2. Преди медицинския преглед и всеки двубой, боксьорът трябва да  е гладко 

избръснат.  

 4.2.5.2.2.1. Бради и мустаци не са разрешени.  

 4.2.5.2.3. Не се позволяват никакви пиърсинги и никакви аксесоари по  тялото по 

време на двубой. 

 4.2.5.2.4. Допускат се имплантирани електрически устройства, ако са  одобрени от 

хирурга/лекаря, който е имплантирал устройството. 

 4.2.5.2.4.1. При проверка на заявките за участие трябва да се представи  копие от 

оригиналното съгласие на хирурга/лекаря, който е имплантирал устройството. 

 4.2.5.2.5. Позволено е боксьорът да носи само меки контактни лещи.  Всички други 

контактни лещи са забранени. 

 4.2.5.2.5.1. В случай, че боксьор загуби контактните си лещи, се прилагат  следните 

правила:  

 4.2.5.2.5.1.1. Ако боксьорът приеме да продължи да се боксира, мачът ще  продължи. 

 4.2.5.2.5.1.2. 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). 

 4.2.5.2.6. Боксьор с лазерна хирургия на очите може да участва, ако  притежава писмо от 

лекаря, извършил хирургучната намеса, което потвърждава, че е  безопасно да се боксира. 

 4.2.5.2.6.1. При проверката на заявките за участие трябва да се предостави  копие от 

оригиналното съгласие на лекаря. 

 4.2.5.2.7. Боксьор с епилепсия, независимо дали приема или не приема  медикаменти, 

може да се състезава, ако предостави писмо от невролога си, което да потвърждава, че е 

безопасно да се боксира. 

 4.2.5.2.7.1. При проверката на заявките за участие трябва да се предостави  копие от 

оригиналното съгласие на невролога. 



 4.2.5.2.8. Боксьор с брекети, включително на долната и на горната челюст, може да се 

боксира, ако носи специално пригоден протектор за уста и ако предостави писмо от зъботехника 

си, което да потвърждава, че е безопасно да се боксира. 

 4.2.5.2.8.1. Боксьори с брекети на горната и на долната челюст е достатъчно да носят 

протектор на горната челюст. 

 4.2.5.2.8.2. При проверката на заявките за участие трябва да се предостави  копие от 

оригиналното съгласие на зъботехника. 

 4.2.5.2.9. Боксьорът трябва да има палец, показалец и поне безименен или среден пръст 

на всяка ръка, за да има право да се състезава. 

 4.2.5.3. Медицинско сертифициране след период на пробация 

 4.2.5.3.1. Преди да продължи да се боксира след период на почивка, предписан в Правило 

4.2.5.5. от настоящите правила, боксьорът трябва да бъде сертифициран от лекар като „годен да 

се боксира”, за да може да участва в АОВ състезания. 

 4.2.5.4. Нокаут (КО) и реферско решение за прекратяване на двубоя (RSC).  

 4.2.5.4.1. Когато резултатът от мача е KO или RSC, лекарят на ринга трябва да попълни и 

подпише медицински доклад за двубоя. 

 4.2.5.4.1.1. Лекарят на ринга предава медицинския доклад за двубоя на техническия 

делегат с препоръка за това колко дни почивка да бъдат предписани и/или предапзните мерки, 

които трябва да се вземат. 

 4.2.5.4.1.2. Лекарят на ринга трябва да изпрати копие от доклада в централата на AIBA, а тя 

от своя страна качва документа в базата данни на AIBA и го изпраща на съответната национална 

федерация. 

 4.2.5.5. Предпазни медицински мерки и временно спиране на спортната дейност 

 4.2.5.5.1. Период на временно спиране на спортната дейност е период, през който 

боксьорът няма право да тренира, да участва в спаринг или да се боксира в състезание. Периодите 

на временно спиране на спортната дейност се налагат, за да се предпази здравето на боксьора. 

 4.2.5.5.2. Всички боксьори, на които е наложен период на временно спиране на спортната 

дейност, трябва да бъдат прегледани от лекар преди да се върнат към бокса и трябва да са 

попълнили международно признат и приет протокол за връщане към състезателна дейност. 

 4.2.5.5.3. Медицинската комисия на AIBA е създала програма в съответствие с 

международния протокол за връщане към състезателна дейност, която се нарича „Програма за 

постепенно връщане към бокса” (GRTP) (Приложение 9 от настоящите правила), с подробни 

стъпки и график, които трябва да бъдат следвани след период на временно спиране на спортната 

дейност. 

 4.2.5.5.4. Един случай на КО или RSC (със или без загуба на съзнание) 

 4.2.5.5.4.1. Ако боксьор претърпи КО в резултат на удари в главата, или има 

диагностицирано сътресение, му се налага временно прекратяване на спортната дейност в 

рамките на 30 дни след случая и трябва да следва одобрения GRTP протокол. 

 4.2.5.5.4.2. Ако резултатът от двубоя е RSC, защото боксьорът е получил тежки удари в 

главата и лекарят на ринга е диагностицирал сътресение, на боксьора му се налага временно 

прекратяване на спортната дейност в рамките на 30 дни след случая и трябва да следва 

одобрения GRTP протокол. 

 4.2.5.5.4.3. Ако резултатът от двубоя е RSC, защото боксьорът е получил тежки удари в 

главата и лекарят на ринга не е диагностицирал сътресение, тогава на боксьора не се налага 



период на временно прекратяване на спортната дейност, но лекарят на ринга може да наложи 

такъв период, ако сметне за необходимо. 

 4.2.5.5.5. Два случая на КО или RSC 

 4.2.5.5.5.1. Ако в период на три месеца боксьор загуби два пъти двубой с KO или RSC, 

заради удар в главата (със или без загуба на съзнание), или има диагностицирано сътресение, 

боксьорът не може да участва в спаринги или да се боксира за минимум 30 дни след втория 

случай. Боксьорът трябва да следва одобрения GRTP протокол. 

 4.2.5.5.5.2. Ако резултатът от двубоя е RSC, защото боксьорът е получил тежки удари в 

главата и лекарят на ринга не е диагностицирал сътресение, тогава на боксьора не се налага 

период на временно прекратяване на спортната дейност, но лекарят на ринга може да наложи 

такъв период, ако сметне за необходимо. 

 4.2.5.5.6. Три случая на КО или RSC 

 4.2.5.5.6.1. Ако в рамките на 12 месеца боксьорът претърпи три път КО (със или без загуба 

на съзнание), или три пъти RSC, заради получаване на тежки удари в главата, и ако боксьорът е 

диагностициран със сътресение, тогава той няма право да участва в спаринги или да се боксира за 

период от една година след третия случай. 

 4.2.5.5.6.2. Всяка комбинация от три случая на КО и RSC (поради травми на главата) води 

до едногодишно прекряване на спортната дейност. Боксьорът трябва да следва одобрения GRTP 

протокол. 

 4.2.5.5.6.3. Всеки боксьор, който е под медицинско ограничение на спортната дейност, не 

може да се боксира или да участва в спаринги по време на ограничителния период. 

 4.2.5.5.7. Всички предпазни мерки се прилагат ако КО или сътресение се случи по време на 

тренировка или другаде. Треньорът носи отговорността да докладва на националната федерация. 

 4.2.5.5.8. Ако боксьор е нокаутиран в резултат на удар в главата след команда „брейк” или 

„стоп” и му се отброи до десет (10), победата чрез дисквалификация на противника не му 

позволява да продължи да се боксира в състезанието. 

 4.2.5.5.9. Боксьори, които се завръщат след период на спазване на предпазни мерки за 

здравето, трябва да получат писмено разрешение от националната си медицинска комисия и 

трябва да инфомрират централата на AIBA преди да се завърнат към бокса. Централата на AIBA 

качва документа в профила на боксьора в базата данни на AIBA. 

 4.2.5.5.9.1. Ако националната федерация няма национална медицинска комисия, 

разрешението трябва да бъде предоставено от невролог или от специалист по спортна медицина. 

 4.2.5.5.10. В случай на удари в тялото, периодът на почивка или на спазване на предпазни 

мерки за здравето се определя от лекаря на ринга след провеждане на медицинския преглед след 

двубоя. 

 

ПРАВИЛО 5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПЪРВЕНСТВА 

 

 5.1. Боксьорите трябва да отговарят на условията в Правила 2 и 4 от настоящите правила 

(Класификация, Членство и допустимост), за да се регистрират за АОВ първенства. 

5.2. На една страна е позволено да участва в АОВ състезания само с по един боксьор от категория. 

5.3. При регистрация за всички АОВ състезания всички боксьори и официални лица на отбори 

трябва да представят ясно и четимо копие на настоящия си паспорт, национален документ за 

самоличност или бежански документ за самоличност. 



5.4. За всички АОВ състезания, с изключение на националните първенства, регистрацията на 

боксьорите и официалните лица на отборите се извършва в две задължителни фази: 

5.4.1. Регистрация в базата данни на AIBA. 

 5.4.1.1. Това не важи за мулти-спорт игри. 

5.4.2. Валидация на регистрацията при проверка на спортните заявки за участие.  

5.5. База данни на AIBA  

5.5.1. Боксьорите и официалните лица на отборите могат да бъдат регистрирани в базата данни на 

AIBA само от съответната национална федерация. 

5.5.2. Всеки профил в базата данни на AIBA трябва да съдържа следните документи: 

 5.5.2.1. Ясно и четимо копие на настоящия паспорт, национален документ за самоличност 

или бежански документ за самоличност. 

 5.5.2.2. Подписано съгласие за антидопинг (Приложение 6 от настоящите правила) само за 

боксьори. 

 5.5.2.3. Попълнено, подписано и подпечатано копие от медицински сертификат на AIBA 

(Приложение 5 от настоящите правила) само за боксьори. 

 5.5.2.4. Подписана декларация за липса на бременност (Приложение 7 от настоящите 

правила) само за жени боксьори. 

5.5.3. Националните федерации на AIBA носят отговорност за това да следят профилите на 

боксьорите и официалните лица на отбора да са верни и актуални. 

5.6. Подаване на формуляр за съгласие за антидопинг 

5.6.1. За да участват в АОВ първенства, боксьорите трябва да имат подписано съгласие за 

антидопинг, което да е качено в профила им в базата данни на AIBA. 

5.6.1.1. За боксьори, които са на 18 (осемнадесет) или повече години, съгласието за антидопинг 

трябва да бъде подписано от боксьора. 

5.6.1.2. За боксьори, които са под 18 (осемнадесет) години, съгласието за антидопинг трябва да 

бъде подписано от боксьора и поне от един родител/настойник. 

5.7. Подаване на медицинския сертификат 

5.7.1. При проверката на спортните заявки за участие във всички притежавани и одобрени от AIBA 

първенства трябва да се представи медицинския сертификат на боксьора от AIBA, издаден в 

рамките на предните 3 (три) месеца. 

5.7.2. За всички свързани с AIBA първенства трябва да се представи медицинския сертификат на 

боксьора от AIBA, издаден в рамките на предната една година. 

5.7.3. За да е валиден медицинския сертификат, прегледът трябва да е извършен (i) от 

квалифициран лекар (ii) не по-късно от периода, определен за подаване на медицински 

сертификат, (iii) записът от прегледа трябва да съдържа ясни и четими резултати във всички 

полета за изследвания и (iv) трябва да е подписан и подпечатан от лекаря след като приключат 

медицинските изследвания на боксьора. 

 5.7.3.1. Заедно с медицинския сертификат трябва да се предоставят и копия от 

оригиналите на документите за ежегодни изследвания за хепатит B, хепатит С и HIV. 

 5.7.3.2. Копие от тези документи трябва да бъде качено в профила на боксьора в базата 

данни на AIBA. 

5.8. Подаване на декларация за липса на бременност 

5.8.1. За жени боксьори, които са на 18 (осемнадесет) или повече години, декларацията за липса 

на бременност трябва да бъде подписана от боксьора. 



5.8.2. За жени боксьори, които са под 18 (осемнадесет) години, декларацията за липса на 

бременност трябва да бъде подписана от боксьора и от поне един родител/настойник. 

5.9. Подаване на боксовата книжка на боксьора 

5.9.1. За всички АОВ първенства, боксовата книжка на боксьора трябва да бъде представена и 

валидирана при проверката на спортните заявки за участие, за да бъде допуснат боксьорът до 

участие в първенството. 

5.9.2. Боксовата книжка на боксьора трябва да бъде надлежно попълнена, включително и 

медицинската част, и трябва да бъде подписана и подпечатана от генералния секретар или от 

изпълнителния директор на националната федерация на боксьора. 

 

ПРАВИЛО 6. ПРОВЕРКА НА СПОРТНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ          

 

6.1. Проверката на спортните заявки за участие е задължителна за всички АОВ първенства с 

изключение на националните първенства. 

6.2. Всички отборни делегации трябва да присъстват на срещата за проверка на спортните заявки 

за участие, за да потвърдят своите участващи боксьори и официални лица на отбора. 

6.3. Проверката на спортните заявки за участие трябва да се състои два дни преди първия 

състезателен ден и винаги преди официалния жребий. В изключителни обстоятелства 

техническият делегат може да реши да удължи срещата, заради закъснения на пристигащи 

участници. 

6.4. Мениджърът и лекарят на отбора от всяка отборна делегация трябва да присъстват на тази 

среща. Ако са възпрепятствани, трябва да бъдат заместени от главния треньор. 

6.5. За да се потвърди регистрацията на отбора, трябва да се представят документите, изброени 

по-долу: 

6.5.1. Копие от паспорт или национален документ за самоличност на всеки боксьор 

6.5.2. Боксовата книжка на всеки боксьор 

6.5.3. Медицински сертификат от AIBA, издаден в рамките на предните 3 месеца на всеки боксьор, 

придружен от копие от ежегодните оригинални лабораторни документи за хепатит В, хепатит С и 

HIV.                                                      

6.5.4. Униформите на боксьорите 

6.5.5. Екипировката на боксьорите 

6.5.6. Всички други документи или артикули, които се изискват от наръчника на отборната 

делегация 

6.5.7. Всички други документи или артикули, които се изискват от техническия делегат 

6.6. Срещата за проверка на спортните заявки за участие се състои от няколко пункта с 

международни технически лица. Техническият делегат назначава по две международни 

технически лица на всеки пункт, като взима предвид, че на всеки пункт трябва да има лекар. 

6.7. Международните технически лица удостоверяват предоставените документи за регистрация и 

потвърждават одобрените заявки за участие чрез подпис на формуляра за спортна заявка за 

участие. 

6.8. Не се приемат никакви промени веднъж щом формулярът е подписан от международните 

технически лица и представителите на отборите. 

6.9. Невъзможност за присъствие на срещата за проверка на спортните заявки за участие означава 

отмяна на регистрацията на съответния боксьор(и). 



6.10. Невъзможност за предоставяне на един или няколко документа означава отмяна на 

регистрацията на съответния боксьор(и).     

6.11. Замяна на боксьори по време на срещата за проверка на спортните заявки за участие 

6.11.1. За отворени първенства е позволена замяната на боксьор по време на проверката на 

спортните заявки за участие, стига боксьорът, който го заменя, да е регистриран през базата данни 

на AIBA в друга теглова категория или като резервен боксьор. 

6.11.2. За закрити първенства (където се изисква квалификация за участие) не е позволено да се 

заменя който и да е боксьор по време на проверката на спортните заявки за участие. 

 

ПРАВИЛО 7. ОФИЦИАЛЕН ЖРЕБИЙ 

 

7.1. Официалният жребий трябва да бъде проведен след приключване на срещата за проверка на 

спортните заявки за участие. Той трябва да приключи не по-късно от 3 (три) чàса преди първия 

двубой от първия състезателен ден. 

7.2. Поне едно официално лице на отбора от всяка участваща делегация трябва да присъства на 

официалния жребий. 

7.3. За официалния жребий във всички АОВ първенства ще се използва скоринг система на AIBA, 

която ще бъде управлявана от оператора на скоринг системата на AIBA. 

7.4. В случай, че скоринг системата на AIBA не работи, може да се използва ръчна система. 

7.5. При всички случаи, докато не се изтегли жребия за последната теглова категория, ако има 

някаква грешка, причинена от скоринг системата на AIBA или от оператора ѝ, техническият делегат 

има правото да нареди жребия за тегловата категория да се изтегли наново. 

7.6. Ако е възможно, техническият делегат трябва да направи така, че никой боксьор да не се 

боксира два пъти в първенството преди всички други боксьори от същата теглова категория да са 

се боксирали по веднъж. 

7.7. График на първенството 

7.7.1. В първенства, притежавани и одобрени от AIBA, двубоите трябва да бъдат подредени, ако е 

възможно, по ред на тегловите категории от най-ниска към най-висока категория. 

 7.7.1.1. Молби от местния организационен комитет могат да бъдат удовлетворени от 

техническия делегат относно организацията на полуфиналите и финала на тези първенства, стига 

резултатите от официалния жребий да не бъдат оспорвани.               

 7.7.1.2. По молба на местните излъчващи медии и със съгласието на техническия делегат, 

графикът на двубоите за определен ден може да бъде променен, така че боксьорите от същата 

националност да се боксират последователно в рамките на същата сесия – дори и първоначално 

да са били планирани за две различни сесии – ако са изпълнени следните изисквания: 

 7.7.1.3. Новият график за двубоите трябва да бъде съобщен на отборите поне един ден 

преди планирания двубой; и 

 7.7.1.4. В случай че един двубой е преместен от една в друга сесия, двубоят на следващият 

директен опонент да бъде също преместен в същата сесия. 

7.8. Боксьорите трябва да спазват период на почивак от минимум 12 (дванадесет) часа между два 

двубоя. 

7.9. Официалният жребий трябва да следва процедурата за разпределяне според Правило 8 от 

настоящите правила и да е в съответствие с процедурата за определяне на световната ранглиста 

на AIBA според Правило 15 от настоящите правила. 

 



ПРАВИЛО 8. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ 

 

8.1. В следните елитни АОВ първенства определен борй боксьори ще бъдат разпределени от 

комисията по разпределяне на базата на мястото на боксьора в световната ранглиста на AIBA и на 

миналото му представяне на: 

8.1.1. Олимпийските игри 

8.1.2. Световните шампионати на AIBA 

8.1.3. Конфедерационни шампионати 

8.1.4. Континентални мулти-спорт игри 

8.2. Комисия за разпределяне 

8.2.1. Комисията за разпределяне трябва да се формира не по-късно от 1 (един) месец преди 

всяко упоменато по-горе първенство, от президента на AIBA на базата на препоръки от 

председателя на комисията по техническите и състезателните правила на AIBA. 

8.2.2. Комисията по разпределяне се формира от комисията по техническите и състезателните 

правила и действа, когато е необходимо. Общо 3 (трима) членове съставляват комисията по 

разпределяне. 

8.2.3. За всяко първенство, където е нужно да се приложи разпределяне, комисията по 

разпределяне преглежда актуалната световна ранглиста на AIBA и миналото представяне на 

боксьорите, за да реши кои боксьори трябва да бъдат разпределени. 

8.2.4. Процесът е следният: 

 8.2.4.1. Централата на AIBA изпраща списъка със спортните заявки за участие на комисията 

за разпределяне 

 8.2.4.2. Комисията за разпределяне работи по разпределянето и изпраща крайното 

разпределение обратно в централата на AIBA не по-късно от 10 дни преди официалния жребий. 

 8.2.4.3. Централата на AIBA изпраща крайното разпределение на оператора на скоринг 

системата на AIBA не по-късно от 5 дни преди официалния жребий. 

