LIITE A - KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
1. VALVOJAN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
1.1. Valvojan tulee saapua kilpailukaupunkiin vähintään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen teknistä
kokousta.
1.2. Ennen teknistä kokousta
1.2.1.

Yhdessä kilpailujen johtajan kanssa, valvoja katsastaa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Kuljetussuunnitelma
Majoitus
Ruoka - ruokailuajat
Akkreditointi
Kilpailujen materiaali
Harjoittelupaikan sijanti
Kilpailupaikan sijainti
Kilpailualueen pohjapiirros
Turvallisuus
Arvostelujärjestelmä ja yleisön näyttötaulut
Tuomareiden oleskelutila sopivin mukavuuksin
ITO:jen huone
Kokoushuone
Valvojan toimisto, jossa tietokone, tulostin ja Internet
Tuomareiden ja toimihenkilöiden sisäänkäynti
Yleisön sisäänkäynti
Pukuhuoneet
Lämmittelyalueen sijanti
Varustehuoneen sijainti
Doping-testien huoneen sijainti
Lääkintätilat
Punnituksen ja lääkäritarkastuksen sijanti ja pohjapiirros

1.3. Tekninen kokous
1.3.1.

Valvoja varmistaa, että tekninen kokous suoritetaan yhtä (1) päivää ennen ensimmäistä
punnitusta ja lääkärintarkastusta, mieluiten ilta-aikaan, jotta kaikki joukkueet olisivat läsnä, paitsi
jos punnitus tapahtuu yhtä (1) päivää ennen kilpailuja.

1.3.2.

Tekninen kokous suoritetaan yhteistyössä kilpailujen johtajan kanssa, ja se on käännettävä
kilpailussa käytettäville pääkielille.

1.3.3.

Valvoja varmistaa, että osallistuvat delegaatiot ja valmentajat saavat kaikki tarvittavat tiedot
kilpailusta, kuten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
g1
g2
g3
g4
g5
g6

Vahvistettu tieto ilmoittautuneista nyrkkeilijöistä
Punnituksen ja lääkärintarkastuksen paikka ja aika
Lista punnituksessa ja lääkärintarkastuksessa tarvittavista asiakirjoista
Arvonnan paikka ja aika
Nyrkkeilijöiden lohkoihin sijoittamisjärjestelmän selittäminen
Kilpailupaikan sijainti ja kilpailujen aikataulu
Muistutus tärkeistä säännöistä, kuten:
Punaiset hammassuojat on kielletty
Vyötärönauhan tulee olla erivärinen kuin paidan ja shortsien/hameen
Nyrkkeilijöillä ei saa punnituksessa olla partaa eikä viiksiä (miehet)
Nyrkkeilijän tulee punnitukseen toimittaa todistus siitä, ettei ole raskaana (naiset)
Erien lukumäärä
Maahanlyöntien ja varoitusten enimmäismäärät
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g7
g8
g9
h.

Pääsuojat laitetaan päähän vasta kehässä
Kilpailujen järjestäjä toimittaa käytettävät varusteet
Muita varusteita ei saa käyttää
Kilpailussa toimivien toimihenkilöiden ja heidän toimenkuvien esittely

1.4. ITO:jen kokous
1.4.1.

Teknisen kokouksen jälkeen valvoja tapaa ITO:t ja:
a.
b.
c.

Kertoo roolit
Kertoo tarvittavat tiedot kuljetusaikatauluista, kokouksista, kilpailusta
Kertoo yleiset yksityiskohdat

1.4.2.

Valvoja jakaa tarvittaessa kulkuluvat kilpailualueelle (FOP).

1.4.3.

Valvojan tulee varmistaa tuomareiden saapuminen ja informoida heitä, että heidän
lääkärintarkastus pidetään päivää myöhemmin kuin nyrkkeilijöiden lääkärintarkastus.

1.4.4.

Valvojan tulee allekirjoittaa Eettiset- ja käyttäytymissäännöt (Code of Conduct).

1.4.5.