8.3. Критерии за разпределение   

8.3.1. За да подготви разпределянето за официалния жребий, комисията за разпределяне трябва 

да следва обосновките, изложени в Правило 8.3. от настоящите правила. Боксьор, който не 

отговоря на тези критерии, не се разпределя. 

8.3.2. За да бъдат разпределяни, боксьорите трябва да заемат място в световната ранглиста на 

AIBA. 

8.3.3. Също, боксьорите трябва да отговарят на един от критериите по-долу: 

8.3.3.1. Да са един от четвъртфиналистите от последното издание на елитния световен боксов 

шампионат на AIBA. 

8.3.3.2. Да са един от четвъртфиналистите от последното издание на елитните конфедерационни 

шампионати. 

8.3.3.3. Да са в топ 8 на индивидуалното класиране от последния завършил сезон на WSB. 

8.4. Проседура за разпределяне по време на официалния жребий 

8.4.1. Броят разпределени боксьори при официалния жребий е както следва: 

 

Брой заявки за участие в 
теглова категория 

Брой разпределени 
боксьори 

≤ 3 0 

4 до 8 до 2 



9 до 16 до 4 

над 17 до 8 

 

8.4.2. В зависимост от броя разпределени места, разпределените боксьори се поставят както е 

показано в Приложение 3 от настоящите правила и както е описано по-долу. 

 8.4.2.1. До 2 (двама) разпределени боксьори: 

 8.4.2.1.1. Разпределени места 1 и 2 трябва да бъдат поставени съответно в горната и 

долната част на жребия. 

 8.4.2.1.2. Останалите места се попълват от неразпределени боксьори, изтеглени на случаен 

принцип от скоринг системата на AIBA. 

 8.4.2.2. До 4 (четирима) разпределени боксьори: 

 8.4.2.2.1. Разпределени места 1 и 2 трябва да бъдат поставени съответно в горната и 

долната част на жребия. 

 8.4.2.2.2. Разпределени места 3 и 4 трябва да бъдат изтеглени така, че потенциално да се 

изправят срещи места 1 и 2 на полуфиналите. 

 8.4.2.2.3. Останалите места се попълват от неразпределени боксьори, изтеглени на случаен 

принцип от скоринг системата на AIBA. 

 8.4.2.3. До 8 (осем) разпределени боксьори: 

 8.4.2.3.1. Разпределени места 1 и 2 трябва да бъдат поставени съответно в горната и 

долната част на жребия. 

 8.4.2.3.2. Разпределени места 3 и 4 трябва да бъдат изтеглени така, че потенциално да се 

изправят срещи места 1 и 2 на полуфиналите. 

 8.4.2.3.3. Разпределени места 5,6,7, и 8 трябва бъдат изтеглени така, че потенциално да се 

изправят срещу места 1,2,3, и 4 на четвъртфиналите. 

 8.4.2.3.3. Останалите места се попълват от неразпределени боксьори, изтеглени на случаен 

принцип от скоринг системата на AIBA. 

8.4.3. Броят на директно продължаващите трябва да бъде определен и поставен, както следва: 

 8.4.3.1. Когато броят на боксьорите е 4, 8, 16, 32, 64, 128 или друга по-висока степен на 2, 

те се срещат по двойки (напр. Диаграма 1 в Приложение 3 от настоящите правила). 

 8.4.3.2. Когато броят на боксьорите не е степен на 2, в първия етап от двубоите има 

директно продължаващи боксьори. Броят на директно продължаващите е равен на разликата 

между следващата по-висока степен на 2 и броят на боксьорите (напр. при 17 боксьори има 32 – 

17 = 15 директно продължаващи). 

 

ПРАВИЛО 9. ПРОТОКОЛ ЗА ОФИЦИАЛНОТО ЛИЦЕ ЗА ЖРЕБИЯ 

9.1. Първи ден от първенството 

9.1.1. Когато пристигне на първенството, официалното лице за жребия получава списък с всички 

рефери и съдии, участващи в първенството, създаден чрез скоринг системата на AIBA. Този списък 

се използва за референция по време на първенството. 

9.2. Преди започване на боксова сесия 

9.2.1. По време на ежедневната среща с техническия делегат, официалното лице за жребия 

информира техническия делегат за имената на съдиите и реферите, които да се премахнат от 

урната за жребия за сесиите през настоящия ден. Техническият делегат изпраща официално 

съобщение до оператора на скоринг системата на AIBA, използвайки шаблона, предоставен от 

скоринг системата на AIBA, с ясни инструкции кои имена трябва да бъдат премахнати от урната за 



рефери и съдии. Ако няма имена, които е необходимо да се премахнат, и не се налага да се 

използват филтри при тегленето на жребия за рефери и съдии през настоящия ден, не се изисква 

предприемане на действие. 

 9.2.1.1. Рефери и съдии могат да бъдат оттегляни от урната за рефери и съдии за дадена 

сесия на базата на оценки и препоръки от оценителите на реферите и съдиите. 

 9.2.1.2. Филтрите, които се използват при жребия за рефери и съдии, трябва да спазват 

правилата за неутралитет от техническите и състезателните правила на AIBA. 

 9.2.1.3. Допълнителни филтри могат да се използват при жребия за рефери и съдии само 

когато съдията е от страна, която е в голям настоящ конфликт със страната/ите на единия или 

двамата боксьори в дадения двубой. 

9.2.2. Крайният срок за официалното съобщение да бъде изпратено до оператора на скоринг 

системата на AIBA е час и половина (1 ч. 30 мин.) преди началото на първата сесия за деня. 

Съобщението може да бъда както написано на ръка и доставено лично на мястото на провеждане 

на първенството, така и електронно. 

9.2.3. Час и половина (1 ч. 30 мин.) преди началото на първата сесия за деня, оператора на скоринг 

системата на AIBA, въвежда всички поискани филтри и отстранявания и след това изтегля 

реферите и съдиите за тази сесия. 

 9.2.3.1. Датата и часът за теглене на жребия за рефери и съдии са протоколирани в скоринг 

системата на AIBA, за да се гарантира, че няма да се проведе втори жребий. 

 9.2.3.2. Операторът на скоринг системата на AIBA след това съставя списък с изтеглените 

рефери и съдии за сесията и го дава на официалното лице за жребия в състезателното поле. 

9.2.4. За всички следващи сесии за деня, 15 минути след края на предната сесия, операторът на 

скоринг системата на AIBA въвежда всички поискани филтри и отстранявания, които са уговорени 

сутринта в официалното съобщение по Правило 9.2. от настоящите правила, и след това изтелгя 

реферите и съдиите за тази сесия. 

 9.2.4.1. Датата и часът за теглене на жребия за рефери и съдии ще бъдат протоколирани в 

скоринг системата на AIBA, за да се гарантира, че няма да се проведе втори жребий.   

 9.2.4.2. Операторът на скоринг системата на AIBA след това съставя списък с изтеглените 

рефери и съдии за сесията и го дава на официалното лице за жребия в състезателното поле. 

9.2.5. Не по-късно от 30 (тридесет) минути преди началото на всяка сесия официалното лице за 

жребия  трябва да предаде списъка с изтеглени рефери и съдии (заедно с други извънредни 

искания за смени по Правило 9.3. от настоящите правила, или в случая, когато чрез скоринг 

системата на AIBA не е изтеглен съдия, и подписан от техническия делегат) на оператора на 

скоринг системата на AIBA. 

 9.2.5.1. Ако не са направени искания за смени, офицалното лице за жребия трябва да 

предаде целия списък с изтеглени рефери и съдии, подписан от техническия делегат, на 

оператора на скоринг системата на AIBA. 

 9.2.5.2. Ако официалното лице за жребия трябва да прави някакви промени или да 

въвежда ръчно участници в жребия, свързани с неговата страна, това трябва да се доведе до 

вниманието на техническия делегат и на заместник техническия делегат за финално одобрение. 

9.2.6. Задължение на официалното лице за жребия е да се увери, че сутрешното официално 

съобщение до оператора на скоринг системата на AIBA съдържа всички необходими филтри и 

искания за отстраняване, за да може компютъризирания жребий за рефери и съдии да се 

извърши с колкото се може повече въведени данни и с цел да не се налага да се правят други 

искания за промени след като се изтегли жребия. 



9.2.7. От момента, в който официалното лице за жребия получи списъка с жребия за рефери и 

съдии и започне да го преглежда, той трябва да остане в рамките на състезателното поле, докато 

не върне подписания от техническия делегат списък на опертора на скоринг системата на AIBA. 

9.2.8. Техническият делегат трябва да е в рамките на състезателното поле, за да одобри и 

подпише списъка с жребия за рефери и съдии, след като той е прегледан от официалното лице за 

жребия. 

 9.2.8.1. От момента, в който техническият делегат получи списъка с жребия за рефери и 

съдии за преглед, одобрение и подписване, и докато документът не се върне при официалното 

лице за жребия и след това при оператора на скоринг системата на AIBA, техническият делегат 

няма право да напуска състезателното поле. 

9.2.9. Всички искания за промени трябва да спазват правилата за неутралност, изложени в 

техническите и състезателните правила на AIBA. 

9.2.10. Щом списъкът с жребия за рефери и съдии се върне при оператора на скоринг системата на 

AIBA, със или без искания за промени, операторът на скоринг системата на AIBA принтира по 

четири обновени копия от списъка с жребия за рефери и съдии за всеки двубой от следващата 

сесия. 

 9.2.10.1. Операторът на скоринг системата на AIBA предава, преди всеки двубой, всички 

копия на координатора на реферите и съдиите, който: 

 9.2.10.1.1. Предава едно копие на говорителя на ринга. 

 9.2.10.1.2. Предава по едно копие на всеки оценител на реферите и съдиите. 

 9.2.10.1.3. Задържа едно копие за себе си, за да знае кои рефери и съдии трябва да извика 

за предстоящия двубой. 

9.3. След началото на боксова сесия 

9.3.1. Официалното лице за жребия може да поиска промени относно жребия за рефери и съдии 

след началото на боксовата сесия, само ако: 

 9.3.1.1. Са налице непредвидени лични проблеми относно някой съдия, като болест, 

нараняване или други външни спешни случаи. 

 9.3.1.2. Неочаквано отсъствие на съдия от двубой, в който е определен да участва. 

 9.3.1.3. НЕОПРОВЕРЖИМО установяване на нарушение на етичния кодекс на AIBA по време 

на въпросната сесия. 

 9.3.1.4. НЕОПРОВЕРЖИМО установяване на риск за безопасността на съдията или боксьора 

по време на въпросната сесия. 

9.3.2. След като се направи искане за промяна след началото на сесия, тя трябва да бъде 

извършена чрез официално съобщение с помощта на шаблона, предоставен от скоринг системата 

на AIBA, подписано от техническия делегат, и съдържащо подробна информация за всяка отделна 

смяна (номер на двубой, име и номер на заменения съдия; име и номер на новия съдия). 

Официалното съобщение трябва да съдържа също и причината, поради която е направена 

смяната. 

9.3.3. Ако избран съдия не може да продължи да реферира двубоя поради заболяване, ще бъде 

следваната процедурата от Правило 9.3.2. от настоящите правила. Общият резултат ще бъде 

изчислен така сякаш не е била направена смяна. 

 

ПРАВИЛО 10. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД НА АТЛЕТИТЕ 

 



10.1. В рамките на 3 месеца преди всички притежавани и одобрени от AIBA първенства 

боксьорите трябва да преминат медицински изследвания при лекар по избор, за да получат 

попълнения, подписания и подпечатания медицински сертификат на AIBA. 

10.2. В рамките на 1 година преди всички свързани с AIBA първенства боксьорите трябва да 

преминат медицински изследвания при лекар по избор, за да получат попълнения, подписания и 

подпечатания медицински сертификат на AIBA. 

10.3. Медицински преглед преди двубой: 

10.3.1. Медицинския преглед преди двубоя трябва да бъде на същия ден, в който е двубоя, и се 

провежда по време на ежедневното претегляне. 

10.3.2. Техническият делегат решава началното време за медицинския преглед преди двубоя и 

трябва да предаде тази информация на местния организационен комитет, отборните делегации и 

официалните лица на състезанието. 

10.3.3. Лекарите на ринга се назначават от техническия делегат, за да проведат медицинския 

преглед преди двубоя. 

 10.3.3.1. Председателя на лекарите на ринга може да избере местни или отборни лекари, 

които да помагат с медицинския преглед преди двубоите. 

 10.3.3.1.1. Местните и отборните лекари трябва да са квалифицирани лекари и трябва да 

предоставят четимо копие от настоящия си паспорт (не се приема никакъв друг документ за 

доказване на самоличност) и удостоверение за медицинска правоспособност. 

10.3.4. Боксьорът трябва да бъде прегледан от лекаря и трябва да бъде потвърдено, че е „годен да 

се състезава”, преди да може да се претегли. 

10.4. В АОВ състезанията е възможно да се проведат тестове за пол. 

10.5. Медицинските прегледи след двубоя се извършват според медицинските правила на AIBA. 

10.6. Възможно е да се извършат допълнителни медицински изследвания според медицинските 

правила на AIBA. 

 

ПРАВИЛО 11. ЕЖЕДНЕВНО ПРЕТЕЛГЯНЕ 

 

11.1. По време на първото ежедневно претегляне за боксьора в състезанието се следят и горната и 

долната граница на теглото. 

11.1.1. Теглото на боксьора не трябва да надвишава максималната граница на тегловата категория 

на боксьора, нито да е под минималната граница на телговата му категория. 

11.2. Теглото, регистрирано по време на проверките на спортните заявки за участие, определя 

тегловата категория на боксьора за цялото състезание. 

11.3. При следващите ежедневни претегляния се следи само максималната граница, но не и 

минималната. 

11.3.1. Ако боксьор надвиши максималната теглова граница при ежедневното претегляне, 

боксьорът няма право да продължи да се състезава съгласно Правило 19.11.2. от настоящите 

правила. 

11.4. Боксьорът има право да се качи на официалните везни само веднъж. 

11.5. Теглото е това, което е показано на везните, като тялото е голо, само с бански костюм или 

бельо. Ако е нужно, боксьорът може да свали бельото. 

11.6. Има нулева толерантност към превишаване на теглото за избраната теглова категория. 

11.7. Претеглянето трябва бъде извършено от официалните лица на състезанието, назначени от 

техническия делегат. 



11.8. Претеглянето трябва да бъде проведено от официални лица на състезанието, които са от 

същия пол като боксьорите. 

11.9. Везните за тестово и ежедневно претегляне трябва да бъдат електронни и трябва да са един 

и същи модел на една и съща марка, да се калибрират ежедневно и да не се местят след 

калибрация. 

11.10. Тестови везни трябва да има налични в зоната за претегляне и във всеки хотел на отборите. 

11.11. Времето от края на ежедневното претегляне до началото на първия двубой от 

състезателния ден не трябва да е по-малко от 3 чàса. 

11.11.1. Техническият делегат си запазва правото да олекотява това условие, ако са налице 

непреодолими обстоятелства и след косултация с председателя на лекарите на ринга. 

11.12. При смесени състезания, в които участват мъже и жени боксьори, местният организационен 

комитет трябва да осигури отличителни зони за медицински прегледи и ежедневни претегляния, 

така че тези дейности да се провеждат отделно за мъжете и жените боксьори. 

  



ПРАВИЛО 12. СЪСТЕЗАТЕЛНО ПОЛЕ (FOP) 

 

12.1. Разположение на състезателното поле – един ринг: 

 

 
 



12.2. Разположение на състезателното поле – два ринга: 

 

 

 

 

 



12.3. Позиции на международните технически лица в състезателното поле 

12.3.1. Столовете на координаторите на съдиите трябва да са в същата зона, където са столовете 

на резервните съдии. 

12.3.2. Масата на мениджъра на екипировката трябва да се намира близо до входа за боксьорите 

към състезателното поле. 

12.3.3. Лицата, водещи протоколите, трябва да седят на маса близо до изхода за боксьорите от 

състезателното поле. 

12.4. Упътване за медиите 

12.4.1. Ако е нужна платформа за телевизионни камери по време на първенството, дължината и 

ширината ѝ трябва да бъдат по 1 м. Височината ѝ се определя съвместно от централата на AIBA и 

от мениджъра на състезанието и подлежи на одобрение от техническия делегат. 

12.4.2. Максимум 2 (двама) оператори на телевизионни камери могат да се качат на настилката на 

ринга по време на и между двубоите, но само 1 (един) може да влезе на ринга и само при 

обявяване на решението за двубоя. 

12.4.3. Всеки оператор на камера може да има максимум един асистент и този асистент трябва да 

остане долу. 

12.4.4. Не повече от 4 (четирима) фотографи могат да стоят до ринга по време на състезанието. Те 

трябва да стоят в маркирана зона от 1.5 м от неутралния ъгъл в посока Съдия 1 и Съдия 2. 

12.4.5. Микрофони могат да се прикрепват само към задната част на омекотяващите подложки на 

неутралните ъгли. 

 

13. АНТИДОПИНГОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПРАВИЛА НА AIBA 

 

13.1. Всички АОВ първенства трябва да спазват антидопинговите и медицинските правила на AIBA. 

13.2. Във всички АОВ състезания трябва да се провеждат антидопинг тестове. 

13.2.1. Планът за дистрибуция на тестовете трябва да бъде поискан от централата на AIBA. 

13.3. В края на първенството, местният организационен комитет е отговорен за качване на всички 

формуляри за допинг контрол в системата за администрация и управление на антидопинга като 

нова заявка за изпъление. Всички физически протоколи за антидопинг тестове, включително 

формуляри за допинг контрол и цялата хронологична документация, трябва да бъдат изпратени в 

централата на AIBA по пощата в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след края на 

първенството. 

13.4. Преглед на пълномощията 

Събитие Събиране на проби Тестване Резултати 

АОВ събитие AIBA решава AIBA AIBA 

WSB събитие AIBA решава AIBA AIBA 

Конфедерационно 
събитие 

Местният 
организационен 
комитет решава 

AIBA AIBA 

Мулти-спорт събитие 

Комитетът за 
организиране на 

мулти-спорт игрите 
решава 

Комитетът за 
организиране на 

мулти-спорт игрите 
решава 

NADO/Комитетът за 
организиране на 

мулти-спорт игрите и 
AIBA решават 

Международно 
събитие, не 

организирано от AIBA 

Местният 
организационен 
комитет решава 

AIBA AIBA 



               

ПРАВИЛО 14. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА НА ОТБОРИТЕ 

 

14.1. Лекар за аркади на отбора 

14.1.1. Допустимост 

14.1.1.1. Лекарят за аркади на отбора трябва да е сертифициран от AIBA, за да бъде част от 

отборната делегация. 

14.1.1.2. Лекарят за аркади на отбора помага в подготовката на боксьора и може да го придружи 

до ринга. Лекарят за аркади на отбора е най-нужен в сътезания, където е задължително да се 

използват бинтове за ръце, без да се използват протектори за глава. Възможно е, обаче, да 

участва във всякакъв тип състезания. 

14.1.2. Задължения на лекаря за аркади на отбора 

14.1.2.1. Лекарят за аркади на отбора е отговорен за това да използва уменията и знанията си, за 

да предотвратява наранявания на боксьора. 

14.1.2.2. Примери за задължения на лекаря за аркади на отбора в следните области: 

14.1.2.2.1. Обинтоване на ръцете 

14.1.2.2.2. Третиране на зоната на лицето преди и по време на двубой, за да се предотвратят 

наранявания 

14.1.2.2.3. Третиране на аркади, подувания и кървене от носа по време на и след двубоя 

14.2. Секунданти 

14.2.1. Допустимост 

14.2.1.1. Само сертифицирани от AIBA треньори и лекари за аркади могат да бъдат секунданти във 

всички АОВ състезания, освен ако AIBA не позволи обратното при изключителни обстоятелства. 

14.2.1.2. Всеки треньор, който е активен в професионалния бокс, има право да бъде треньор и/или 

секундант в AIBA първенствата, веднъж щом е бил сертифициран от AIBA като регистриран 

треньор. Реципрочно, сертифициран от AIBA треньор може да е активен в професионалния бокс. 

14.2.1.3. Всеки боксьор има право да е придружен до ринга от до 3 (трима) секунданти. Само 2 

(двама) секунданти, обаче, могат да се качат на настилката на ринга и само един може да влезе в 

ринга. 

14.2.1.3.1. Във всяко АОВ състезание 1 (една) позиция на секундант трябва да е попълнена от 

лекар за аркади на отбора, в противен случай боксьорът има право да бъде придружен до ринга 

само от 2 (двама) секунданти. Лекар за аркади на AIBA винаги трябва да бъде придружен от 

сертифициран от AIBA треньор. 

14.2.2. Задължения на секундантите 

14.2.2.1. Секундантите трябва да напуснат и да слязат от ринга преди началото на всеки рунд и 

трябва да махнат столове, кърпи, кофи и т.н. от платформата на ринга. 

14.2.2.2. Секундантите трябва да имат кърпа за боксьора по време на двубоя. Секундантът може 

да покаже, че боксьорът се оттегля от двубоя, като хвърли кърпата на ринга, когато се счита, че 

боксьорът не може да продължи да се боксира, освен когато реферът не брои. 

14.2.2.3. Секундантите имат право да използват само прозрачната бутилирана вода, предоставена 

от организационния комитет. В случай на аркада, секундантите могат да използват предпазващ 

кожата гел, който не съдържа петрол; колодий; тромбинов разтвор; микро фибриларен колаген, 

пяна- гел, хирургичен гел и адреналин 1/ 1000. Торби с лед, желязо против подувания и клечки с 

памук са позволени. 



14.2.2.4. Секундантите нямат право да дават никакви медикаменти, освен одобрените, на 

боксьора по време на двубоя. 

14.2.2.5. Секундантите могат да използват торба с максимални размери 30 х 20 х 20 см. 

14.2.3. Забранени дейности 

14.2.3.1. Секундантите нямат право да стават и/или да окуражават или провокират зрителите чрез 

думи или знаци по време на рундовете. Секундантите нямат право да докосват ринга по време на 

двубой, да викат, да предизвикват скандали или да пречат на състезанието. 

14.2.3.2. Зоната за сядане на секундантите трябва да е на 1 метър от ъгъла на ринга, в определена 

за това зона с размери 1.5 х 2.5 м. 

14.2.3.3. Секундантите нямат право да излизат от зоната, предназначена за секунданти, с 

изразявайки несъгласие с рефера. 

14.2.3.4. Секундантите нямат право да хвърлят никакви предмети на ринга, за да изразяват 

несъгласие с рефера, или да ритат столовете или бутилките с вода, или да извършват каквото и да 

е друго действие, което може да се счете за неспортсменско. 

14.2.3.5. Не е позволена употребата на каквите и да е комуникационни устройства в 

състезателното поле, като, но не само, мобилни телефони, уоки-токи, смартфони, хедсетове, 

предаватели на къси вълни и т.н. 

14.2.3.6. При никакви обстоятелства секундантите нямат право да дават допълнителен кислород 

или други инхалатори на боксьора по време на двубой. 

14.2.3.7. Секундантите нямат право да викат или да спорят с което и да е официално лице в 

състезателното поле по време на или след двубоя. 

14.2.4. Санкции 

14.2.4.1. За първо нарушение с някоя от забранените дейности по-горе, секундантът получава 

предупреждение. 

14.2.4.2. За второ нарушение с някоя от забранените дейности по-горе, секундантът получава 

предупреждение и трябва да излезе от състезателната зона, но може да остане на състезанието. 

14.2.4.3. За трето нарушение с някоя от забранените дейности по-горе, секундантът бива 

отстранен от техническия делегат до края на деня. 

14.2.4.4. Ако секундантът бъде отстранен за втори път, бива напълно отстранен от състезанието. 

 

ПРАВИЛО 15. СВЕТОВНА РАНГЛИСТА НА AIBA 

 

15.1. Точките за световната ранглиста на AIBA за всеки боксьор се натрупват през 2 (две) годишен 

„подвижен” период. 

15.2. Точките за световната ранглист на AIBA се дават при всяко състезание и се запазват нацяло в 

рамките на 4 (четири) състезания. 

15.3. От петото състезание нататък (до максимум 7 състезания), всички точки, присъдени за 

световната ранглиста на AIBA, се намаляват с 25% на състезание. 

15.4. Официалната световна ранглиста на AIBA се публикува след всяко състезание, което участва в 

системата на ранглистата. 

15.5. Всеки боксьор, участващ в притежавани и одобрени от AIBA елитни състезания, с изключение 

на АОВ събития за квалификация за олимпийски и младежки олимпийски игри, влиза в 

класирането на състезанието и печели точки, в зависимост от крайния резултат и място в 

класирането. 

15.6. За мъжете се присъждат точки за световната ранглиста на AIBA в следните състезания: 



15.6.1. Олимпийски игри 

15.6.2. Световни шампионати 

15.6.3. Континентални мулти-спорт игри 

 15.6.3.1. Африкански игри 

 15.6.3.2. Азиатски игри 

 15.6.3.3. Европейски игри 

 15.6.3.4. Панамерикански игри 

15.6.4. Конфедерационни шампионати 

15.7. Таблица за присъждане на точки за мъже 

 

Състезания за 
ранглиста 

Точки за ранглистата за достигане на определено място 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Олимпийски игри 1300 900 750 750 600 550 500 450 100 100 

Световни 
шампионати 

1200 800 650 650 500 450 400 350 100 90 

Континентални 
мулти-спорт игри 

700 500 350 350 250 200 150 100 50 10 

Конфедерационни 
шампионати 

500 400 300 300 200 150 100 50 20 0 

                               

 15.7.1.1. Гореизброените точки за ранглистата се променят при континенталните 

шампионати, на базата на броя боксьори във всяка теглова категория, както следва: 

 15.7.1.1.1. Седем или по-малко боксьори: 50% намаление на гореизброените точки 

 15.7.1.1.2. Осем до единадесет боксьора: 30% намаление на гореизброените точки 

 15.7.1.1.3. Дванадесет или повече боксьори: няма намаление 

15.8. За жените се присъждат точки за световната ранглиста на AIBA в следните състезания: 

15.8.1. Олимпийски игри 

15.8.2. Световни шампионати 

15.8.3. Континентални мулти-спорт игри 

 15.8.3.1. Африкански игри 

 15.8.3.2. Азиатски игри 

 15.8.3.3. Европейски игри 

 15.8.3.4. Панамерикански игри 

15.8.4. Конфедерационни шампионати 

15.9. Таблица за присъждане на точки за жени 

 

Състезания за 
ранглиста 

Точки за ранглистата за достигане 
на определено място 

1 2 3 4 5 

Олимпийски игри 1300 900 750 750 600 

Световни 
шампионати 

1200 800 650 650 500 

Континентални 
мулти-спорт игри 

700 500 350 350 250 

Конфедерационни 
шампионати 

500 400 300 300 200 

 



 15.9.1.1. Гореизброените точки за ранглистата се променят при континенталните 

шампионати, на базата на броя боксьори във всяка теглова категория, както следва: 

 15.9.1.1.1. Седем или по-малко боксьори: 50% намаление на гореизброените точки 

 15.9.1.1.2. Осем до единадесет боксьора: 30% намаление на гореизброените точки 

 15.9.1.1.3. Дванадесет или повече боксьори: няма намаление 

15.10. На боксьор, дисквалифициран за нарушаване на дисциплинарния кодекс на AIBA, 

включително и за антидопинг нарушения, не се присъждат никакви точки за ранглистата. 

15.11. Допълнителни критерии (мъже и жени) 

15.11.1. Всеки боксьор, който смени тегловата си категория, получава 75% от всички точки, 

присъдени му в предишната категория. 

15.11.2. Двама боксьори с еднакъв брой точки се класират по броя състезания, в които са 

участвали. 

15.11.3. Ако двама боксьори имат еднакъв брой точки от един и същ брой състезания, тогава те се 

класират по най-добър резултат от най-престижното състезание, както следва: 

 15.11.3.1. Световни шампионати 

 15.11.3.2. Олимпийски игри 

 15.11.3.3. Конфедерационни шампионати 

 15.11.3.4. Младежки световни шампионати 

 

ПРАВИЛО 16. ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

16.1. Резултатите на боксьорите в АОВ състезания се класифицират по следния начин: 

 

Резултат Място Стадии на състезанието 

1 1 Злато 

2 2 Сребро 

3 3 
Загубилият от златния 

медалист в полуфинала 

3 4 
Загубилият от сребърния 
медалист в полуфинала 

5 5 
Загубилият от златния 

медалист в четвъртфинала 

5 6 
Загубилият от сребърния 

медалист в четвъртфинала 

5 7 
Загубилият в четвъртфинала 
срещу загубилия от златния 

медалист в полуфинала 

5 8 
Загубилият в четвъртфинала 

срещу загубилия от сребърния 
медалист в полуфинала 

9 9 
Загубилият срещу златния 
медалист в осминафинала 

9 10 
Загубилият срещу сребърния 

медалист в осминафинала 

 

 

 



16.2. В АОВ състезания, където се организира двубой за третото място между двамата загубили на 

полуфинала, резултатите на боксьорите трябва да се класифицират както следва: 

 

  

Резултат Място Стадии на състезанието 

1 1 Злато 

2 2 Сребро 

3 3 
Победителят от двубоя за 

трето място 

4 4 
Загубилият от двубоя за трето 

място 

5 5 
Загубилият от златния 

медалист в четвъртфинала 

5 6 
Загубилият от сребърния 

медалист в четвъртфинала 

5 7 
Загубилият в четвъртфинала 

срещу боксьора на трето място 

5 8 
Загубилият в четвъртфинала 
срещу боксьора на четвърто 

място 

9 9 
Загубилият срещу златния 
медалист в осминафинала 

9 10 
Загубилият срещу сребърния 

медалист в осминафинала 

 

16.3. В АОВ състезания, където се организират двубои за пето място между четиримата загубили 

четвъртфиналисти, резултатите на боксьорите трябва да се класифицират както следва: 

 

Резултат Място Стадии на състезанието 

1 1 Злато 

2 2 Сребро 

3 3 
Загубилият от златния 

медалист в полуфинала 

3 4 
Загубилият от сребърния 
медалист в полуфинала 

5 5 
Двамата победители от 

двубоите за пето място са 
класирани на пето място 

7 7 
Двамата загубили от двубоите 
за пето място са класирани на 

седмо място 

9 9 
Загубилият срещу златния 
медалист в осминафинала 

9 10 
Загубилият срещу сребърния 

медалист в осминафинала 

 

16.4. При всички други случаи важи Правило 19 от настоящите правила. 

 

 



ПРАВИЛО 17. БАЗА ДАННИ НА AIBA 

 

17.1. Централата на AIBA поддържа записи на данни за сертифицирани от AIBA рефери и съдии, 

както и международни технически лица. Сертифицирането, участието, оценяването и личната 

информация се съхранява в базата данни на AIBA. 

17.2. Всеки рефер/съдия 3 звезди и всяко международно техническо лице на AIBA получава 

потребителско име и парола за достъп до профила си, за да преглежда и редактира личната си 

информация. Всички други официални лица трябва да поискат от съответната национална 

федерация да поддържа профилите им в базата данни на AIBA. 

 

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

ПРАВИЛО 18. СКОРИНГ СИСТЕМА НА AIBA 

 

18.1. Скоринг системата на AIBA трябва да се използва във всички двубои и трябва да бъде 

манипулирана от оператора на скоринг системата на AIBA. 

18.2. Скоринг системата на AIBA e базирана на системата „Задължителни десет точки”. 

18.3. Във всички АОВ двубои петимата съдии на всеки двубой са разпределени на позиции около 

ринга, в съответствие с електронния жребий от скоринг системата на AIBA. 

18.4. В края на всеки рунд, всеки съдия определя победилият в текущия рунд боксьор, като му 

присъжда оценка от 10 (десет) точки, а на загубилия боксьор присъжда 9 (девет) или по-малко (7 

(седем) е минималната оценка) точки, в зависимост от отсъждането на това до каква степен 

противникът е загубил рунда. Всеки рунд трябва да има определен победител. 

18.5. Оценките, дадени от всички петима съдии, ще бъдат счетени при определяне на победилия 

боксьор. 

18.6. Съдиите трябва да натиснат бутона на устройството за оценяване в рамките на 15 

(петнадесет) секунди. Тези оценки се предават директно на компютърна система, управлявана от 

заместник техническия делегат и след предаването им не могат да се правят никакви промени или 

да се добавят оценки. Обявяването на резултатите от официалния говорител и по телевизионното 

излъчване на живо става веднага след края на двубоя, след одобрение на резултатите от 

заместник техническия делегат. 

18.6.1. В края на двубоя на публичен екран се обявяват точните оценки и кой съдия ги е дал. Този 

публичен екран също показва общата оценка на всеки съдия за боксьорите през целия двубой 

(включително и отнемане на точки поради предупреждения). 

18.7. В случай че общите оценки от всички съдии, включително и отнетите точки, са еднакви в края 

на двубоя, решението се определя съгласно Правило 19.3. от настоящите правила. 

18.8. Оценките на съдиите за всички рундове не трябва да бъдат разкривани или показвани, 

докато не се обяви победителят от двубоя. 

18.9. Заместник техническият делегат съобщава на официалния говорител официалните резултати. 

18.10. Ако скоринг системата на AIBA  се повреди по време на двубой, реферът събира картите с 

оценки на петимата съдии и техните имена и ги предава на заместник техническия делегат. 

18.11. Всеки съдия оценява независимо достойнствата на двамата боксьори, използвайки скоринг 

системата на AIBA, на базата на следните критерии: 

18.11.1. Брой качествени удари в целевата зона; 

18.11.2. Доминиране в двубоя чрез техническо и тактическо превъзходство; 



18.11.3. Конкурентност 

18.12. Съдиите трябва да прилагат следните критерии при оценяване на всеки рунд: 

18.12.1. 10 срещу 9 – почти равностоен рунд; 

18.12.2. 10 срещу 8 – ясен победител; 

18.12.3. 10 срещу 7 – пълно доминиране; 

18.3. Управление на резултатите 

18.13.1. При приключване на всеки двубой и всяка сесия, резултатите, записани в скоринг 

ситемата на AIBA, трябва да бъдат принтирани и предадени на техническия делегат. 

18.13.2. Във всички притежавани и одобрени от AIBA състезания, в края на всяка сесия, операторът 

на скоринг системата на AIBA предава резултатите от сесията на централата на AIBA. 

18.13.3. Във всички АОВ състезания, след заключителната сесия от състезанието, операторът на 

скоринг системата на AIBA предава всички документи от състезанието на централата на AIBA. 

 

ПРАВИЛО 19. РЕШЕНИЯ 

 

19.1. Победа по точки 

19.1.1. В края на двубоя всеки съдия определя победител на базата на общата оценка на боксьора 

от двубоя. Победителят се определя чрез единодушно или неединодушно решение. 

19.1.2. Съдиите оценяват рундовете на всеки боксьор до приключване на двубоя и боксьорът, 

който има предимство по точки се обявява за победител от двубоя по точки, в съответствие със 

скоринг системата на AIBA. Рундът, в който двубоят е спрян, също се оценява, дори да е непълен 

рунд. 

 19.1.2.1. Случай, в които се прилага Правило 19.1.2. от настоящите правила: 

 19.1.2.1.1. Ако бъде причинена травма в следствие на неумишлено нарушение по време на 

който и да е рунд и в резултат на това двубоят бъде спрян от рефера. 

 19.1.2.1.2. В случай че и двамата боксьори получат травми едновременно и в резултат на 

това двубоят бъде спрян от рефера. 

 19.1.2.1.3. В случай че двубоят е спрян от рефера поради събитие извън контрола на 

боксьорите или рефера, като разрушаване на ринга, проблеми с осветлението, природни сили и 

други подобни непредвидими условия, и само ако въпросното събитие се случи след края на 

първия рунд. 

19.2. Скоринг системата на AIBA определя победителя чрез единодушно или неединодушно 

решение, както следва: 

19.2.1. Единодушно решение по точки: петимата съдии определят един и същи победител; 

19.2.2. Неединодушно решение по точки: 

 19.2.2.1. Трима съдии определят единия боксьор за победител, а другите двама съдии 

определят другия боксьор за победител, или определят двубоя за равен. 

 19.2.2.2. Четирима съдии определят единия боксьор за победител, а другият съдия 

определя другия боксьор за победител, или определя двубоя за равен. 

19.3. Тайбрек – в случай че общите оценки, присъдени от всички съдии, включителни отнетите 

точки, са равни в края на двубоя, съдиите с равни оценки трябва да определят кой боксьор според 

тях е победител от двубоя при следните случаи: 

19.3.1. Един съдия има равни оценки, а общите оценки на другите четирима съдии са 

разпределени по равно. 

19.3.2. Двама съдии имат равни оценки, а другите трима нямат единодушни оценки; 



19.3.3. Трима или повече съдии имат равни оценки. 

19.4. Няма „техническо равенство”. 

19.5. Оттегляне (ABD). Ако боксьор се оттегли по собствено желание или ако треньорът хвърли 

кърпата на ринга или се появи на настилката на ринга, обаче не когато реферът брои, тогава 

опонентът се обявява за победител от двубоя чрез оттегляне. 

19.6. Победа чрез реферско решение за прекратяване на двубоя (RSC). 

19.6.1. Ако боксьорът не може да продължи да се боксира веднага след почивката между 

рундовете, опонентът се обявява за победител чрез RSC. 

19.6.2. Ако боксьор, по мнение на рефера, е надигран или получава прекалено много силни удари, 

двубоят се спира и опонентът се обявява за победител от двубоя чрез RSC. 

19.6.3. Ако боксьорът не може да продължи да се боксира след нокдаун, опонентът се обявява за 

победител чрез RSC. 

19.6.4. Ако боксьор не се възстанови в рамките на 90 (деветдесет) секунди, съгласно правило 22, 

опонентът се обявява за победител от двубоя чрез RSC. 

19.6.5. Ако боксьорът е изхвърлен от ринг чрез позволен удар, трябва да му се дадат 30 (тридесет) 

секунди да се върне в ринга, след броене до 8 (осем), без чужда помощ. В случай че боксьорът не 

може да се върне в рамките на този период, счита се, че е загубил двубоя чрез RSC. 

19.6.6. Лекарят на ринга може да посъветва рефера да прекрати двубоя, ако единият боксьор 

получава прекалено много силни удари. Опонентът се обявява за победител от двубоя чрез RSC. 

19.7. Победа чрез реферско решение за прекратяване на двубоя поради травма (RSC-I) 

19.7.1. Ако боксьор, по мнението на рефера, не може да продължи поради продължителна или 

нарастваща травма от редовни удари, двубоят се спира и опонентът се обявява за победител от 

двубоя чрез RSC-I. 

19.8. Победа чрез дисквалификация – DSQ 

19.8.1. Ако боксьор бъде дисквалифициран поради каквато и да е причина, опонентът се обявява 

за победител от двубоя чрез дисквалификация. 

 19.8.1.1. Ако боксьорът, който е спечелил чрез дисквалификация, не може да продължи да 

се състезава в следващия кръг от състезанието поради претърпяното нарушение или поради 

някаква друга причина, тогава се прилага Правило 19.11.2. 