Valvoja jakaa tuomarit viiteen (5) ryhmään sen mukaan, että puoluettomuus toteutuu parhaiten ja
ilmoittaa tästä arvontakomission puheenjohtajalle.

1.4.6.

Valvojan tulee nimittää:
a.
b.
c.
d.
e.

Kehätuomareiden arvioija
Arvostelutuomareiden arvioija
Arvontakomissio (vähintään kaksi (2) henkilöä)
Tuomareiden koordinaattori
Varustevastaava

1.4.7.

Valvoja informoi ITO:ja päivittäisten punnitusten aikatauluista.

1.4.8.

Valvoja informoi Lääketieteellisen juryn puheenjohtajaa lääkärintarkastuksista.

1.5. Lääkärintarkastus ja punnitus (yleinen ja päivittäinen)
1.5.1.

Valvojan tulee saapua paikalle vähintään kolmekymmentä (30) minuuttia ennen ajoitettua
alkamista

1.5.2.

Valvojan tulee tarkistaa, että kontrollivaa’at näyttävät samaa kuin viralliset kilpailuvaa’at.

1.5.3.

Valvoja organisoi nyrkkeilijöiden jonottamisen yhdessä kilpailujen johtajan kanssa.

1.5.4.

Valvoja jakaa painosarjoittain jaetut listat nyrkkeilijöistä lääkäreille ja toimihenkilöille, jotta he
voivat tarkistaa nyrkkeilijän asiakirjat ja painon.

1.5.5.

Valvoja hyväksyy punnituksen ja lääkärintarkastuksen alkamisen.

1.5.6.

Valvoja voi mahdollisesti hyväksyä punnituksen ja lääkärintarkastuksen alkamisen etuajassa,
mutta ne eivät voi päättyä etuajassa.

1.5.7.

Valvoja varmistaa, että naisten punnituksen suorittaa samaa sukupuolta oleva henkilö
suojaisassa paikassa.

1.5.8.

Valvojan tulee olla koko punnituksen ajan punnituspaikalla, ja olla valmis valvomaan toimintaa ja
ratkaisemaan mahdollisia ongelmia.

1.5.9.

Punnituksen päätyttyä valvoja kerää kaikki toimihenkilöiden allekirjoittamat punnituspaperit
jokaisesta painoluokasta tehdyin muutoksin.
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1.5.10. Valvoja toimittaa nyrkkeilijöiden kilpailukirjat kilpailujen johtajalle tai niistä vastuussa olevalle
toimihenkilölle.
1.5.11. Tuomareiden lääkärintarkastuksen jälkeen, valvoja ja lääkärit keräävät tuomarikirjat.
1.6. Arvonta
1.6.1.

Punnitusasiakirjojen avulla yhdessä kilpailujen johtajan kanssa, valvoja luo sopivan
kilpailusuunnitelman ottaen huomioon lepopäivät, ja varmistaen, että kilpailuilla on
mahdollisimman suuri yleisö niin kilpailupaikalla kuin televisiossa.

1.6.2.

Jos mahdollista, valvoja aikatauluttaa tilaisuudet kestämään korkeintaan kolme tuntia.

1.6.3.

Kun kilpailusuunnitelma on valmis, valvojan tulee suorittaa kaikkien painoluokkien arvonta ja
kertoa ensimmäisen päivän ohjelma.

1.6.4.

Valvoja varmistaa, että arvonnan jälkeen jokainen delegaatio saa kopion arvonnan tuloksista,
jossa näkyy päivittäinen aikataulu.

1.7. Ennen kilpailua
1.7.1.

Valvojan tulee saapua kilpailupaikalle vähintään kaksi (2) tuntia ennen ensimmäisen ottelun
alkua.

1.7.2.

Valvojan tulee varmistaa, että alla mainitut tavarat ovat välittömästi saatavilla:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hanskat
Pääsuojat
Käsisiteet
Arvostelupöytäkirjat
Arvontakomission paperit
Tuomareiden arviointilomakkeet
Mailat tai liput tulosten julkistamista varten kolmena eri värinä (punainen, sininen ja
valkoinen)
Hanskat ja pääsuojat varalla valvojan pöydällä

1.7.3.

Valvojan tulee tarkistaa kilpailualue (FOP) ja varmistaa jokaisen ITO:n sijainti.

1.7.4.

Valvojan tulee tarkistaa äänentoisto, pistejärjestelmä, ajanottokello, tietokoneet, tulostimet jne.

1.7.5.

Valvoja tapaa arvontakomission puheenjohtajan ja tuomariarvioijat analysointia, arviointia ja
ohjeistusta varten.

1.7.6.

Valvoja voi väliaikaisesti tai pysyvästi hyllyttää tuomarin, jos on itsestään selvää, että kyseinen
henkilö on työskennellyt tuomarina todella huonosti.

1.7.7.

Jos tarpeellista, valvoja tapaa tuomarit käydäkseen läpi sääntöjä ja/tai kommentoidakseen
tuomareiden työskentelyä, mutta aina tarkoituksena parantaa suorituksia.

1.7.8.

Valvoja varmistaa, että tuomarit ovat paikalla viistoista (15) minuuttia ennen ensimmäisen
ottelun alkua.

1.7.9.

Valvojan tulee hyväksyä tuomarit ensimmäiseen otteluun.

1.7.10. Valvoja vahvistaa tuomarit ja lääketieteellisen juryn jäsenet viisi (5) minuuttia ennen
ensimmäisen ottelun alkua.
1.7.11. Valvoja varmistaa, että kaikki uudet pistelaskujärjestelmän päivitykset on ladattu ja asennettu
vähintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen ensimmäisen ottelun alkua.
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1.7.12. Valvoja varmistaa, että pistelaskujärjestelmä on täysin toimintakunnossa vähintään kaksi (2)
tuntia ennen kilpailun alkua.
1.8. Tilaisuuden aikana
1.8.1.

Valvojan tulee saada jokaisen ottelun tulokset

1.8.2.

Valvojan tulee kiinnittää huomiota kilpailualueeseen (FOP) säilyttääkseen siellä kurin ja
järjestyksen.

1.8.3.

Valvoja varmistaa, että valokuvaajat eivät häiritse arvostelutuomareiden työskentelyä.

1.8.4.

Valvoja varmistaa, että on kilpailujen johtaja on tarvittaessa suoraan tavoitettavissa.

1.8.5.

Valvoja käyttää pistelaskujärjestelmää.

1.8.6.

Valvojan tulee tarkistaa ja allekirjoittaa arvontakomission puheenjohtajan toimittamat
tuomareiden arvontalomakkeet jokaisessa ottelussa.

1.9. Tilaisuuden jälkeen
1.9.1.

Valvojan tulee saada seuraavan päivän aikataulu.

1.9.2.

Valvojan tulee saada niiden nyrkkeilijöiden kilpailukirjat, jotka ottelevat seuraavana päivänä.

1.9.3.

Valvoja varmistaa, että doping-testejä käsittelevälle lääkärille on kuljetus saatavilla.

1.9.4.

Valvojan tulee tavata kilpailujen johtajan kanssa arvioidakseen kilpailupäivän ja tarkistellakseen
mahdollisia muutoksia seuraavaa päivää varten.

1.9.5.

Valvojan tulee toimittaa AIBA päämajaan tai maanosaliiton päämajaan kaikki tulokset ja kuvat.

1.9.6.

Kilpailujen päätyttyä, valvoja allekirjoittaa ja toimittaa tuomareille heidän tuomarikirjansa, joihin
on merkitty kaikki ne ottelut, joissa he ovat toimineet tuomarina.

1.10. Kelpoisuus
1.10.1. Valvojalla tulee olla tuomaritausta tai hänen tulee olla AIBA:n Tekninen & Sääntökomission
jäsen, ja olla joko AIBA:n tai maanosaliiton Tuomarikomission jäsen tai AIBA:n ja/tai hallituksen
jäsen, jolla on tuomaritausta.
1.11. Raportti
1.11.1. Valvojan tulee lähettää seuraavat asiakirjat AIBA:n päämajaan tai maanosaliiton päämajaan
neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin sisällä finaalien päättymisestä.
a.
b.
c.
d.