19.8.2. Ако реферът, по свое усмотрение, прецени, че умишлено нарушение е причинило 

нараняване на боксьор, поради което той не може да продължи, нарушилият правилата боксьор 

се дисквалифицира, а претърпелият нарушението боксьор се обявява за победител от двубоя чрез 

дисквалификация. 

19.8.3. Третото предупреждение в двубоя автоматично води до дисквалификация на боксьора и 

опоненетът се обявява за победител от двубоя чрез дисквалификация. 

19.8.4. В случай на двойна дисквалификация (BDSQ), включително и неявявания, и двамата 

боксьори губят двубоя чрез двойна дисквалификация. 

19.8.5. Ако боксьор е дисквалифициран за неспортсменско поведение (като обиждане или агресия 

към рефери, съдии, техническия делегат, официални лица на отбора или други), опонентът се 

обявява за победител от двубоя чрез дисквалификация за неспортсменско поведение (DQB). 

Дисквалифицираният боксьор подлежи на санкции, определени от дисциплинарната комисия на 

AIBA, в съответствие с дисциплинарния кодекс на AIBA. 

19.8.6. Ако боксьорът е дисквалифициран заради нарушение или неспортсменско поведение, това 

трябва да бъде доведено до вниманието на дисциплинарната комисия на AIBA от техническия 

делегат в рамките на 24 (двадесет и четири) чàса след края на съответния двубой. 



19.8.7. Боксьор, дисквалифициран от двубой чрез DSQ, няма право да получава от двубоя медал, 

квота (ако състезанието е квалификация), или точки за световната ранглиста на AIBA. 

19.8.8. Боксьор, дисквалифициран от двубой чрез DBQ, няма право да получава от двубоя квота, 

ако състезанието е квалификационно, медал, или точки за световната ранглиста на AIBA. 

19.8.9. Ако и двамата боксьори не се боксират конкурентно на ринга, и двамата ще бъдат 

дисквалифицирани чрез двойна дисквалификация. В този случай, и двамата боксьори нямат право 

да получават от двубоя квоти, ако състезанието е квалификационно, медали, или точки за 

световната ранглиста на AIBA. 

19.8.10. Ако боксьор е дисквалифициран на полуфинали или на финал, медалът на боксьора няма 

да бъде разпределен на друг боксьор, а мястото му в класирането на състезанието ще бъде 

анулирано. В този случай, следващият най-добър боксьор в калсирането няма да бъде преместен 

нагоре в класирането на състезанието. 

19.9. Победа чрез нокаут – КО 

19.9.1. Ако боксьор е в нокдаун и не може да продължи да се боксира преди да му бъде 

преброено до 10 (десет), опонентът ще бъде обявен за победител от двубоя чрез нокаут. 

19.9.2. При спешен случай, когато реферът извика лекаря на ринга преди на боксьора да му бъде 

отброено до 10 (десет), опонентът ще бъде обявен за победител от двубоя чрез нокаут. 

19.10. И двамата боксьори са дисквалифицирани или нокаутирани 

19.10.1. Ако и двамата боксьори са дисквалифицирани или нокаутирани на който и да е етап от 

състезанието преди полуфиналите, опонентът в следващия кръг ще победи чрез неявяване. 

19.10.2. В случай на двойна дисквалификация по време на финал, боксьорите няма да получат 

медали. 

19.10.3. В случай на двоен нокаут (DKO) и двамата боксьори ще загубят двубоя чрез двоен нокаут. 

19.10.4. В случай на двоен нокаут по време на финал се прилага Правило 19.1.2. от настоящите 

правила. 

19.11. Победа чрез неявяване – WO 

19.11.1. Ако боксьорът е на ринга, в пълна екипировка и готов да се боксира и опонентът му не се 

появи на ринга, след като е бил обявен и е изтекъл максимален период от 1 (една) минута след 

биенето на гонга, реферът ще обяви присъстващия боксьор за победител чрез неявяване. 

19.11.2. Ако боксьор не премине успешно медицинския преглед или ежедневното претегляне, 

неговият опонент ще победи чрез неявяване. 

19.11.3. Ако техническият делегат знае предварително, че някой боксьор няма да присъства, той 

трябва да отмени процедурата, описана в Правило 19.11.1. от настоящите правила, и резултатът 

може да бъде обявен официално. 

19.11.4. На боксьор, който не се е боксирал поне веднъж в рамките на състезанието, няма да бъде 

присъден медал. 

19.12. Не съществува решение за „несъстоял се двубой” 

19.13. Ако двобоят не може да се състои 

19.13.1. Ако двубоят не може да се състои, защото и двамата боксьори не могат да се състезават 

на който и да е етап от състезанието преди полуфиналите, опонентът в следващия кръг ще победи 

чрез неявяване.   

19.13.2. Ако двубой за полуфинал не може да се състои: 

 19.13.2.1. Ако и двамата боксьори не са преминали успешно претеглянето или не са се 

явили, и двамата ще бъдат дисквалифицирани от полуфинала и няма да получат медали. 



 19.13.2.2. Ако и двамата боксьори не могат да се състезават, заради медицински решения 

или форсмажорни обстоятелства, и двамата ще получа бронзов медал заедно със загубилия от 

другия полуфинален двубой. 

19.13.3. Ако финалът не може да се състои 

 19.13.3.1. Ако и двамата боксьори не са преминали успешно претеглянето или не са се 

явили, и двамата ще бъдат дисквалифицирани от финала и няма да получат медали.  

 19.13.3.2. Ако и двамата боксьори не могат да се състезават, заради медицински решения 

или форсмажорни обстоятелства, и двамата ще получа сребърен медал, като и двамата ще бъдат 

класирани на второ място. 

19.13.4. Ако и двата полуфинала не могат да се състоят, и четиримата боксьори ще бъдат 

класирани на трето място. 

19.14. Извънредна промяна на графика 

19.14.1. Двубоят може да бъде прекратен от рефера поради събитие извън контрола на 

боксьорите или рефера, като разрушаване на ринга, проблеми с осветлението, природни сили или 

други подобни непредвидими обстоятелства. При такива обстоятелства, ако това се случи преди 

края на първия рунд, двубоят ще бъде прекратен и след това ще трябва да се насрочи наново от 

техническия делегат, за предпочитане в рамките на същия ден. 

 

ПРАВИЛО 20. ПРЕГЛЕД НА ДВУБОЯ 

 

20.1. Имплементация на прегледа на двубоя 

20.1.1. Правилото за преглед на двубоя ще бъде в сила от септември 2019 г. за следните 

състезания: 

 20.1.1.1. Притежавани от AIBA елитни състезания 

 20.1.1.2. Одобрени от AIBA елитни състезания 

20.2. Състав на журито за преглед на двубоя 

20.2.1. Журито за преглед на двубоя ще се състои от наблюдателя, оценителя на реферите и 

оценителя на съдиите, като всички са били на ринга, на който се е провел въпросният двубой. 

20.2.2. Техническото лице за преглед на двубоя, служител на AIBA, който е обучен да оперира с 

хардуера и софтуера за преглед на двубоя, помага на журито при прегледа на двубоя, като 

подготвя нужния материал от официалното видео оборудване, използвано в състезанието, за да 

може журито да го прегледа. 

20.3. Оборудване за преглед на двубоя 

20.3.1. За преглед на двубоя може да се използва единствено оборудване, предоставено от 

официалния лицензиант на AIBA за оборудване. 

20.4. Подаване на искане за преглед на двубой за оспорване на решение 

20.4.1. Искането за преглед на двубоя трябва да бъде подадено от секундантите на боксьора в 

рамките на 1 (една) минута след обявяване на решението чрез подаване на жълт картон на 

рефера на ринга. 

20.4.2. Секундантът трябва да напусне състезателното поле по нормалния маршрут, с нормален 

маниер, заедно с боксьора и другите официални лица на отбора. 

20.4.3. След напускане на състезателното поле, секундантът трябва да се отправи сам към масата 

на мениджъра на екипировката и да уведоми мениджъра на екипировката, че отборът желае да 

оспори резултатът от двубоя. Мениджърът на екипировката трябва да даде на секунданта 

формуляр за искане за преглед на двубоя (Приложение 10 от настоящите правила). 



20.4.4. Формулярите за искане за преглед на двубоя са налични на масата на мениджъра на 

екипировката и се дават само на 1 (един) секундант, който е бил част от ъгъла на боксьора по 

време на мача. 

20.4.5. Секундантът трябва да попълни (на английски език) и подаде формуляра за преглед на 

двубоя, подписвайки се, че националната федерация ще получи сметка за таксата в края на 

състезанието съгласно Правило 20.8. от настоящите правила. 

20.4.6. Формулярът трябва да бъде подаден при мениджъра на екипировката не по-късно от 30 

(тридесет) минути след като резултатът от двубоя е записан в скоринг системата на AIBA от 

оператора на скоринг системата. 

20.4.7. Мениджърът на екипировката трябва да попълни точният час на подаване на формуляра, 

да запази оригинала и да даде копие на секунданта. 

20.4.8. В края на сесията мениджърът на екипировката трябва да предаде всички формуляри за 

преглед на двубои от настоящата сесия на техническия делегат. 

20.4.9. Операторът на скоринг системата на AIBA трябва да изпрати по имейл сканирани всички 

искания за преглед на двубои на спортния отдел на AIBA в края на всеки състезателен ден.  

20.4.10. Операторът на скоринг системата на AIBA трябва да запише всички искания за преглед на 

двубои в скоринг системата. 

20.4.11. Ако техническият делегат определи, след консултация с журито за преглед на двубоя, че 

оспорването може да продължи, тогава въпросният двубой ще бъде прегледан от журито чрез 

оборудването за преглед на двубои в края на настоящата сесия, ако е възможно, или в края на 

последната сесия за деня. Това ще бъде по усмотрение на техническия делегат. 

20.4.12. Техническият делегат ще определи дали оспорването ще бъде прието или не, след 

консултация с журито за преглед на двубои, и ще уведоми и двата отбора за решението им, на 

базата на техническите и състезателните правила на AIBA и на тази консултация. 

20.4.13. Анализът ще се проведе в офиса за преглед на двубои, ако има наличен такъв, или в друго 

подходящо оборудвано и заключващо се помещение на мястото на провеждане на състезанието. 

20.4.14. Прегледите на двубоите ще се провеждат в реда, в който двубоите са се провели през 

деня. Искането за преглед на двубоя ще се счита за подадено, независимо дали е прието от 

журито или е оттеглено от отбора. 

20.4.15. Ако техническият делегат сметне, че решението на съдиите и на рефера е взето в 

противоречие с правилата на AIBA, тогава той може да подаде искане за преглед на двубоя, 

следвайки Правило 20.4. от настоящите правила. 

20.5. Критерии за приемане на искане за преглед на двубой 

20.5.1. В случай на оспорване, свързано с оценяването на двубой, оспорването трябва да бъде 

направено конкретно към решението за двубоя, като се посочи на формуляра за преглед на 

двубоя кой или кои рундове се оспорват. 

20.5.2. В случай на оспорване, твърдящо, че някое техническо правило на AIBA  е нарушено от 

рефера, оспорването трябва ясно да посочва на форумляра за преглед на двубоя кое/кои 

правило/а е/са нарушено/и, в кой/кои рунд/ове е станало това и как нарушението/ята е/са 

повлияло/и на крайния резултат, както следва: 

 20.5.2.1. Процедури, които са нарушени от рефера и са в несъответствие с техническите и 

състезателните правила на AIBA 

 20.5.2.2. Нарушение, отсъдено като позволено действие от рефера 

 20.5.2.3. Позволено действие, отсъдено като нарушение от рефера 

20.6. Решението от прегледа на двубоя 



20.6.1. В случай на оспорване на оценяването на двубоя, журито за преглед на двубоя ще 

определи победителя от оспорения двубой, използвайки 3 (три) критерия за оценяване (по-долу) 

и като вземе предвид оспорваните моменти от двубоя: 

 20.6.1.1. Брой качествени удари в целевата зона 

 20.6.1.2. Доминиране в двубоя чрез техническо и тактическо превъзходство 

 20.6.1.3. Конкуретност 

20.6.2. В случай на оспорване, твърдящо, че някое техническо или състезателно правило на AIBA е 

било нарушено от рефера, журито за преглед на двубоя ще определи победителя от оспорвания 

двубой като прегледа двубоя и установи: 

 20.6.2.1. Ясно нарушени на правило, което гарантира промяна на решението за двубоя. 

 20.6.2.2. Невярно решение, което е оказало влияние върху резултата от двубоя, т.е. не 

само е направена грешка, но тя е променила изхода от двубоя. 

20.6.3. След прегледа на двубоя, наблюдателят и оценителите на реферите и съдиите ще вземат 

решение относно искането за преглед на двубоя. Те ще предадат решението на техническия 

делегат и оператора на скоринг системата на AIBA, който на свой ред ще го документира в скоринг 

системата на AIBA. 

20.6.4. И двата отбора ще бъдат уведомени писмено от техническия делегат за решението на 

журито за преглед на двубоя и за мотивите зад него, веднага след като приключи прегледа на 

двубоя. Това решение трябва да бъде единодушно и е крайно. 

20.7. Преглед на двубой след финалите 

20.7.1. За да се намалят забавянията, причинени от искания за прегледи на двубои, направени по 

време на заключителните сесии на състезанието, и предвид, че журито за преглед на двубоите 

трябва да бъде налично при подаването на такова искане, определени международни технически 

лица трябва да бъдат готови да поемат работата на журито на ринга, за да позволят на журито да 

прегледа двубоя докато състезанието продължава. 

20.7.2. Церемонията по връчване на медалите няма да бъде проведена докато не бъде обявено 

решението на журито за преглед на двубоите. 

20.8. Брой и разходи за преглед на двубоите 

20.8.1. Всеки отбор има право на до 2 (два) неуспешни прегледа на двубои за състезание, като 

след края на състезанието, националната федерация на отбора ще бъде таксувана с тази сума за 

всеки преглед на двубой. 

 20.8.1.1. Когато отборът достигне 2 (два) неуспешни прегледа на двубои, няма да има 

право да подава повече искания за оспорване по време на състезанието. 

20.8.2. Мениджърът на екипировката трябва да обновява списъка с оспорвания от национални 

федерации, за да не може някоя национална федерация да надвиши бройката позволени 

прегледи на двубои. 

20.8.3. Когато един отбор подаде искане за преглед на двубой и първоначалното решение е 

отменено, отборът ще може отново да използва този преглед на двубой в състезанието. 

20.8.4. Когато един отбор подаде искане за преглед на двубой и първоначалното решение бъде 

потвърдено, отборът ще загуби 1 (един) от двата си прегледа на двубои, на които има право, и ще 

бъде таксуван с USD1,000.00. 

 

ПРАВИЛО 21. НАРУШЕНИЯ 

 

21.1. Видове нарушения 



21.1.1. Удряне 

 21.1.1.1. Под пояса (нисък удар), с глава, рамо, предмишница или лакът. 

 21.1.1.2. С отворена ръкавица, с вътрешната част на ръкавица, китка или странична част на 

дланта. 

 21.1.1.3. Гърба на опонента, особено задната част на врата или главата 

 21.1.1.4. Удар в бъбрека 

 21.1.1.5. Със завъртащ удар/удар с обратната страна на дланта 

21.1.2. Задържане 

 21.1.2.1. Задържане и удряне 

 21.1.2.2. Заключване на ръката или главата на опонента, или бутане на ръка под ръката на 

опонента 

21.1.3. Спъване 

21.1.4. Ритане 

21.1.5. Бутане с глава 

21.1.6. Душене 

21.1.7. Дърпане 

21.1.8. Хапане 

21.1.9. Преструване/симулиране 

21.1.10. Бутане 

 21.1.10.1. Лицето на опонента с ръка или с лакът 

 21.1.10.2. Главата на опонента назад зад въжетата 

21.1.11. Атакуване докато се държат въжетата или друга нечестна употреба на въжетата 

21.1.12. Хвърляне, лягане или борба в клинч 

21.1.13. Атакуване на опонента, когато е паднал или който се изправя 

21.1.14. Залягане под пояса на опонента 

21.1.15. Напълно пасивна защита чрез двойна защита и умишлено падане, бягане или обръщане 

на гръб, за да се избегне удар 

21.1.16. Говорене 

21.1.17. Да не се отстъпва назад, когато има команда „брейк” 

21.1.18. Опит за удар на опонента веднага след като реферът е дал команда „брейк” и преди да се 

направи стъпка назад 

21.1.19. Нападане на рефера или агресивно държание към него по което и да е време 

21.1.20. Падане на протекторите за зъбите 

 21.1.20.1. Умишлено изплюване на протектора за зъбите без да е получен удар води до 

получаване на задължително предупреждение 

 21.1.20.2. Ако протекторът за зъби падне след като боксьорът е получил позволен удар и 

ако това се случи за трети път, боксьорът ще получи задължително предупреждение 

21.1.21. Държане на водещата ръка изпъната напред, за да се попречи на полезрението на 

опонента. 

 

ПРАВИЛО 22. УДАР ПОД ПОЯСА 

 

22.1. След нисък удар, ако фаулираният боксьор не се оплаче и ниският удар не е бил силен и 

умишлен, реферът трябва да отбележи нарушението без да прекъсва двубоя. 



22.2. След нисък удар, ако фаулираният боксьор се оплаче от силата на удара, реферът има две 

възможности: 

22.2.1. Виновният боксьор да бъде дисквалифициран незабавно, ако ударът е бил силен и 

умишлен 

22.2.2. Да започне броене до 8 (осем) 

22.3. След броенето до 8 (осем), реферът ще има две възможности: 

22.3.1. Боксьорът може да продължи: реферът може да даде предупреждение на нарушителя, ако 

счете за необходимо, и двубоят продължава. 

22.3.2. Боксьорът не може да продължи: реферът трябва да даде време на боксьора да се 

възстанови в рамките на максимум минута и половина. 

22.4. След изтичане на този период, реферът има две възможности: 

22.4.1. Боксьорът може да продължи: реферът може да даде предупреждение на нарушителя и 

двубоят продължава. 

22.4.2. Боксьорът не може да продължи: опонентът ще бъде обявен за победител от двубоя чрез 

RSC-I. 

 

ПРАВИЛО 23. ЗАБЕЛЕЖКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 

23.1. Боксьор, който не се подчинява на инструкциите на рефера, който действа срещу правилата 

на бокса, който се боксира неспортсменски или който извърши нарушение, по преценка на 

рефера ще получи забележка, предупреждение или ще бъде дисквалифициран. Ако реферът има 

намерение да предупреди боксьор, трябва да каже „стоп” и да демонстрира нарушението. След 

това реферът трябва да посочи боксьора и после да се обърне към заместник техническия делегат. 

23.2. Ако боксьор получи предупреждение от рефера, заместник техническия делегат ще запише 

предупреждението и ще информира оператора на скоринг системата на AIBA, който на свой ред 

ще запише предупреждението в скоринг системата. Всяко предупреждение намалява общия 

резултат от двубоя на нарушителя с 1 (една) точка на съдия. Третото предупреждение в двубоя 

автоматично дисквалифицира боксьора. 

23.3. Ако боксьор получи удар с глава или друг сериозен непозволен удар, който не е причинил 

нараняване или аркада, реферът трябва да даде предупреждение на нарушителя, като отнеме по 

една точка от съдия, или може да дисквалифицира нарушителя, ако действията му се счетат 

достатъчно сериозни за дисквалификация. 

23.4. Ако боксьор получи удар с глава или друг сериозен непозволен удар, който е причинил 

нараняване или аркада, реферът трябва да дисквалифицира нарушителя. 

23.5. Ако реферът има някаква причина да смята, че е било извършено нарушение, което не е 

видял, може да се консултира със съдиите. 