Yleinen kilpailuraportti
Kehä- ja arvostelutuomareiden tekemät tuomariarvioinnit
Arvioinnit kehä- ja arvostelutuomareiden arvioijien työskentelystä, joissa ilmenee saatujen
arvosanojen keskiarvo
Suositukset tuomariluokitusten muuttamisesta 1-, 2- tai 3-tähden tuomariksi, ylös- tai
alaspäin
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1.12. Valvojan velvollisuudet
1.12.1. Valvoja varmistaa, että kaikki asiat ja henkilöt hänen vastuualueellaan ovat saatavilla ja valmiina,
kuten: ajanottaja, lääketieteellinen jury, pistelaskujärjestelmä, varahanskat ja -pääsuojat, mailat
tai liput tuloksen julkistamista varten kolmena eri värinä (punainen, sininen ja valkoinen),
tulospaperit, arvostelupöytäkirjat, kehätuomareiden arviointilomakkeet, arvostelutuomareiden
arviointilomakkeet, pilli, kyniä, vapaaehtoisia henkilöitä vastaamaan kehän kunnosta, vedestä ja
kehän kuivaamisesta, äänentoisto, ajanottokello, soittokello, virallinen kuuluttaja, kehä- ja
arvostelutuomareiden arvioijat, tuomarit ensimmäiseen otteluun, nyrkkeilijät ensimmäiseen
otteluun.
1.12.2. Valvoja varmistaa, että tuomarit ovat oikeilla paikoilla ennen kuin nyrkkeilijät nousevat kehään.
1.12.3. Valvoja varmistaa, että arvostelutuomarit ovat tuomariarvonnan mukaisessa järjestyksessä, ja
että tuomareiden sekä nyrkkeilijöiden maatunnukset näkyvät oikein tietokonejärjestelmässä.
1.12.4. Valvoja sallii ottelun alkavan kun kaikki tarkastukset on suoritettu.
1.12.5. Valvoja, kehä- ja arvostelutuomareiden arvioijien avustuksella, on vastuussa avustajien
käytöksen seurannasta.
1.12.6. Valvojan tulee huomioida jokaisen erän tulos.
1.12.7. Ottelun päätyttyä valvoja täydentää tulospöytäkirjan ja ojentaa sen kuuluttajalle.
1.12.8. Valvoja nostaa oikean värisen mailan tai lipun samalla kun voittaja julistetaan.
1.12.9. Valvoja päättää siitä, hyväksyykö hän protestin vastaanottamisen vai ei.
1.12.10. Tilaisuuden päätyttyä valvoja käynnistää protestiprosessin.
1.12.11. Niissä otteluissa, joissa ottelee nyrkkeilijä samasta maasta kuin mistä valvoja on kotoisin,
valvojan korvaa sellainen kansainvälinen tekninen toimihenkilö, jolla on valvojan oikeudet.

2. AVUSTAVAN VALVOJAN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
2.1. Avustavalla valvojalla on oikeus hoitaa valvojan tehtäviä valvojan pyynnöstä valvojana mikäli tarpeellista.
2.2. Avustavat valvojat ovat pääsääntöisesti vastuussa avustajien toiminnan seuraamisesta.
2.3. Mikäli kilpailuissa käytetään kahta kehää, valvojan lisäksi toimii kaksi avustavaa valvojaa, joilla on kummassakin
kehässä samat tehtävät kuin valvojalla.
2.4. Niissä otteluissa, joissa ottelee nyrkkeilijä samasta maasta kuin mistä avustava valvoja on kotoisin, avustavan
valvojan korvaa sellainen kansainvälinen tekninen toimihenkilö, jolla on valvojan oikeudet.