23.6. Ако се намери нещо нередно в бинтовете на боксьора след двубоя, което по мнение на 

рефера е дало предимство на боксьора, този боксьор трябва незабавно да бъде 

дисквалифициран. 

23.7. Техническият делегат има правото да направи забележка, да извади от състезателното поле 

и да отнеме акредитацията на секундант, който е нарушил техническите и състезателните правила 

на AIBA. 

23.8. Ако боксьор извърши сериозно и умишлено нарушение, което е в разрез с духа на 

спортсменството, техническият делегат, реферът и международните технически лица имат 



правото да препоръчат на бюрото на изпълнителния комитет да представят случая пред 

дисциплинарната комисия за възможни санкции. 

 

ПРАВИЛО 24. НОКДАУН 

 

24.1. Счита се, че боксьор е в нокдаун след позволен удар, ако: 

24.1.1. Боксьорът докосне пода с част от тялото различна от съпалата му в резултат на удар или 

серия от удари. 

24.1.2. Боксьорът виси безпомощно на въжетата в резултат на удар или серия от удари. 

24.1.3. Боксьорът е извън или частично извън въжетата в резултат на удар или серия от удари. 

24.1.4. След силен удар боксьорът не е паднал и не лежи на въжетата, но е в полу-съзнание и не 

може, по мнение на рефера, да продължи двубоя. 

24.2. Броене след нокдаун 

24.2.1. В случай на нокдаун реферът трябва да каже „стоп” и след това да започне да брои до осем 

– да брои от едно до осем – ако боксьорът може да продължи; да брои от едно до десет, ако 

боксьорът не може да продължи. 

24.2.2. Реферът брои с интервал от една секунда между номерата и отбелязва всяка секунда с 

ръка, така че боксьорът, който е в нокдаун, да може да вижда броенето. 

24.2.3. Преди да се отбори „едно”, трябва да е изминал интервал от една секунда откакто 

боксьорът е в нокдаун. 

24.3. Задължения на опонента 

24.3.1. Ако боксьор е в нокдаун, опонентът му незабавно трябва да отиде в неутралния ъгъл, 

посочен от рефера, и да остане там докато реферът не му позволи да го напусне. Ако опонентът не 

се подчини, реферът трябва да прекъсне броенето, докато опонентът не се подчини на командата. 

24.4. Задължително броене до осем 

24.4.1. Когато боксьор е в нокдаун в резултат на удар, двубоят не трябва да продължава докато 

реферът не е преброил задължително до осем, дори и ако боксьорът е готов да продължи преди 

това или рундът е приключил. 

24.5. И двамата боксьори са в нокдаун 

24.5.1. Ако и двамата боксьори са в нокдаун по едно и също време, броенето продължава, докато 

един от тях все още е в нокдаун. 

24.6. Задължителни ограничения за броене 

24.6.1. Максимум 3 (три) път може да се брои до осем в един рунд 

24.6.2. При АОВ състезания мъже елит няма ограничения за броя пъти, които може да се брои до 

осем в един двубой. 

24.6.3. При АОВ състезания жени, юноши и младежи, може да се брои до осем максимум 4 

(четири) пъти в двубой. 

24.6.4. Броене до осем поради непозволен удар не се счита в тази бройка. 

24.7. Боксьор извън ринга след удар 

24.7.1. В случай че боксьор бъде изхвърлен от ринга с позволен удар, трябва да му бъдат дадени 

30 (тридесет) секунди да се върне в ринга след броене до осем, без помощта на никого. В случай 

че боксьорът не може да се върне в рамките на това време, счита се, че този боксьор е загубил 

двубоя с RSC. 

24.8. Нокаут 



24.8.1. След като реферът е казал „десет”, двубоят свършва с решение за нокаут. Реферът може да 

спре броенето, ако прецени, че боксьорът има нужда от незабавна медицинска помощ. 

24.9. Боксьор в нокдаун в края на рунд 

24.9.1. В случай че боксьор е в нокдаун в края на който и да е рунд, реферът трябва да продължи 

броенето докато боксьорът не излезе от нокдауна, независимо от края на рунда. 

24.9.2. Ако реферът преброи до 10 (десет), се счита, че боксьорът е загубил двубоя с нокаут. Гонгът 

не спасява боксьора. 

24.10. Втори нокдаун без последвал удар 

24.10.1. Ако боксьор е в нокдаун в резултат на удар и двубоят продължи след като е завършило 

броенето до осем, но боксьорът падне отново без да е получил друг удар, реферът може да 

продължи броенето от осем до десет. 

 

ПРАВИЛА ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА НА ПЪРВЕНСТВАТА 

 

ПРАВИЛО 25. ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ 

 

25.1. Критериите за номинация и процесът за назначаване на официални лица зависи от 

категорията на АОВ състезанието. 

25.2. Всички официални лица, номинирани и назначени на АОВ състезания, трябва да спазват 

Правило 25 от настоящите правила. 

25.3. Притежавани и одобрени от AIBA състезания (световни, международни олимпийски и мулти-

спорт) 

25.3.1. Технически делегат: комисията на AIBA за техническите правила, съставена от поне трима 

членове (председател или вицепредседател + 2 членове) назначава техническия делегат и 

информира централата на AIBA. 

25.3.2. Международни технически лица: комисията на AIBA за техническите правила, съставена от 

поне трима членове (председател или вицепредседател + 2 членове) назначава кандидатите за 

международни технически лица и информира централата на AIBA. 

 25.3.2.1. Назначаването на лекари на ринга трябва да бъдат съобразени с мнението на 

медицинската комисия на AIBA 

 25.3.2.2. Назначаването на оценител на рефери и съдии и на наблюдател трябва да бъде 

съобразено с мнението на комисията за рефери и съдии. 

25.3.3. Рефери и съдии: комисията на AIBA за рефери и съдии, съставена от поне трима членове 

(председател или вицепредседател + 2 членове) назначава списъка с рефери и съдии и 

информира централата на AIBA.   

25.3.4. Критерии за назначаване на официални лица 

 25.3.4.1. Квалификация 

 25.3.4.2. Националност 

 25.3.4.3. Географско местоположение 

 25.3.4.4. Представяни и/или дата на сертифициране (за новосертифицирани официални 

лица) 

 25.3.4.5. Ротация 

25.3.5. Административен процес 

 25.3.5.1. Всички комуникационни писма за назначавания трябва да идват от централата на 

AIBA. 



 25.3.5.2. Писмата за назначавания трябва да бъдат подписани от съответните 

председатели на комисии на AIBA. 

 25.3.5.3. За да се следи комуникацията относно събитията, всички имейли относно 

назначавания на официални лица трябва да бъдат изпратени от комисиите до централата на AIBA 

(спортен департамент) в рамките на определени срокове. Спортният департамент трябва да 

събере цялата информация и назначавания от съответните комисии. 

25.4. Одобрени от AIBA и свързани с AIBA състезания (континентални, с изключение на мулти-

спорт и национални) 

25.4.1. Технически делегат: конфедерационната състезателна комисия, съставена от поне трима 

членове (председател или вицепредседател + 2 членове) назначава техническия делегат и 

информира конфедерационната централа. 

25.4.2. Международни технически лица: конфедерационната състезателна комисия, съставена от 

поне трима членове (председател или вицепредседател + 2 членове) назначава кандидатите за 

международни технически лица и информира конфедерационната централа. 

 25.4.2.1. Назначаването на лекари на ринга трябва да бъдат съобразени с мнението на 

председателя на медицинската комисия на конфедерацията 

 25.4.2.2. Назначаването на оценител на рефери и съдии и на наблюдател трябва да бъде 

съобразено с мнението на председателя на комисията за рефери и съдии на конфедерацията. 

25.4.3. Рефери и съдии: конфедерационната комисия за рефери и съдии, съставена от поне трима 

членове (председател или вицепредседател + 2 членове) назначава списъка с рефери и съдии и 

информира централата на конфедерацията.   

25.4.4. Критерии за назначаване на официални лица 

 25.4.4.1. Квалификация 

 25.4.4.2. Националност 

 25.4.4.3. Географско местоположение 

 25.4.4.4. Представяни и/или дата на сертифициране (за новосертифицирани официални 

лица) 

 25.4.4.5. Ротация 

25.4.5. Административен процес 

 25.4.5.1. Преди конфедерационната комисия да номинира и одобри назначаването на 

официални лица се изисква да се изпрати молба до централата на AIBA за списък с най-скорошно 

сертифицираните официални лица, за да може всички допустими кандидати да бъдат взети 

предвид. Същата проверка за допустимост се изисква, когато националните федерации 

номинират свои собствени рефери и съдии. 

 25.4.5.2. След всяко събитие, от конфедерационната комисия се изисква да докладва 

оценките на реферите, съдиите и на международните технически лица в централата на AIBA. 

25.4.5.3. Всички комуникационни писма за назначаване трябва да идват от централата на 

конфедерацията. 

 25.4.5.3.1. Включително и за свързани с AIBA континентални състезания 

 25.4.5.3.2. Включително и за неутрални рефери и съдии и за международни технически 

лица предложени от AIBA 

 25.4.5.3.3. Писмата за назначаване трябва да бъдат подписани от съответния председател 

на конфедерационната комисия 

 

 



ПРАВИЛО 26. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ 

 

26.1. Квалификация и допустимост 

26.1.1. За да бъде назначен на АОВ състезание, техническият делегат трябва да е преминал 

успешно сертификационния курс за технически делегати на AIBA или сертификационния курс за 

технически делегати на AOB. 

26.1.2. За да бъде технически делегат на АОВ състезание, лицето не трябва да е активен треньор, 

рефер, съдия, мениджър на отбор и/или боксьор и никога не трябва да е бил санкциониран за 

повече от 6 месеца. 

26.1.3. Техническият делегат не може да бъде от страната, в която се провежда АОВ състезанието. 

26.1.4. Техническият делегат трябва да спазва и да подпише кодекса за поведение на AIBA 

(Приложение 4 от настоящите правила) и да го качи в профила си в базата данни на AIBA. 

26.2. Задължения 

26.2.1. Преди началото на АОВ състезание, техническият делегат носи отговорност за провеждане 

на техническа среща с официалните лица на отборите. 

26.2.2. Преди началото и по време на АОВ състезание, техническият делегат носи отговорност да 

провери дали състезателната зона и зоните за атлетите и официалните лица функционират 

съгласно техническите и състезателните правила на AIBA. 

26.2.3. Сесията не може да започне без да присъства техническият делегат. 

 26.2.3.1. В случай че техническият делегат не присъства, квалифицирано и определено за 

това лице ще поеме ролята на технически делегат. 

26.2.4. По време на АОВ състезание, техническият делегат носи отговорността да наблюдава 

всички решения от двубоите. 

26.2.5. Техническият делегат ще преглежда резултатите и ще получава обратна връзка от 

оценителите на реферите и съдиите относно представянето на реферите и съдиите. 

26.2.5.1. Техническият делегат незабавно ще отстранява рефери и/или съдии до края на 

състезателния ден за всякакви нарушения на правилата. Когато свърши състезанието, 

техническият делегат ще представи всякакви други препоръки към дисциплинарната комисия за 

санкции на този рефер/съдия. 

26.2.6. В АОВ състезания, техническият делегат ще оценява международните технически лица на 

базата на критерии, създадени от комисията на AIBA за техническите и състезателните правила и 

централата на AIBA, и ще предаде резултатите на централата на AIBA и на комисията на AIBA за 

техническите и състезателните правила. 

26.2.7. Ако международно техническо лице или национално техническо лице, назначено за даден 

двубой, отсъства, техническият делегат ще посочи заместник от официалните лица, присъстващи 

на състезанието. 

26.2.8. Ако двубой не може да се проведе поради форсмажорни обстоятелства, техническият 

делегат може да нареди двубоят да се спре, докато няма задовилителни условия за 

продължаването му. 

26.2.9. Техническият делегат не може да работи на двубои, в които участват боксьори от странта, в 

която е роден или живее. 

26.2.10. По време на АОВ състезание, назначеният технически делегат носи отговорност да прави 

забележки, да предупреждава и/или да отнема акредитация на лица, които показват 

неподходящо поведение. 



26.2.11. Подробните задължения на техническия делегат са изброени в наредбата за технически 

лица на AIBA. 

 

ПРАВИЛО 27. МЕЖДУНАРОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

27.1. Квалификация и допустимост 

27.1.1. За да работи на АОВ състезание, международното техническо лице трябва да е преминало 

успешно сертификационния курс за международни технически лица на AIBA.  

27.1.2. За да бъде международно техническо лице на АОВ състезание, лицето не трябва да е 

активен треньор, рефер, съдия, мениджър на отбор и/или боксьор и никога не трябва да е бил 

санкциониран за повече от 6 месеца. 

27.1.3. Позицията на международно техническо лице включва следните роли: 

 27.1.3.1. Заместник технически делегат 

 27.1.3.2. Официално лице за жребия 

 27.1.3.3. Лекар на ринга 

 27.1.3.4. Специалист по аркади на AIBA 

 27.1.3.5. Оценител на рефери и съдии 

 27.1.3.6. Координатор на рефери и съдии 

 27.1.3.7. Наблюдател 

 27.1.3.8. Мениджър на екипировката 

27.1.4. В АОВ състезание не може да има повече от две международни технически лица от една и 

съща националност и те не могат да бъдат назначавани за един и същи двубой. 

27.1.5. Международното техническо лице не може да работи на двубои, в които участват боксьори 

от странта, в която е роден или живее. 

27.1.6. Международното техническо лице трябва да спазва и да подпише кодекса за поведение на 

AIBA (Приложение 4 от настоящите правила) и да го качи в профила си в базата данни на AIBA. 

26.2.11. Подробните задължения на международните технически лица са изброени в наредбата за 

технически лица на AIBA. 

 

ПРАВИЛО 28. ЗАМЕСТНИК ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ 

 

28.1. Квалификация и допустимост 

28.1.1. За да бъде назначен на АОВ състезание, заместник техническият делегат трябва да е 

преминал успешно сертификационния курс за технически делегати на AIBA или сертификационния 

курс за технически делегати на AOB. 

28.2. В АОВ състезание заместник техническият делегат не може да от страната, в която се 

провежда състезанието и трябва да е с различна националност от тази на техническия делегат. 

28.3. Назначаване 

28.3.1. AIBA ще назначи минимум 2 (двама) заместник технически делегати за АОВ състезание, в 

което се използва два ринга. 

28.3.2. AIBA ще назначи минимум 1 (един) заместник технически делегати за АОВ състезание, в 

което се използва един ринга. 

28.4. Задължения 

28.4.1. В АОВ състезание заместник техническият делегат ще носи отговорност за всички 

технически аспекти на двубоя и ще има същите задължения като назначения технически делегат. 



 

ПРАВИЛО 29. ОЦЕНИТЕЛ НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИТЕ 

 

29.1. Квалификация и допустимост 

29.1.1. За да бъде назначен на АОВ състезание, оецнителят на рефери и съдии трябва да е бивш 

рефер/съдия с 3 звезди и трябва да е преминал сертификационния курс за международни 

технически лица на AIBA, специфично направен за оценители на рефери и съдии/наблюдатели. 

29.2. Назначаване 

29.2.1. AIBA ще назначи 3 (трима) оценители за състезания с един ринг, или 5 (петима) оценители 

за състезания с два ринга. 

29.3. Задължения 

29.3.1. Да посещават ежедневни срещи с техническия делегат, за да дават обратна връзка и 

анализ след двубоите. 

29.3.2. Да оценяват представянето на реферите и съдиите 

29.3.3. Оценителите на съдиите трябва да оценяват всеки рунд за сравнение с оценките на 

съдиите 

29.3.4. Да попълват формуляри за оценка в базата данни 

29.3.5. Да провеждат ежедневните срещи с рефери и съдии преди първата сесия и преди втората 

сесия, ако се налага. 

 

ПРАВИЛО 30. ЛЕКАРИ НА РИНГА 

 

30.1. Квалификация и допустимост 

30.1.1. Във всички притежавани, одобрени и свързани с AIBA състезания (освен състезание за 

национални класирания) като лекари на ринга имат право да служат само сертифицирани от AIBA 

лекари на ринга. 

30.1.2. В извънредни ситуации по време на АОВ състезания, когато назначените от AIBA лекари на 

ринга не могат изпълняват задълженията си, назначеният технически делегат може да назначава 

местен или отбрен лекар да работи на ринга. 

30.2. Присъствие на състезания 

30.2.1. Лекарите на ринга трябва да са на място един час преди първия двубой и докато не 

прегледат боксьорите след края на последния двубой. 

30.2.2. Лекарите на ринга трябва да носят хирургически ръкавици по време на двубоя 

30.3. Брой лекари на ринга 

30.3.1. В АОВ състезания, където се използва един ринг, се назначават минимум 3 (трима) лекари 

на ринга. На ринга, обаче, не трябва да има повече от 2 (двама) лекари на ринга. 

30.3.2. В АОВ състезания, където се иползват два ринга, се назначават минимум 5 (петима) лекари 

на ринга. На всеки ринг, обаче, не трябва да има повече от 2 (двама) лекари на ринга.  

30.4. Задължения 

30.4.1. Лекарите на ринга отговарят за това АОВ състезанията да следват медицинските правила 

на AIBA.  

30.4.2. Лекарят на ринга прави медицински прегледи при всички ежедневни претегляния. 

30.4.3. По време на двубой, лекарят на ринга може да бъде извикан от рефера, за да даде мнение 

относно състоянието на боксьор. 



30.4.3.1. По усмотрение на лекаря на ринга, нараняване на боксьора (аркада, кървене от носа и 

т.н.) може да бъде третирано максимум до 1 минута по време на двубой. 

30.4.4. Лекарите на ринга помагат при антидопинг въпроси. 

30.4.5. Преди началото на АОВ двубой, назначените лекари на ринга провеждат медицински 

прегледи на назначените рефери и съдии. 

30.4.6. Преди началото на всяка сесия лекарят на ринга трябва: 

 30.4.6.1. Да провери за наличието на кислород и носилка, други възстановителна 

екипировка, материали, евакуационна екипировка и път за евакуация; 

 30.4.6.2. Да провери дали е налична по една линейка на ринг 

 30.4.6.3. Да потвърди, че е определена болница, която да се грижи за травми на боксьори, 

официални лица на отбора и други лица, участващи в състезанието. 

30.4.7. Поне един лекар на ринга трябва да е до ринга през целия двубой 

30.4.8. Лекарите на ринга трябва да информират техническия делегат да спре двубоя, ако 

състезаващ се боксьор изглежда, че не може да продължи. 

30.4.9. Процедура след нокаут или реферско решения за прекратяване на двубоя 

 30.4.9.1. Боксьор в безсъзнание – Ако боксьор е в безсъзнание, само реферът и лекарят на 

ринга имат право да останат на ринга. Само лекарят на ринга може да поиска допълнителна 

помощ. 

 30.4.9.2. Ако боксьор е в безсъзнание повече от 1 (една)  минута, тр ябва да бъде 

транспортиран до най-близката болница (ако е възможно в отделението по неврохирургия) за 

допълнително изследване. Всеки боксьор със сътресение може да бъде насочен към болницата от 

лекаря на ринга. 

 30.4.9.3. В случай на нокаут без загуба на съзнание или в случай на реферско решение за 

прекратяване на двубоя, боксьорът трябва да бъде прегледан от лекар незабавно след това в 

съблекалнята, за да се установи същността на травмата и евентуална нужда от последващо 

медицинско наблюдение и/или хоспитализация. 