3. KEHÄTUOMAREIDEN JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN ARVIOITSIJOIDEN
VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
3.1. Kehä- ja arvostelutuomareiden arvioijat pitävät ottelutilaisuuksia ennen tuomaripalaverit tuomareiden
oleskelutilassa.
3.2. Kehätuomareiden arvioija istuu valvojan vieressä.
3.3. Arvostelutuomareiden arvioija istuu tuomari numero kolmen takana, vastapäätä valvojaa.
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3.4. Kehätuomareiden arvioija ja arvostelutuomareiden arvioija arvioivat yksittäisten tuomareiden pisteet ja
suoritukset samalla kuin seuraavat otteluja voidakseen arvioida jokaisen otteluun nimitetyn tuomareiden osaamisen.
3.5. Kehä- ja arvostelutuomareiden arvioijat arvioivat protestit yhdessä valvojan kanssa.
3.6. Kehä- ja arvostelutuomareiden arvioijat tapaavat päivittäin valvojan kanssa analysoidakseen ja arvioidakseen
tuomareita.

4. ARVONTAKOMISSION VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
4.1. Arvontakomission muodostaa kolme (3) henkilöä, jotka ovat eri maiden kansalaisia, ja joiden kansalaisuus on eri
kuin valvojan. Valvoja nimeää yhden (1) näistä henkilöistä arvontakomission puheenjohtajaksi.
4.2. Kaikissa 3-tähden AOB -kilpailuissa, kuten maailmanmestaruuskilpailuissa ja Olympialaisissa, arvontakomission
jäsenten tulee olla eri maanosista.
4.3. Arvontakomission jäsenten tulee puhua yhteistä kieltä.
4.4. Arvontakomissiolla tulee olla seuraavanlainen tietämys:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mihin maanosaan jokainen osallistuva maa kuuluu
Mitä maanosaa ja maata jokainen osallistuva tuomari edustaa
Mitkä maat ovat siirtomaita mille maille
Missä maissa puhutaan samaa kieltä
Mitkä maat jakavat maantieteellisen rajan
Jokaisen osallistuvan maan virallinen kansallisen olympiakomitean käyttämä maatunnus
Tiedot liittyen sotiin, poliittisiin konflikteihin, uskonnollisiin konflikteihin, kilpailuasemiin jne.

4.5. Arvontakomission puheenjohtaja tapaa valvojan kanssa vahvistaakseen viisi (5) tuomareiden ryhmää ja
saadakseen ohjeet tuomareiden nimittämisestä.
4.6. Arvontakomission puheenjohtaja tapaa päivittäin valvojan kanssa saadakseen ohjeita, mikäli tuomareita pitää
hyllyttää, poistaa kilpailusta tai ottaa takaisin kilpailuun.
4.7. Arvontakomission tulee olla valmistellut kaksi (2) ensimmäistä ottelua kaksikymmentä (20) minuuttia ennen
jokaisen ottelutilaisuuden alkua.
4.8. Arvontakomission tulee valmistella kaksi seuraavaa ottelua kun ensimmäinen ottelua alkaa.
4.9. Toisen ottelun alettua, arvontakomission tulee valmistella yksi (1) ottelu kerrallaan ottelutilaisuuden loppuun asti.
4.10. Arvontakomissio varmistaa, että kilpailuissa joissa käytetään kahta (2) kehää, tuomarit työskentelevät
kummassakin kehässä, tuomareiden ryhmää ei saa missään tilanteessa jakaa eri kehiin.
4.11. Arvontakomission varmistaa, ettei tuomaria nimetä kahteen kehään yhtä aikaa.
4.12. Tuomareita nimittäessä arvontakomission tulee aina ajatella puolueettomuutta ottaen huomioon maan, alueen
ja maanosan.
4.13. Arvontakomissio ei saa missään tilanteessa nimittää otteluun tuomaria sellaisesta maasta, jonka nyrkkeilijä
ottelee kyseisessä ottelussa.
4.14. Arvontakomission ei tule sallia muita henkilöitä pöytäänsä tai antaa muiden henkilöiden kokoontua sen
ympärillä, kuin valvojan, mikäli tämä haluaa keskustella nimittämisistä.
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4.15. Arvontakomission tulee pysyä pöytänsä luona ottelutilaisuuden viimeisen ottelun päättymiseen asti.
4.16. Mikäli ottelussa nyrkkeilee sellainen nyrkkeilijä, joka on samasta maasta kuin joku arvontakomission jäsenistä,
tulee arvontakomission varmistaa, että tämä jäsen jättää paikkansa pöydässä ja odottaa valvojan osoittamassa
paikassa kunnes kyseisen ottelun nimittämiset on suoritettu.
4.17. Mikäli ottelussa nyrkkeilee sellainen nyrkkeilijä, joka on samasta maasta kuin joku arvontakomission jäsenistä,
tulee arvontakomission varmistaa, että tämä jäsen jättää paikkansa pöydässä ja odottaa valvojan osoittamassa
paikassa kunnes ottelu on päättynyt.
4.18. Arvontakomission puheenjohtaja nimeää jäsenen kontrolloimaan ja tekemään tilastoja jokaisen tuomarin
ottelumääristä ja siitä, kuinka usein tuomari työskentelee otteluissa, joissa on samojen maiden nyrkkeilijöitä.
4.19. Arvontakomission puheenjohtajan allekirjoittama nimittämislomake tulee antaa valvojalle hyväksyttäväksi
yhdessä viiden (5) kopion kanssa.
4.20. Sellaisen ottelun lomake, jossa nyrkkeilijä on samasta maasta kuin tuomarikomission puheenjohtaja, tulee
allekirjoittaa sellaisen arvontakomission jäsenen toimesta, joka on osallistunut kyseisen ottelun nimittämisiin.
4.21. Arvontakomission jäsenen tulee ilmoittaa valvojalle, mikäli hänen täytyy poistua arvontakomission pöydästä.
4.22. Arvontakomissio nimeää tuomarin jokaisesta viidestä (5) ryhmästä. Poikkeustapauksissa tai paremman
puolueettomuuden takaamiseksi, voidaan käyttää kahta (2) tuomaria samasta ryhmästä.
4.23. Arvontakomission tulee hyväksyä kyseenalaistamatta valvojan ehdottamat muutokset.
4.24. Arvontakomissio ei osoita jokaiselle tuomarille paikkaa vaan ainoastaan valitsee viisi tuomaria otteluun.

5. KEHÄ- JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN KORDINAATTORIN
VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
5.1. Ennen kilpailua
5.1.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattorin tulee tietää opetella jokaisen tuomarin
maatunnus. Kaikki tunnunkset tulee osata kilpailujen aikana.

5.1.2.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattorin tulee tietää jokaisen tuomarin
pistelaskujärjestelmässä oleva numero.

5.2. Ennen jokaista tilaisuutta
5.2.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattorin tulee saapua kilpailualueelle (FOP)
kaksikymmentä (20) minuuttia ennen ottelutilaisuuden alkua.

5.2.2.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa ensimmäisen ottelun tuomareiden
nimittämiset arvontakomission puheenjohtajalta viisitoista (15) minuuttia ennen ottelutilaisuuden
alkua.

5.2.3.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että arvontakomission puheenjohtaja on
allekirjoittanut lomakkeet.

5.2.4.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että tuomarit täyttävät
maatunnusvaatimukset.

5.2.5.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori pyytää valvojaa allekirjoittamaan lomakkeet.
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5.2.6.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toimittaa lomakkeet:

a.
b.
c.
d.

Valvojalle
Avustaville valvojille, jos kilpailut käydään kahdessa (2) kehässä
Viralliselle kuuluttajalle
Televisiotoimittajalle

5.2.7.

Kymmenen (10) minuuttia ennen ensimmäisen ottelun alkua, kehä- ja arvostelutuomareiden
koordinaattori kutsuu tuomarit ensimmäiseen otteluun.

5.2.8.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori pyytää arvostelutuomareita valitsemaan paikkansa
kehän ympärillä sattumanvaraisesti.

5.2.9.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori ilmoittaa arvostelutuomareiden paikat valvojalle.

5.2.10. Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori kertoo ja näyttää tuomareille, missä heidän tulee
odottaa seuraavaa ottelua.
5.2.11. Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa toisen ottelun tuomareiden nimittämiset
5.2.12. Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toistaa pykälät 5.2.3 - 5.2.10. toista ottelua varten.
5.3. Toisen erän alettua – ensimmäinen ottelu
5.3.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori kutsuu tuomarit toiseen otteluun.