 30.4.9.4. Лекарите на ринга могат да препоръчват лечение за боксьори с наранявания 

 30.4.9.5. Лекарите на ринга решават дали един боксьор може да се боксира 

 30.4.9.6. Лекарите на ринга трябва да попълнят медицинския доклад за двубоя в случай че 

е наложен период на ограничение на състезателната дейност и/или предпазни медицински мерки 

на боксьора. 

 

ПРАВИЛО 31. ЛЕКАР ЗА АРКАДИ НА AIBA 

 

31.1. Квалификация и допустимост 

31.1.1. Лекарите за аркади на AIBA трябва да са преминали сертификационния курс за лекари за 

аркади на AIBA. 

31.2. Назначаване 

31.2.1. AIBA ще назначи 1 (един) лекар за аркади за състезания с един ринг и 2 (двама) лекари за 

аркади за състезания с два ринга 

31.3. Задължения 

31.3.1. Когато е назначен на елитни АОВ състезания, лекарят за аркади на AIBA контролира 

бинтовете за ръцете, подготвени от треньорите, и се намесва само ако те не отговарят на 

настоящите правила. 



31.3.2. Наблюдава работата на лекарите за аркади на отборите в ъглите и съветва секундантите, 

ако е нужно. 

31.3.3. Лекарят за аркади на AIBA може да провежда занимания, семинари ли курсове за бинтове 

за ръце за треньори. 

 

ПРАВИЛО 32. МЕНИДЖЪР НА ЕКИПИРОВКАТА 

 

32.1. Квалификация и допустимост 

32.1.1. Трябва да е преминал сертификационния курс за международни технически лица на AIBA. 

32.2. Назначаване 

32.2.1. AIBA ще назначи 2 (двама) мениджъри на екипировката за всяко притежавано и одобрено 

от AIBA състезание. 

32.3. Задължения 

32.3.1. Да следи екипировката на боксьорите, разпределението и боравенето с екипировката да са 

в съгласие с техническите и състезателните правила на AIBA. 

32.3.2. Отговаря за цялата състезателна екипировка на боксьорите и разпределението ѝ. 

32.3.3. Отговаря за доброволците, които ескортират боксьорите, носят ръкавици, бинтове, 

протектори за глава и съхраняват екипировката 

32.3.4. Инспектира всички боксьори и екипировката им преди да влязат в състезателното поле 

32.3.5. Инспектира всички треньори и секунданти за подходящо облекло 

32.3.6. Следи в състезателното поле да влизат само допустими и притежаващи валидна 

акредитация секунданти. 

32.3.7. Отговаря за формулярите за искане за преглед на двубоя, като ги дава на официалните 

лица на отборите, когато ги поискат. Записва исканията за преглед на двубоите и предава всички 

подадени формуляри на техничекия делегат след края на всяка сесия. 

 

ПРАВИЛО 33. КООРДИНАТОР НА РЕФЕРИТЕ И СЪДИИТЕ 

 

33.1. Квалификация и допустимост 

33.1.1. Трябва да е преминал сертификационния курс за международни технически лица на AIBA 

33.2. Назначаване 

33.2.1. AIBA ще назначи 2 (двама) координатори на рефери и съдии за състезания с един ринг и 3 

(трима) кординатори за състезания с два ринга във притежавани и одобрени от AIBA състезания. 

33.3. Задължения 

33.3.1. Да вземе жребия за реферите и съдиите от оператора на скоринг системата на AIBA 

33.3.2. Да използва списъка с жребия за рефери и съдии за да заведе рефера и съдиите от лобито 

за рефери и съдии до предназначената зона около състезателното поле 

33.3.3. Да каже на рефера и съдиите да влязат в състезателното поле и да се увери, че всички са на 

правилните места. 

33.3.4. Да раздаде списъци с жребия за рефери и съдии на официалния говорител, оценителите на 

реферите и съдиите и на техническия делегат. 

33.3.5. Да следи реферите и съдиите да излязат от състезателното поле организирано. 

 

 

 



ПРАВИЛО 34. ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ ЗА ЖРЕБИЯ 

 

34.1. Квалификация и допустимост 

34.1.1. Трябва да е преминал сертификационния курс за международни технически лица на AIBA 

34.2. Назначаване 

34.2.1. AIBA ще назначи 1 (едно) официално лице за жребия за състезания с един ринг и 2 (две) 

официални лица за жребия за състезания с два ринга 

34.3. Задължения 

34.3.1. Да следва протокола за официални лица за жребий съгласно Правило 9 от настоящите 

правила 

34.3.2. Да прегледа списъка с рефери и съдии, назначени за състезанието 

34.3.3. Да предостави всички филтри на техническия делегат преди да се изтегли компютърния 

жребий за рефери и съдии 

34.3.4. Да се увери, че жребия за рефери и съдии е в съгласие с правилата за неутралност 

34.3.5. След жребия за рефери и съдии могат да се правят искания за промени само при 

извънредни обстоятелства и трябва да се спазва протокола за официални лица за жребия. 

 

ПРАВИЛО 35. НАБЛЮДАТЕЛ 

 

35.1. Квалификация и допустимост  

35.1.1. Опитно международно техническо лице на AIBA (оценител на рефери и съдии), което е 

преминало сертификационния курс за международни технически лица на AIBA и допълнителен 

сертификационен курс на AIBA, специфично направен за оценители на рефери и 

съдии/наблюдатели. 

35.2. Назначаване 

35.2.1. AIBA ще назначи 1 (един) наблюдател за всяко притежавано и одобрено от AIBA състезание 

(световно, международно олимпийско и мулти-спорт) 

35.3. Задължения 

35.3.1. Да наблюдава оценките на съдиите, както и на оценителите 

35.3.2. Да въвежда оценките на съдиите след всеки рунд (ако не е автоматично) и да ги оценява 

спрямо тези на оценителите в базата данни на AIBA 

35.3.3. Да сравнява оценките на съдиите с тези на оценителите за всеки рунд и да прави 

подходящи намалявания за всеки съдия (ако не е автоматично) 

35.3.4. Да е член на журито за преглед на двубоите 

35.3.5. Да записва всичко оспорвания и резултати от тях, използвайки базата данни на AIBA 

35.3.6. Да оценява представянето на оценителя на реферите и съдиите 

35.3.7. Да подкрепи оценителя, ако възникнат някакви конфликти относно национална 

неутралност 

 

ПРАВИЛО 36. НАЦИОНАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА  

 

36.1. Националната федерация домакин номинира квалифицирани лица за национални 

технически лица (NTO) за следните позиции: 

36.1.1. Времеизмервач (силно препоръчително на тази позиция да бъде рефер/съдия на AIBA с 

една звезда) 



36.1.2. Гонг оператор 

36.1.3. Мениджър на записите 

36.1.4. Помощник координато на реферите и съдиите 

36.1.5. Помощник мениджър на екипировката 

36.2. Всяко национално техническо лице трябва да спазва и да подпише кодекса за поведение на 

AIBA (Приложение 4 от настоящите правила) 

 

ПРАВИЛО 37. ВРЕМЕИЗМЕРВАЧ И ГОНГ ОПЕРАТОР 

 

37.1. Задълженията на времеизмервача и гонг оператора могат да бъдат извършвани от едно и 

също лице. Препоръчително е, обаче, за притежавани и одобрени от AIBA състезания да има 

двама души, които да изпълняват тези длъжности, за да се осигури контрол на качеството. 

37.2. Задължения 

37.2.1. Регулират броя и продължителността на рундовете и интервалите между рундовете. 

Интервалите между рундовете трябва да бъдат от 1 (една) минута. 

37.2.2. Времеизмервача и гонг оператора трябва да започнат и да приключат всеки рунд с удар на 

гонга. 

37.2.3. 10 (десет) секунди преди края на всеки рунд, времеизмервачът и гонг операторът подават 

сигнал за наближаващия край на рунда. 

37.2.4. Времеизмервачът и гонг операторът трябва да регулират всички времеви периоди и 

броенето с часовник, но ще спират часовника само когато са инструктирани от рефера с командата 

„тайм” и ще продължат да измерват времето след като реферът даде командата „бокс”. 

37.2.5. След нокдаун, времеизмервачът и гонг операторът ще дават звуков сигнал на рефера, 

показващ изминалите секунди, докато реферът брои. 

37.2.6. Ако в края на рунда боксьор е в нокдаун и реферът брои, няма да бъде даден сигнал с гонг 

за край на рунда. Сигналът с гонг ще бъде даден само когато реферът даде командата „бокс”, 

показваща продължение на двубоя. 

37.2.7. Времеизмервачът и гонг операторът ще регулират времето, когато има удар под пояса или 

загуба на съзнание и ако боксьор падне извън ринга. 

 

ПРАВИЛО 38. ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ 

 

38.1. Задължения 

38.1.1. Преди двубоя, официалният говорител обявява номера на двубоя, тегловата категория, 

името и страната на всеки боксьор, както и името и страната на всеки рефер и съдия. 

38.1.2. Официалният говорител трябва да обяви номера на рунда след началото на всеки рунд. 

38.1.3. 10 (десет) секунди преди началото на всеки рунд, официалният говорител трябва да 

изпразни ринга като даде команда „секунданти вън”, с изключение на първия рунд. 

38.1.4. Официалният говорител трябва да обяви крайните резултати и победителя от двубоя след 

като е получил крайните резултати от заместник техническия делегат. 

 

ПРАВИЛО 39. РЕФЕРИ И СЪДИИ 

 

39.1. Всички сертифицирани от AIBA рефери и съдии трябва да спазват най-скорошните технически 

и състезателни правила на AIBA и наредбите за рефери и съдии на AIBA. 



39.2. Курсовете за сертифициране на рефери и съдии на AIBA се организират само от AIBA. 

39.3. Във всички свързани с AIBA състезания, с изключение на национални първенства, реферите и 

съдиите трябва да бъдат сертифицирани от AIBA. 

39.4. Във всички притежавани и одобрени от AIBA състезания, реферите и съдиите трябва бъдат 

назначавани както следва: 

39.4.1. За да се осигури неутралност, реферите и съдиите за всеки двубой ще бъдат избрани от 

скоринг системата на AIBA и одобрени от официалното лице за жребия и техническия делегат. 

39.4.2. Всеки рефер/съдия трябва да е сертифициран рефер/съдия на AIBA. 

39.4.3. Всеки рефер и съдия трябва да бъдат с различна националност и от различна национална 

федерация един от друг, както и от боксьорите, участващи в двубоя. 

39.4.4. Всеки рефер и съдия не трябва да бъдат с националност или граждани на никоя страна, 

която е под владение, колония или в зависимост от страната на който и да е от боксьорите, 

участващи в двубоя. 

39.4.5. В случай на смяна на националност, реферът/съдията не трябва да участва в никой двубой, 

в който участва боксьор, който е от бившата националност на рефера/съдията.  

39.4.6. В случай че официалното лице за жребия е невъзможно да спази горните наредби, 

техническия делегат, заедно със заместник техническия делегат трябва да одобрят крайния избор. 

39.5. Реферите и съдиите трябва да спазват и да подпишат кодекса за поведение на AIBA 

(Приложение 4 от настоящите правила) 

39.6. Дисциплинарно действие 

39.6.1. Решение за отстраняване, свързано с лошо представяне на реферите и съдиите в дадено 

състезание, може да бъде предложено от оценителя/ите на реферите и съдиите на техническия 

делегат, а той от своя страна информира оператора на скоринг системата на AIBA за имената на 

реферите и съдиите, които трябва да бъдат отстранени от сесията. 

39.6.2. Решение за отстраняване, свързано с етиката на реферите и съдиите, трябва да бъде взето 

от дисциплинарната комисия. 

39.7. Във всички АОВ състезания, всеки двубой трябва да бъде контролиран от рефер, който ще 

отсъжда на ринга, но няма да оценява двубоя. В АОВ състезания реферите ще бъдат изтеглени от 

скоринг системата на AIBA и потвърдени от официалното лице за жребия и техническия делегат. 

39.8. Задължения на рефера 

39.8.1. Да бъдат загрижени главно за здравето на двамата боксьори по време на двубоя 

39.8.2. Да следи всички правила и феърплей да се спазват. 

39.8.3. Да държат двубоя под контрол през всичките му етапи. 

39.8.4. Да предотвратят ненужното понасяне на удари от слаби боксьори. 

39.8.5. Да използват 4 думи като команди: 

 39.8.5.1. „Стоп”, когато нарежда на боксьорите да спрат да се боксират 

 39.8.5.2. „Бокс”, когато нарежда на боксьорите да продължат да се боксират 

 39.8.5.3. „Брейк”, когато има клинч 

 39.8.5.4. „Тайм”, когато нарежда на времеизмервача и гонг оператора да спрат часовника 

и на боксьорите да спрат да се боксират. 

39.8.6. Да показва на боксьора, когато е нарушил състезателните и техническите правила на AIBA, 

като използва подходящи обяснителни знаци, звукови команди и/или жестове. 

39.8.7. Реферът може да докосва с ръка боксьора, за да спре двубоя или клинча, или за да 

раздели боксьорите. 



39.8.8. Реферът не трябва да показва победителя като вдига ръката на боксьора или по друг начин, 

докато не бъде обявен официално. Когато бъде обявен победителя от двубоя, реферът трябва да 

се намира в центъра на ринга, държейки едната ръка на всеки боксьор, и да вдигне ръката на 

победителя, с лице към телевизионната камера. 

39.8.9. Когато реферът прекрати двубоя поради някаква причина, първо трябва да уведоми 

заместник техническия делегат за решението и причината за спиране на двубоя. Заместник 

техническият делегат трябва да информира рефера дали това решение е очевидно в разрез с 

техническите и състезателните правила на AIBA. 

39.8.10. Реферът може да се консултира с лекаря на ринга, относно състоянието на боксьорите 

39.8.11. Когато реферът извика лекаря на ринга да прегледа боксьор, само реферът и лекарят на 

ринга имат право да са на ринга или на настилката на ринга; лекарят на ринга, обаче, може да 

поиска помощ от някого. 

39.8.12. Ако някой боксьор получи нараняване, реферът трябва да следва стъпките, изложени по-

долу: 

 39.8.12.1. Да каже на другия боксьор да отиде в неутралния ъгъл 

 39.8.12.2. Да попита лекаря на ринга дали боксьорът може да продължи. Ако лекарят на 

ринга каже на рефера, че боксьорът може да продължи, тогава реферът може да продължи 

двубоя. 

 39.8.12.3. Ако лекарят на ринга информира рефера, че боксьорът не може да продължи, 

тогава реферът може да реши да прекрати двубоя. Ако реферът не е видял причината за травмата, 

той трябва да поиска мнението на всеки от петимата съдии, за да провери дали всички или 

повечето са видяли нарушение или позволен удар и след това реферът ще вземе едно от следните 

решения: 

 39.8.12.3.1. Когато всички или мнозинството от съдиите са видяли позволен удар – прилага 

се Правило 19.7.1. от настоящите правила. 

 39.8.12.3.2. Когато всички или мнозинството от съдиите са видяли умишлено нарушение – 

прилага се Правило 19.9.2. от настоящите правила. 

 39.8.12.3.3. Когато всички или мнозинството от съдиите са видяли неумишлено нарушение 

– прилага се Правило 19.1.2. от настоящите правила. 

39.8.13. Да прекрати двубоя на който и да е етап, ако смята, че двубоят е едностранен. 

39.8.14. Да прекрати двубоя на който и да е етап, ако един от боксьорите е получил травма, 

заради която реферът смята, че не трябва да продължава. 

39.8.15. Да прекрати двубоя на който и да е етап, ако сметне боксьорите за неактивни или 

неконкуриращи се. В този случай реферът може да дисквалифицира единия или двамата 

боксьори. 

39.8.16. Да направи забележка на боксьор или да му даде предупреждение за нарушение или 

поради друга причина, в интерес на феърплея, или за да наложи спазване на настоящите правила. 

39.8.17. Да дисквалифицира боксьор, който не се подчини незабавно на команда на рефера или се 

държи обидно или агресивно към рефера по което и да е време. 

39.8.18. Да дисквалифицира боксьор със или без предишно предупреждение, ако е извършил 

сериозно нарушение. 

39.8.19. Да интерпретира настоящите правила доколкото те са приложими или отнасящи се до 

двубоя, или да реши да предприеме действие при каквото и да е обстоятелство от двубоя, което 

не е описано в настоящите правила. 

39.8.20. Има право да проверява боксьора 



 39.8.20.1. Когато боксьорът влезе на ринга, реферът трябва да се увери, че боксьорът носи 

подходяща униформа и екипировка, съгласно техническите и състезателните правила на AIBA. 

 39.8.20.2. В края на двубоя реферът трябва да се увери, че боксьорът има подходящи 

бинтове съгласно техническите и състезателните правила на AIBA. 

 39.8.20.3. Ако ръкавицата на боксьор се развърже по време на двубоя, реферът трябва да 

спре двубоя докато не се отстрани проблема. 

39.8.21. Реферът трябва да провери дали позициите на съдиите и на лекаря на ринга са правилни 

преди началото на двубоя. 

39.8.22. Реферът започва двубоя само след позволение от заместник техническия делегат. 

39.9. Задължения на съдията 

39.9.1. Да след процеса на оценяване и наредбите в съгласие с техническите и състезателните 

правила на AIBA. 

39.9.2. Да оценява независимо качествата на боксьорите по време на всеки рунд от двубоя, на 

който е назначен. 

39.9.3. Да не говори или да не дава никакви знаци на боксьора или на друг съдия или на някого 

другиго преди, по време или след двубоя. 

39.9.4. Да не напуска мястото си докато не са обявени резултатите публично. 

 

ПРАВИЛО 40. МЕНИДЖЪР НА СЪСТЕЗАНИЕТО ОТ МЕСТНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

40.1. За всички притежавани или одобрени от AIBA състезания местният организационен комитет 

трябва да назначи мениджър на състезанието от местния организационен комитет. 

40.2. Мениджърът на състезанието от местния организационен комитет отговаря за това 

състезанието да е организизрано съгласно техническите и състезателните правила на AIBA, и за 

това да следва инструкциите и напътствията на техническия делегат и централата на AIBA. 

40.3. Той трябва да се увери, че състезанието спазва изискванията за място за провеждане на 

състезанието съгласно Приложение 11 от настоящите правила. 

  



ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЕКИПИРОВКА И УНИФОРМИТЕ 

 

ПРАВИЛО 41. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЕКИПИРОВКА 

 

41.1.Във всички притежавани и одобрени от AIBA състезания, екипировката, описана в Правило 

41.3. от настоящите правила, трябва да бъде предоставена от официални лицензианти на AIBA за 

екипировката, освен ако извънредно не e договорено друго с AIBA. 

41.2. Във всички притежавани и одобрени от AIBA състезания, ръкавици, протектори за глава и 

бинтове, произведени от един от официалните лицензианти на AIBA, ще бъдат предоставени от 

AIBA чрез местния организационен комитет и ще бъдат одобрени от техническия делегат. 

41.3. Екипировка за състезателното поле 

41.3.1. Ринг 

41.3.2. Аксесоари към ринга 

41.3.3. Ръкавици 

41.3.4. Лепяща лента за ръкавици 

41.3.5. Протектор за глава 

41.3.6. Бинт/професионален бинт 

41.4. Зона за загряване и трениране 

41.4.1. Ринг 

41.4.2. Нисък ринг 

41.4.3. Боксови круши и рамки 

41.4.4. Тренировъчни ръкавици (16 или повече унции) 

41.4.5. Протектори за глава 

 

ПРАВИЛО 42. РИНГ 

 

42.1. Във всички АОВ състезания могат да бъдат използвани само рингове, произведени от един от 

официалните лицензианти за екипировка на AIBA. 