5.3.2.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori kertoo ja näyttää tuomareille, missä heidän tulee
odottaa seuraavaa ottelua.

5.3.3.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa kolmannen ottelun tuomareiden
nimittämiset.

5.3.4.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että arvontakomission puheenjohtaja on
allekirjoittanut lomakkeet.

5.3.5.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että tuomarit täyttävät
maatunnusvaatimukset.

5.3.6.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori pyytää valvojaa allekirjoittamaan lomakkeet.

5.4. Ensimmäisen ottelun tuomionjulistamisen jälkeen
5.4.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toimittaa lomakkeet:
a.
b.
c.
d.

Valvojalle
Avustaville valvojille, jos kilpailut käydään kahdessa (2) kehässä
Viralliselle kuuluttajalle
Televisiotoimittajalle

5.4.2.

Samaan aikaan kuin lomakkeet toimitetaan valvojalle ja avustaville valvojille, kehä- ja
arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa ensimmäisen ottelun tulokset kolmena (3) kopiona.

5.4.3.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toimittaa tulokset:
a.
b.
c.

Valvojalle
Avustaville valvojille
Arvostelutuomareiden arvioijalle
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5.5. Toisen erän alettua – toinen ottelu
5.5.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori kutsuu tuomarit kolmanteen otteluun.

5.5.2.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori kertoo ja näyttää tuomareille, missä heidän tulee
odottaa seuraavaa ottelua.

5.5.3.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa neljännen ottelun tuomareiden
nimittämiset.

5.5.4.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että arvontakomission puheenjohtaja on
allekirjoittanut lomakkeet.

5.5.5.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori tarkistaa, että tuomarit täyttävät
maatunnusvaatimukset.
Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori pyytää valvojaa allekirjoittamaan lomakkeet.

5.5.6.

5.6. Toisen ottelun tuomionjulistamisen jälkeen
5.6.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toimittaa neljännen ottelun lomakkeet:

a.
b.
c.
d.

Valvojalle
Avustaville valvojille, jos kilpailut käydään kahdessa (2) kehässä
Viralliselle kuuluttajalle
Televisiotoimittajalle

5.6.2.

Samaan aikaan kuin lomakkeet toimitetaan valvojalle ja avustaville valvojille, kehä- ja
arvostelutuomareiden koordinaattori noutaa toisen ottelun tulokset kolmena (3) kopiona.

5.6.3.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toimittaa tulokset:

a.
b.
c.

Valvojalle
Avustaville valvojille
Arvostelutuomareiden arvioijalle

5.7. Loput ottelut
5.7.1.

Kehä- ja arvostelutuomareiden koordinaattori toistaa yllä olevaa toimenpidesarjaa kaikkien
ottelujen kohdalla.

6. LÄÄKETIETEELLISEN JURYN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
6.1. Lääketieteellisen juryn päävelvollisuudet lueteltu kilpailujen toimihenkilöitä koskevissa säännöissä, kohdassa
Lääketieteellinen jury. Lisätiedot löytyvät AIBA:n Lääketieteellisestä käsikirjasta (AIBA Medical Handbook).

7. VARUSTEVASTAAVAN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
7.1. Ennen kilpailua
7.1.1.

Varustevastaavan tulee saapua kilpailupaikalle tuntia ennen kilpailujen alkua.

7.1.2.

Varustevastaava tarkistaa varustehuoneen ja kaikkien varusteiden laadun ja määrän.

7.1.3.

Varustevastaavan tulee tarkistaa varustepöydän sijainti ja varmistaa, että saatavilla on kaikki
tarvittavat varusteet kuten sakset, läpinäkyvää teippiä, tusseja, kyniä, päivittäiset ottelulistat ja
protestilomakkeet.
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7.1.4.