42.2. Спецификации на ринга 

42.2.1. Във всички АОВ състезания рингът трябва да е с размери 6.10 м от вътрешната страна на 

въжетата от всички 4 страни. 

42.2.2. Размерът на настилката на ринга трябва да продължава 85 см извън линията на въжетата от 

всяка страна, влючително допълнителната настилка, нужна за затягане и подсигуряване. 

42.2.3. Рингът трябва да има размери в съответствие с упътванията за производителите за 

официален ринг на AIBA. 

 42.2.3.1. За общата височина на стълбовете, разстояниете между въжетата и ширината на 

въжетата, се допуска отклонение от 2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



42.2.4. Платформа и уплътнения за ъглите 

 42.2.4.1. Платформата трябва да е сигурно конструирана, нивелирана и да няма пречещи 

издатъци. Трябва да има 4 (четири) стълба в ъглите с 4 (четири) уплътнения, за да се предотврати 

нараняване на боксьорите. Уплътненията на ъглите трябва да бъдат подредени с лице към 

техническия делегат както следва: 

 42.2.4.1.1. В близкия ляв ъгъл – червено 

 42.2.4.1.2. В далечния ляв ъгъл – бяло 

 42.2.4.1.3. В далечния десен ъгъл – синьо 

 42.2.4.1.4. В близкия десен ъгъл – бяло 

 42.2.4.2. Платформата трябва да бъде на 100 см от земята 

 42.2.4.3. Дължината и ширината на платформата на ринга трябва да бъдат 7.80 м х 7.80 м. 

42.2.5. Повърхност на пода на ринга 

 42.2.5.1. Подът трябва да е покрит с филц, гума или друг подходящ одобрен материал, 

който е мек и еластичен. Не трябва да е под 1.5 см и над 2.0 см. 

42.2.6. Настилка 

42.2.6.1. Настилката трябва да покрива цялата платформа и трябва да е направен от неплъзгащ се 

материал. 

42.2.6.2. Настилката трябва да е синя, пантон 299, освен ако не е одобрено друго от AIBA. 

42.2.7. Въжета 

 42.2.7.1. Въжетата трябва да са покрити с дебел омекотяващ слой. 

 42.2.7.2. Рингът трябва да има 4 (четири) отделни въжета от всяка страна на ъгловите 

стълбове. Те трябва да са дебели 4 см, без да се смята покритието им. 

 42.2.7.3. Височината на четирите въжета трябва да бъде 40 см, 70 см, 100 см, 130 см от 

настилката. 

 42.2.7.4. Спецификации за разделителите на въжетата 

 42.2.7.4.1. Четирите въжета трябва да са съединени от всяка страна на ринга, на равни 

интервали, с две парчета материал (близка по структура с настилката) от 3 до 4 см на ширина. 

Двете парчета не трябва да се плъзгат по въжето. 

 42.2.7.5. Опъна на всяка секция от горните две въжета трябва да бъде силен. Опъна на 

долните две не трябва да е много силен. Във всеки случай, реферът и техническият делегат имат 

право да кажат на местния организационен комитет да настрои опъна на въжетата, ако е нужно. 

42.2.8. Стълби 

 42.2.8.1. Рингът трябва да бъде доставен с три стълби, всяка с по три стъпала. 

 42.2.8.2. Две стълби в противоположните ъгли за ползване от боксьорите и секундантите и 

една стълба в неутралния ъгъл за ползване от рефера и лекаря на ринга. 

 

ПРАВИЛО 43. АКСЕСОАРИ КЪМ РИНГА        

 

43.1. Следните аксесоари за ринга са задължителни за всички двубои и трябва да бъдат доставени 

от организаторите за всеки ринг не по-късно от 2 (два) дни преди началото на състезанието: 

43.1.1. Гонг 

43.1.2. Два пластмасови съда, които могат да бъдат използвани за плюене 

43.1.3. Столова и маси за техническия делегат и заместник техническите делегати (в АОВ 

състезания), лекарите на ринга, времеизмервача и гонг оператора, официалния говорител, 

телевизионния оператор и съдиите. 



43.1.4. Масите за съдиите трябва да са стандартизирани за всички AIBA състезания 

 43.1.4.1. Форма – квадрат 

 43.1.4.2. Ширина – 70 см х 70 см 

 43.1.4.3. Височина – 80 см 

 43.1.4.4. Цвят на покривката – плътен цвят, който е в тон с брандировката на състезанието, 

иначе – бели. 

43.1.5. Един електронен хронометър, който отговаря на изискванията на скоринг системата на 

AIBA и един ръчен хронометър в резерва. 

43.1.6. Една скоринг система на AIBA 

43.1.7. Един микрофон, свързан с озвучителната система 

43.1.8. Материали за първа помощ, съгласно изискванията на медицинските правила на AIBA 

43.1.9. По една непрозрачна малка найлонова торба в двата неутрални ъгъла, извън ринга. 

43.1.10. По три стола за секундантите във всеки ъгъл с ясно очертани граници на зоната им. 

43.1.11. Една носилка 

43.1.12. Мопове или кърпи за почистване на ринга 

 

ПРАВИЛО 44. РЪКАВИЦИ 

 

44.1. Боксьорите трябва да носят червени или сини ръкавици, в зависимост от съответния ъгъл. 

44.2. Боксьорите трябва да сложат ръкавиците си преди да влязат в ринга. 

44.3. Ръкавиците трябва да бъдат свалени незабавно след края на двубоя и преди да е обявено 

решението. 

44.4. Уплътненията на ръкавиците не трябва да са разместени или скъсани. 

44.5. Трябва да се използват само чисти и здрави ръкавици. Всички ръкавици трябва да се чистят с 

помощта на 10% разтвор на натриев хипохлорит преди да се използват отново. 

44.6. В АОВ елитни и юношески състезания мъже: 

44.6.1. Трябва да се използват ръкавици 10 (десет) унции от категория лека муха (49 кг) до лека 

категория (63 кг) или до лека полусредна категория (64 кг) съответно. 

44.6.2. Трябва да се използват ръкавици 12 (дванадесет) унции от полусредна категория (69 кг) до 

супер тежка категория (91+ кг). 

44.7. В АОВ елитни и юношески състезания жени: 

44.7.1. Трябва да се използват ръкавици 10 (десет) унции за всички теглови категории. 

44.8. Спецификации на ръкавиците 

44.8.1. Ръкавиците трябва да тежат 284 грама (около 10 унции) и 340 грама (около 12 унции), с 

толеранс от 5% нагоре или надолу, от което кожата не може да е повече от половината от общото 

тегло, а подплънките не по-малко от половината от общото тегло. Толерансът от 5% важи също, 

надолу и нагоре, съответно. 

44.8.2. За всичко АОВ състезания се одобряват само ръкавици със затваряне тип велкро. 

44.8.3. За всички АОВ състезания, системата за затваряне на ръкавиците ще бъде покрита с лепяща 

лента за ръкавици, максимум един слой около китката, за да се избегне порязване или разкъсване 

на кожата на опонента. 

 44.8.3.1. Лепящата лента за ръкавици трябва да бъде доставена от официален лицензиант 

на AIBA за екипировката. 

 44.8.3.2. Лепящата лента за ръкавици трябва да е с ширина 5 см. 

44.8.4. Кожената част на ръкавиците трябва да е напрвена от висококачествен материал като: 



     44.8.4.1. Телешка кожа 

 44.8.4.2. Кожа клас А 

 44.8.4.3. Други от същото качество, подлежащи на одобрение от AIBA 

44.8.5. Палецът трябва да е фиксиран към основното тяло на ръкавицата в горната си част и с 

максимална дупка от 10 мм. 

44.8.6. Логото на състезанието или логото на производителя могат да бъдат върху ръкавиците на 

следните позиции и със следните размери: 

 44.8.6.1. Максимум 50 см² на предната горна част на всяка ръкавица. 

44.8.7. Логото на официалния прозиводител може да е принтирано и разположено на следната 

позиция и със следните размери: 

 44.8.7.1. Максимум 24 см² на палеца на всяка ръкавица. 

44.8.8. Всяка друга форма на реклама е забранена, като, но не само, фигуративно лого, 

дизайнерски знам, надпис и име на производител и т.н. 

44.8.9. Логото на AIBA трябва да бъде поставено от вътрешната страна на ръкавиците. 

44.8.10. Подробни спецификации за ръкавиците могат да се видят в Приложение 12 от настоящите 

правила. 

 

ПРАВИЛО 45. ПРОТЕКТОР ЗА ГЛАВА 

 

45.1. Протекторите за глава не са позволени в елитните АОВ състезания мъже. 

45.1.1. Ако боксьор не носи протектор за глава, за да се предотвратят потенциални аркади, на 

треньорите е разрешено да приложат на всички зони на лицето на боксьора материал за 

предотвратяване на аркади Cavilon™ преди всички състезания, където не се използват протектори 

за глава, съгласно Приложение 15 от настоящите правила. 

45.1.2. Ако боксьор не носи протектор за глава и има коса, която стига под линията на врата, 

трябва да носи мрежа за коса или друго средство, с което да се контролира косата. 

 45.1.2.1. Секундантите трябва да проверят дали косата е подходящо подсигурена. 

45.2. Във всички АОВ състезания, с изключение на елитните, боксьорът трябва да носи червен или 

син протектор за глава, в съответствие с ъгъла си. 

45.3. Дългата коса не трябва да ограничава зрението на боксьора и и трябва да е подходящо 

завързана. 

45.4. Няма ограничение за дължина на косата. 

45.5. Боксьорът трябва да сложи протектора за глава след като се качи на ринга. 

45.6. Протекторът за глава трябва да бъде свален веднага след като свърши двубоя и преди да се 

обяви решението. Мрежа за коса или друго средство за контрол на косата може да останат на 

главата. 

45.7. Всички протектори за глава трябва да се чистят с помощта на 10% разтвор на натриев 

хипохлорит преди да се използват отново.    

45.8. Спецификации за протекторите за глава 

45.8.1. Протекторът за глава трябва да тежи максимум 450 грама (около 16 унции) 

45.8.2. В АОВ състезания, протекторите за глава трябва да бъдат в 4 задължителни размера 

(S=малък,M=среден,L=голям,XL=свръх голям). 

45.8.3. За АОВ състезанията са одобрени само протектори за глава със затваряща система велкро. 

45.8.4. Размерите на протекторите за глава трябва да съответстват на тези, описани в Приложение 

13 от настоящите правила. 



45.8.5. Подплънките на протекторите за глава трябва да са с дебелина минимум 2-3 см. 

45.8.6. Кожената част от протекторите за глава трябва да бъде направена от висококачествена 

кожа като: 

 45.8.6.1. Телешка кожа 

 45.8.6.2. Кожа клас А 

 45.8.6.3. Други от същото качество, подлежащи на одобрение от AIBA. 

45.8.7. Логото на състезанието или на производителя може да бъде принтирано и показано на 

протекторите, със следното разположение и размери: 

 45.8.7.1. Максимум 50 см² на предната част на протекторите за глава 

45.8.8. Логото на производителя може да бъде принтирано и показано на протекторите, със 

следното разположение и размери: 

 45.8.8.1. Максимум 40 см² на задната част на протекторите за глава. 

45.8.9. Всяка друга форма на реклама е забранена, като, но не само, фигуративно лого, 

дизайнерски знам, надпис и име на производител и т.н. 

45.8.10. Логото на AIBA трябва да бъде поставено от вътрешната страна на протекторите. 

45.8.11. Подробни спецификации за протекторите за глава могат да се видят в Приложение 13 от 

настоящите правила. 

 

ПРАВИЛО 46. ПРЕВРЪЗКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БИНТОВЕ 

 

46.1. Употреба на превръзки 

46.1.1. В АОВ състезания, с изключение на елитни състезания, трябва да бъде използвани 

превръзки с велкро. 

46.1.2. Превръзките се разпределят на масата с екипировката от мениджъра на екипировката. 

46.1.3. Превръзките на всеки боксьор трябва да бъдат проверени и маркирани от мениджъра на 

екипировката на масата за проверка на екипировката. 

46.1.4. Превръзките не трябва да са по-дълги от 4.5 м (14.76 фута) и не по-къси от 2.5 м (8.2 фута). 

Превръзките трябва да бъдат 5.7 см (2 ¼ инча) на ширина. 

46.1.5. Превръзките трябва да бъдат направени от разтегателен памучен материал с велкро 

затваряне. 

46.1.6. Използването на каквито и да е субстанции върху превръзките е забранено. 

46.2. Употреба на префсионални бинтове 

46.2.1. В елитни АОВ състезания и в други състезания, по решение на AIBA, използването на 

професионални бинтове ще бъде задължително. 

46.2.2. Материалите, предоставени за професионални бинтове за всеки боксьор, ще бъдат като 

следва: 

 46.2.2.1. Бинт: 2 ролки от по 5 см х 15 м бинт (1 ролка бинт за всяка ръка) 

 46.2.2.2. 2 ролки от по 5 см х 10 м бинт ( 1 ролка за обинтоване на кокалчетата на ръцете на 

всяка ръка) 

 46.2.2.3. Лента цинков оксид: 2 ролки от по 2.5 см х 13 м 

 46.2.2.4. 1 ролка от 1.25 см х 13 м за между пръстите 

46.2.3. Цялата екипировка ще бъде ясно брандирана и опаковката ще включва спецификации и 

съответни инструкции. 

46.2.4. В елитни АОВ състезания боксьорът може да използва предоставените бинтове и лента на 

ръцете си както пожелае, стига кокалчетата на ръцете му да не са покрити с лента цинков оксид. 



46.2.5. Използването на каквато и да е субстанция или предмет върху бинтовете и/или лентата 

цинков оксид е забранено. 

 

ПРАВИЛО 47. БОКСОВИ СЕНЗОРИ 

 

47.1. Във всички притежавани и одобрени от AIBA състезания ще бъде позволено носенето на 

боксови сензори, произведени от официалния доставчик на данни/партньор на AIBA, за да се 

събират състезателни и боксови данни/метрики. 

47.2. Сензорите ще бъдат сложени или вътре в състезателните ръкавици или върху превръзките, в 

зависимост от марката официални ръкавици, използвани по време на състезанието. 

 

ПРАВИЛО 48.  СЪСТЕЗАТЕЛНА УНИФОРМА И ЕКИПИРОВКА НА АТЛЕТИТЕ 

 

48.1. Във всички АОВ състезания боксьорите трябва да носят униформа, в съответствие с Правило 

48 от настоящите правила и упътването за производители в частта му за официалната боксьорска 

униформа на AIBA. 

48.2. Техническият делегат на състезанието определя позволените униформи в състезателното 

поле в съответствие с техническите и състезателните правила на AIBA. 

48.3. Потници, къси гащи/поли, халати 

48.3.1. Мъжете и момчетата боксьори трябва да носят потник и къси гащи. 

48.3.2. Жените и момичетата боксьори трябва да носят потник и къси гащи или пола. 

48.3.3. Дължината на късите гащи не трябва да е по-малка от средата на бедрото, не може да 

покрива коляното е на трябва да се носят над поясната линия. 

48.3.4. Потникът и късите гащи/полата могат да бъдат в съответните национални цветове на 

боксьора или в червено или синьо, в зависимост от определения ъгъл за боксьора. 

48.3.5. Елитните боксьори могат да носят халат върху униформата си на път към ринга и халатът 

може да бъде в съответните национални цветове на боксьора или в червено или синьо, в 

зависимост от определения ъгъл за боксьора. 

 48.3.5.1. Халатът трябва да е от същия материал като униформата. 

48.3.6.  За избягване на съмнение, ако униформата е в червен или син цвят, трябва да бъде 

използван плътен червен или син цвят, който да е един от следните: 

 48.2.6.1. Червено: пантон 185,199 или 485 

 48.2.6.2. Синьо: пантон 286,293 или 661 

48.3.7. Боксьорът няма право да слага залепваща лента под каквата и да е форма на униформата 

си. 

48.3.8. Линията на пояса трябва да е ясно обозначена с контрастен цвят на късите гащи/полата и 

потника и трябва да е широка от 6 до 10 см. 

 48.3.8.1. Линията на пояса е въображаема линия от пъпа до горната част на бедрата и не 

трябва да покрива пъпа. 

48.4. Обувки и чорапи 

48.4.1. Боксьорът трябва да се боксира в подходящи за бокс обувки, като обувки или леки ботуши 

(без шпайкове или токчета) 

48.4.2. Боксорът може да носи чорапи, но те не трябва да са по-високи от коляното. 

48.5. Протектор за уста 

48.5.1. Боксьорът трябва да носи протектор за уста по време на всички двубои. 



48.5.2. Не може да се носи червен или частично червен протектор за уста. 

48.5.3. Боксьорът никога не трябва да използва взет на заем протектор за уста. 

48.5.4. Протекторът за уста трябва да пасва точно и удобно. 

48.6. Протектори за слабини и за гърди 

48.6.1. Мъжете и момчетата боксьори трябва да носят протектор за слабини по време на двубой и 

могат допълнително да носят и бандаж. 

 48.6.1.1. Протекторът за слабини не трябва да покрива никоя част от целевата зона. 

 48.6.1.2. Протекторът за слабини не трябва да има никакви метални части, с изключение 

на закопчаване откъм гърба на боксьора. 

 48.6.2. Жените и момичетата боксьори могат да използват протектор за гърди и/или 

протектор за слабините по време на двубой. 

 48.6.2.1. Протекторът за гърди трябва да е ограничен до естествените контури на гърдите, 

за да не придава допълнителна защита на съседни зони. Не може да предпазва никоя част от 

целевата зона по тялото, включително гръдната кост. 

 48.6.2.2. Протекторите за гърди и слабини не трябва да имат никакви метални части, с 

изключение на закопчаването на гърба на боксьора. 

48.7. Хиджаб 

48.7.1. Жените и момичетата боксьори могат да носят черен спортен хиджаб, който пасва точно по 

формите на тялото. 

 48.7.1.1. Хиджабът може да включва следните елементи: 

 48.7.1.1.1. Прилепнала по тялото риза с дълги ръкави, под състезателния потник 

 48.7.1.1.2. Дълъг прилепнал по тялото чорапогащник под състезателните къси гащи или 

пола 

 48.7.1.1.3. Спортен шал за хиджаб 

 48.7.1.2. Иползването на хиджаб в състезателното поле не трябва да пречи на зрението на 

реферите и съдиите или да носи потенциални възможности за наранявания или аркади, или да 

дава някакво нечестно спортно предимство. 

 48.7.1.3. На хиджаба, на ръкавите му или на чорапогащника не е позволено да има 

идентификационни знаци на членуваща асоциация, както и никакви елементи като маркировки, 

надписи, твърдения или слогани. 

 48.7.1.4. Хиджабът трябва да бъде представен и одобрен по време на проверката на 

спортните заявки за участие. 

48.8. Не са позволени никакви демонстрации, символи или знаци, съдържащи политическа, 

религиозна и расова пропаганда или артикули от списъка със забранени субстанции на WADA, 

както и призиви срещу етичния кодекс на AIBA, виждащи се по тялото на боксьора или облеклото 

му, включително униформата, обувките, чорапите, перманентни или временни татуировки по 

тялото и т.н. 

48.9. Диаграма на униформата може да се намери в Приложение 14 от настоящите правила. 

48.10. Идентификационни спецификации 

48.10.1. Във всички одобрени от AIBA мулти-спорт състезания, отборните делегации трябва да 

спазват идентификационните спецификации на местния мулти-спорт организационен комитет. 

48.10.2. Национален флаг 

 48.10.2.1. Флагът на страната на националната федерация може да бъде поставен само 

веднъж на потника, веднъж на халата и веднъж на късите гащи/полата. 



 48.10.2.2. Флагът не трябва да съдържа никакви идентификационни знаци на 

производители, реклама на спонсори, дизайнерски или други елементи. 

 48. 10.2.3. Флагът може да е принтиран, бродиран или зашит като нашивка. 

 48.10.2.4. Няма ограничения за формата на флага, но следните размери и позициониране 

върху дрехата трябва да бъдат спазени: 

 48.10.2.4.1. Потник и халат: максимум 50 см², на предната част на потника и халата, върху 

сърцето 

 48.10.2.4.2. Къси гащи/пола: максимум 50 см², на предната част на крака. 

48.10.3. Лого на производител 

 48.10.3.1. Идентификационният знак на производителя може да бъде поставен само 

веднъж на всяки от следните артикули: 

 48.10.3.1.1. Потник 

 48.10.3.1.2. Халат 

 48.10.3.1.3. Къси гащи/пола 

 48.10.3.1.4. На всеки чорап 

 48.10.3.1.5. Всяка обувка 

 48.10.3.1.6. Всеки артикул от предпазната екипировка 

 48.10.3.1.7. Чанта на секундант 

 48.10.3.2. Идентификационният знака на производителя може да бъде принтиран, 

бродиран или зашит на потника, халата, късите гащи/полата, чорапите и обувките и не трябва да 

пречи на другите елементи, обозначаващи националната федерация (флаг и т.н.). 

 48.10.3.3.Трябва да бъдат спазени следните количества, позициониране и размери: 

 48.10.3.3.1. Потник и халат: максимум 30 см², отпред на потника и халата, на нивото на 

сърцето, от срещуположната страна на националния флаг. 

 48.10.3.3.2. Къси гащи/пола: максимум 30 см², отпред на десния карак 

 48.10.3.3.3. Чорапи: максимум 10 см² на всеки чорап 

 48.10.3.3.4. Обувки: както обикновено се поставя на продукти, продавани на пазара през 

последните 6 месеца преди АОВ състезанието 

 48.10.3.3.5. Предпазна екипировка: максимум 6 см² на артикул 

 48.10.3.3.6. Чанта: не повече от 10% от повърхността на артикула, максимум 60 см² 

48.10.4. Олимпийска национална абревиатура на националната федерация (ОНАНФ) 

 48.10.4.1. ОНАНФ е олимпийската абревиатура на името на страната на националната 

федерация, състоящо се от 3 главни букви 

 48.10.4.2. Може да бъде поставено само веднъж на гърба на потника и халата. 

 48.10.4.3. Буквите не трябва да са по-високи от 10 см и дълги 20 см. 

 48.10.4.4. Буквите трябва да бъдат в контрастиращ с цветовете на потника и халата цвят. За 

по-добра четимост, могат да бъдат поставени върху нашивка в неутрален цвят или да имат 

очертание или сянка. 

 48.10.4.5. Буквите могат да бъдат принтирани, бродирани или зашити като нашивка.  

 48.10.4.6. ОНАНФ не трябва да пречи на другите елементи от униформата, които 

идентифицират боксьора (напр. името на боксьора) 

48.10.5. Име на боксьора 

 48.10.5.1. Всеки боксьор може да бъде идентифициран чрез фамилията си на гърба на 

потника 

 48.10.5.2. Името трябва да е идентично с това в паспорта. 



 48.10.5.3. Името трябва да бъде позиционирано на горната част на гърба на потника под 

ОНАНФ 

 48.10.5.4. Буквите не трябва да надвишават 5 см височина и 20 см ширина 

 48.10.5.5. Буквите трябва да бъдат в контрастиращ с цветовете на потника и халата цвят. За 

по-добра четимост, могат да бъдат поставени върху нашивка в неутрален цвят или да имат 

очертание или сянка. 

 48.10.5.6. Буквите могат да бъдат принтирани, бродирани или зашити като нашивка.  

 48.10.5.7. ОНАНФ не трябва да пречи на другите елементи от униформата, които 

идентифицират боксьора (напр. ОНАНФ) 

 48.10.5.8. Името не може да съдържа никакви идентификационни знаци на производител, 

реклама на спонсор, дизайнерски или други елементи. 

48.10.6. Реклама на спонсорите на националната федерация 

 48.10.6.1. Всички форми на реклама на спонсори или трети лица, на политически, 

религиозни или лични твърдения или други забранени групи като алкохол (с изключение на бира 

и вино), тютюн, казино, хазарт и залагания, са забранени на всички артикули от комплекти в 

рамките на мястото на състезанието. 

 48.10.6.2. Рекламата на спонсора на националната федерация може да бъде принтирана, 

бродирана или зашита на потника и не трябва да пречи на другите елементи, идентифициращи 

националната федерация (напр. флага). Трябва да бъдат спазени следните количества, 

позициониране и размери: 

 48.10.6.2.1. Потник: максимум 150 см², веднъж на предната част на потника, под нивото на 

гърдите 

  

ПРАВИЛО 49. СЪСТЕЗАТЕЛНА УНИФОРМА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА 

 

49.1. Реферите и съдиите трябва да носят единствено официално облекло на AIBA за рефери и 

съдии. 

49.1.1. Бяла риза с къс ръкав, яка и копчета (с дълъг ръкав се приема в изключителни случаи) 

49.1.2. Черна папионка 

49.1.3. Значка за рефер/съдия на AIBA, сложена от лявата страна (върху сърцето) на ризата 

49.1.4. Черни панталони (без деним) 

49.1.5. Черни спорни обувки без токчета 

49.2. Реферите могат да използват хирургически ръкавици, когато работят 

49.3. Техническите делегати и международните официални лица трябва да бъдат облечени в строг 

бизнес облекло, освен ако нямат предоставени одобрени от AIBA униформи. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА СПОРТНАТА НАЦИОНАЛНОСТ 

 

За стартиране на процедура за смяна на спортна националност на боксьор, централата на AIBA 

трябва да получи от новата федерация на боксьора задължителните документи, изброени по-

долу: 

 

Документ 1 – Официална молба за смяна на спортна националност. Документът може да бъде 

намерен в Приложение 2 от настоящите правила. 

Документ 2 – Копие от оригинала на паспорта на боксьора, отговарящ на националността, която е 

отхвълена от боксьора. 

Документ 3 – Копие от новия паспорт на боксьора, отговарящ на страната на новата национална 

федерация на боксьора. 

Документ 4 – Писмо за потвърждение от новата национална федерация на боксьора, че е съгласна 

със смяната на спортната националност. 

Документ 5 – Писмо за потвърждение от бившата национална федерация на боксьора, че е 

съгласна със смяната на спортната националност. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМУЛЯР ЗА СМЯНА НА СПОРТНАТА НАЦИОНАЛНОСТ 

 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИАГРАМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ 

Диаграма 1 

 

 
 

 

 

  



Диаграма 2 

  



Диаграма 3 (горна част) 

  



Диаграма 3 (долна част) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА AIBA 

 

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, включително и всички срещи и претегляния 

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 техническия делегат. 

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, одобрени от 

централата 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 подхождам 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 техническия делегат. 

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 техническия делегат 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: 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМУЛЯР ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕРТИФИКАТ 

 
АТЛЕТ 

 

ИМЕ: 
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 
 

 

ПОДПИС: 
 

 ДАТА:  

 
ЛЕКАР 

 

ИМЕ: 
 

 

ТИТЛА: 
 

 

АДРЕС: 
 

 

ПОДПИС: 
 

 ДАТА:  

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? 

  



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) 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА АНТИДОПИНГ 

 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ 

 

Като член на [национална федерация] и/или участник в събитие, одобрено или организирано от 

[национална федерация], с настоящото декларирам следното: 

 

Потвърждавам, че съм обвързан със и ще спазвам всички клаузи на антидопинговите правила на 

AIBA (с всичките им поправки във времето) както и международните стандарти, издадени от 

световната антидопингова агенция и публикувани на сайта ѝ. 

 

Потвърждавам властта на AIBA [и на националните федерации членки и/или националните 

антидопингови организации] по силата на антидопинговите правила на AIBA да налага, да 

управлява резултатите, и да налага санкции в съответствие с антидопинговите правила на AIBA. 

 

Също потвърждавам и се съгласявам, че всяко оспорване, произлизащо от решение, взето по 

силата на антидопинговите правила на AIBA, след приключване на експресивно описания в 

антидопинговите правила на AIBA процес, може да бъде обжалвано ексклузивно, както е 

описано в Член 13 от антидопинговите правила на AIBA пред комисия за обжалване за крайно и 

задължаващо решение, която в случая на атлети от международно ниво е арбитражния спортен 

съд. 

 

Потвърждавам и се съгласявам, че решенията на абитражната комисия за обжалвания, посочена 

по-горе, ще бъдат крайни и ще бъдат наложени, и няма да подавам друго искане, арбитрация, 

съдебно дело или съдебен спор пред никой друг съд или трибунал. 

 

Прочел съм и разбирам настоящата декларация. 

 

Дата:    (печатни букви) Фамилия:  Име:  

 

Дата на раждане(ден/месец/година)  Подпис(за непълнолетни, подпис на родител/настойник)  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА БРЕМЕННОСТ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА БРЕМЕННОСТ 

 

 

 

1. Декларация за липса на бременност за жени боксьорки навършили 18  и повече години  

 

Дата:........................................................ 

 

Място:..................................................... 

 

Национална федерация............................................................... 

 

Паспортни данни за боксьорката................................................ 

 

Паспортът е издаден от............................................................. 

 

Дата на раждане на боксьорката....................................................... 

 

Долуподписаната, ................................................................................................................., декларирам 

че не съм бременна. 

 

Разбирам сериозността на това изявление и поемам пълна отговорност за него. В случай, че в 

последствие написаното в декларацията се окаже неточно или невярно и аз получа нараняване 

или щета по време на това състезание, аз лично и от името на моите наследници, и на 

изпълнителите и администраторите на моята воля, се отказвам от всякакви претенции за вреди 

срещу AIBA (включително и длъжностни лица и служители), организаторите на състезанието 

(включително организационния комитет и/или националната федерация – домакин) и 

собствениците на мястото на провеждане на състезанието. 

 

Подпис на боксьорката: 

 

................................................. 

 

 

 

 

  

  



2. Декларация за липса на бременност за момичета боксьорки под 18 години  

 

Дата:........................................................ 

 

Място:..................................................... 

 

Национална федерация............................................................... 

 

Паспортни данни за боксьорката................................................ 

 

Паспортът е издаден от............................................................. 

 

Дата на раждане на боксьорката....................................................... 

 

Паспортни данни на родител/настойник................................................ 

 

Паспортът е издаден от......................................................... 

 

 

Долуподписаният/ната, .............................................................................................................,  

 

като родител/настойник на........................................................................................................................ 

     (попълва се   името   на   боксьорката)    

декларирам от нейно име, че същата не е бременна.       

  

Разбирам  сереизността  на  това  изявление  и  поемам  пълна  отговорност  за него. В  

случай, че  в последствие написаното в декларацията се окаже неточно или 

невярно и ......................................................................................................................................... 

   (попълва се името на боксьорката) 

получи нараняване или щета по  време на това състезание, аз от 

името на 

.........................................................................................................................................   

  (попълва се името на боксьорката)  

и от името на нейните наследници, и на изпълнителите и администраторите на нейната воля, се 

отказвам  от всякакви претенции за вреди срещу AIBA (включително и длъжностни лица и 

служители), организаторите на състезанието (включително организационния комитет и/или 

националната федерация – домакин) и собствениците на мястото на провеждане на състезанието. 

 

 

Подпис на родител/настойник................................................. 

 

Потвърдена от  

Подпис на боксьорката................................................. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМУЛЯР ЗА СМЯНА НА СПОРТА 

 

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. 

Пълно име на атлета: 

Желана теглова категория: 

Класификация на желаната теглова категория: 

Пол на атлета: 

Паспортни данни на атлета: 

 

Разбираме техническите и състезателните правила 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 АОВ състезания. 

 

 4.2.4.1.1. Атлет, който се е състезавал на аматьорско или професионално ниво в който и да е  

индивидуален физически контактен спорт, различен от бокс, има право да се състезава в АОВ или 

национално първенство, на съответното ниво, при следните условия: 

 4.2.4.1.1.1. Националната федерация на атлета трябва да попълни формуляра за участие в 

Приложение 8 от настоящите правила и медицинския сертификат на AIBA в Приложение 5 от 

настоящите правила и да подаде и двата документа в централата на AIBA за прием и регистрация. 

 4.2.4.1.1.2. Регистрацията ще бъде прегледана и потенциално одобрена от AIBA след 

косултация комисията по техническите и състезателните правила на AIBA. 

 4.2.4.1.1.3. Атлетът ще има право да участва веднага щом националната му федерация 

получи писмено потвърждение за одобрение от AIBA. 

 4.2.4.1.1.3.1. Никой атлет, регистриран от национална федерация като боксьор по правило 

4.2.4.1.1., няма право да участва в никой друг индивидуален физически контактен спорт, веднъж 

щом е одобрен от AIBA. 

 

Искрено Ваш, 

 

(президент или председател на национална федерация)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРОГРАМА ЗА ПОСТЕПЕННО ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ БОКСА 

 

Програма за постепенно завръщане към бокса за 30-дневен период на отстраняване от 

състезателна дейност: 

 

 
 

* Същите стъпки се следват за по-дълги периоди на отстраняване, с изключение на стъпки 0 -

1, които ще бъдат удължени до медицинското ограничение, предписано от лекаря на ринга. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМУЛЯР ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДВУБОЙ 

 

Формуляр на AIBA за искане за преразглеждане на двубой 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Име на състезанието: 

Град и страна: 

Днешна дата:     Час на искане за преразглеждане на двубой: 

Номер на двубой: 

Номер на сесия: 

Теглова категория:    Мъже/жени: 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ, ИСКАЩА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДВУБОЙ 

Пълно име на боксьора:   NOC код: 

Пълно име на секунданта: 

Имейл:      Телефон: 

Пълно име на опонента:   NOC код: 

Подпис: 

 

Подписвайки този документ разбирам, че националната ми федерация ще бъде таксувана $1,000 

USD, ако първоначалното решение е потвърдено след преразглеждане на двубоя. Ако решението 

е отменено, таксата за преразглеждане на двубоя ще бъде опростена и правото на 

преразглеждане на двубой ще бъде запазено за евентуална по-нататъшна употреба в турнира. 

Веднъж щом формулярът за преразглеждане на двубоя бъде подписан и предаден на мениджъра 

на екипировката, процесът на преразглеждане на двубоя не може да бъде спрян. 

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА ОСПОРВАНЕТО 

Решение на съдията 

- Кой/кои рунд/ове се оспорват? 

Решение на рефера 

- Кои критерии са повлияли на резултат от двубоя (изберете едно) 

 - не е следвана правилна процедура 

 - нарушение, отсъдено като позволено действие 

 - позволено действие, отсъдено като нарушение 

- Кое/кои правило/а е/са нарушени? 

- В кой рунд е направено нарушаването? 

 

2-рата страница се попълва само от официални лица на AIBA 

  



ВСИЧКИ СЕКЦИИ ПО-ДОЛУ – ПОПЪЛВАТ СЕ САМО ОТ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА НА AIBA 

 

Мениджър на екипировката 

Пълно име:     Подпис: 

Дата на получаване:    Точен час на получаване: 

 

РЕШЕНИЯ 

Първоначално решение за двубоя: 

Специфични наблюдения на журито за преразглеждане на двубои: 

Крайно решение на журито за преразглеждане на двубои: 

Потвърждаване на първоначалното решение: 

Отхвърляне на първоначалното решение: 

 

Член 1:      Подпис: 

Член 2:      Подпис: 

Член 3:      Подпис: 

 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОБЩАВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 

Решението е съобщено на оператора на скоринг системата на AIBA: 

Решението е съобщено на оспорващата делегация: 

Решението е съобщено на опонента на оспорващата делегация: 

 

Технически делегат 

Пълно име:     Подпис: 

Дата на получаване:    Точен час на получаване: 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВА 

 

1.1. Задължителни помещения за мястото на провеждане на състезанието 

1.1.1. Салон за рефери и съдии 

1.1.2. Салон за международни технически лица 

1.1.3. Стая за срещи за международни технически лица и рефери и съдии 

1.1.4. Съблекални за боксьорите 

1.1.5. Стаи за антидопинг 

1.1.6. Медицинска стая (стая за лекари) 

1.1.7. Зони за загряване на боксьорите 

1.1.8. Склад за боксовата екипировка 

1.1.9. Офиси за AIBA, местния организационен комите, техническия делегат 

1.1.10. Стая за медиите/пресата, стая за пресконференции и интервюта, смесена зона в 

съответствие с напътствията на AIBA за медии/преса 

1.1.11. VIP салон 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СПЕЦИФИКАЦИИ НА РЪКАВИЦИТЕ 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 13. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОТЕКТОРИТЕ ЗА ГЛАВА 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ДИАГРАМА НА УНИФОРМИТЕ 

 

 
 

 

  



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 15. НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА НА CAVILON ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АРКАДИ 

 

Упътване за CAVILON™™ – превенция на аркади 
 

1. За Cavilon™ 
 
Cavilon™ е устойчиво средство за предпазване от аркади, което: 
 

 предпазва зачервена и силно радразнена кожа, като предоставя дълготрайно 
покритие 

 овлажнява суха кожа 
 позволява на лепящите продукти да залепват за кожата, като увеличава силата на 

залепване на някои продукти – медицински ленти и/или хирургическо лепило. 
 
2. Протокол при боксови състезания 
 
 2.1. Протокол 

 Единична доза от два грама Cavilon™ ще бъде дадена на всеки треньор на 
боксьорите за НЕЗАБАВНО приложение на лицето на боксьора чрез 
ръкавици за преглед след общото претегляне. 

 Дневният пропуск за двубоя няма да бъде предоставен, ако не е нанесен 
Cavilon™ под контрола на официалните лица. Треньорът задължително 
трябва да носи ръкавици за преглед, когато нанася Cavilon™ на лицето на 
боксьора. 

2.2. Първо приложение 
 Лицете на боксьора трябва да е внимателно и изцяло почистено, за да е 

сухо (което ще увеличи ефективността на Cavilon™) 
 Cavilon™ трябва да се нанесе пестеливо, покривайки всяка изложена част от 

лицето на боксьора: 
o (1) над веждите 
o (2) инфра-орбиталната зона и маларната кост 
o (3) фронтална и супраорбитална зона 
o (4) под веждата (но избягвайки вътрешността на очите) 
o (5) Носа 
o (6) Цялото лице и скалпа 

 Когато са покрити всички изложени части, слоят трябва да се направи по-
хомогенен с пръст, да се покрие лицето до линията на скалпа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2.3. Второ приложение 



 Най-малко половин час преди началото на двубоя, треньорът трябва да 
отиде при Мениджъра по екипировката, за да вземе единична доза 
Cavilon™, която да приложи както по-горе. 

 Когато го направи, Мениджърът по екипировката ще даде на треньора 
нужната боксова екипировка. 

3. ДА и НЕ 
 

 ДА НЕ 
Преди нанасянето на 

Cavilon™ 
Носете ръкавици и 

внимателно избършете 
кожата 

Да нанасяте Cavilon™ без 
ръкавици 

Нанасяне на слоя Cavilon™ Внимателно избършете и 
премахнете излишния 

Cavilon™ докато слоят не 
стане прозрачен 

Да оставите излишен 
Cavilon™, който образува 

бял слой 

Изсушаване на кожата след 
нанасянето на Cavilon™ 

Внимателно избършете и 
премахнете излишния 

Cavilon™ и помогнете на 
кожата да изсъхне, докато 

не стане прозрачна 

Кожата да стане лъскава 

 
 

 

 