Varustevastaavan tapaa vapaaehtoisten koordinaattorin ja vapaaehtoisten kanssa
varmistaakseen kuinka monta vapaaehtoista on käytettävissä, jotta hän voi tehdä päätökset
kommunikoinnista, antaa ohjeistukset ja selvittää epäselvät asiat.

7.1.5.

Varustevastaava tarkastaa pukuhuoneet, kehät, vesipullojen saatavuuden, jäiden saatavuuden,
päivittäisten ottelulistojen saatavuuden (ottelujärjestyksessä), avustajien tulosmonitorit,
kontrollivaa’at, valvojan pöydän hanskat ja pääsuojat jne.

7.2. Kilpailun aikana
7.2.1.

Kolmekymmentä (30) minuuttia ennen ensimmäistä ottelua, varustevastaava aloittaa
nyrkkeilijöiden käsisiteiden tarkastuksen.

7.2.2.

Varustevastaavan tulee tarkistaa jokaisen nyrkkeilijän ID-kortti, hammassuojat, ala- tai
rintasuojat, ottelupaita ja -shortsit/-hame sekä niiden väri (että ovat ottelijan kulman väriset).

7.2.3.

Varustevastaavan tulee tarkistaa, että nyrkkeilijän hiuksia ei ole sidottu metallipinneillä.

7.2.4.

Varustevastaavan tulee tarkistaa, että nyrkkeilijän otteluasussa olevat logot ovat AIBA:n
teknisten ja näiden kilpailusääntöjen mukaiset, ja tarvittaessa poistattaa sääntöjen vastaiset
logot.

7.2.5.

Varustevastaava tarkistaa ensin kymmenen (10) nyrkkeilijää, jotka ottelevat viidessä (5)
ensimmäisessä ottelussa. Ensimmäisen ottelun päätyttyä, varustevastaava tarkistaa seuraavat
kaksi (2) nyrkkeilijää (kuudes pari) jne. Tarkistuksen tulos tulee rekisteröidä.

7.2.6.

Juuri ennen ottelun alkamista (ennen kuin nyrkkeilijät astuvat kilpailualueelle),
varustevastaava tarkistaa nyrkkeilijän varusteet vielä kerran.

7.3. Yleinen valmistautuminen
7.3.1.

Varustevastaavan tulee olla jatkusaa yhetydessä valvojaan kilpailujen aikana.
Varustevastaavalla on myös protestilomakkeita saatavilla.

7.3.2.

Varustevastaava varmistaa, että varustepöydästä löytyvät seuraavat varusteet:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

10 ja 12 unssin (oz) AIBA -hyväksyttyjä hanskoja - punaisia ja sinisiä, 4-6 paria enemmän
kuin nyrkkeilijöitä on kilpailuissa
AIBA -hyväksyttyjä pääsuojia - punaisia ja sinisiä - eri kokoja (S,M,L, XL), 4-6 kpl
enemmän kuin nyrkkeilijöitä on kilpailuissa
Yhdenvärisiä käsisiteitä - kaikki samaa pituutta ja leveyttä
Hammassuojia
Punaisia ja sinisiä otteluasuja varalla
Ala- ja rintasuojia varalla
Erikokoisia valkoisia vyötärönauhoja
Hiusverkkoja/-huiveja varalla

8. KILPAILUJEN JOHTAJAN VELVOLLISUUDET JA OHJEISTUS
8.1. Valvoa kilpailujen sujumista, ja olla AIBA:n yhteyshenkilö kilpailuihin liittyvissä asioissa.
8.2. Varmistaa, että kilpailut järjestetään ja pidetään AIBA:n teknisten ja näiden kilpailusääntöjen mukaisesti ja
valvojan ohajuksessa.
8.3. Olla yhteydessä muiden toiminnallisten osa-alueiden kanssa varmistaakseen, että kilpailun tukipalvelut
kuten akkreditointi, järjestyksenvalvonta, kuljetukset, sairaanhoito, media -asiat, toiminnot kilpailupaikalla,
kilpailupaikka, televisiotoimittajat ja vapaaehtoistyöntekijät on järjestetty toimivasti.
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8.4. Olla säännöllisesti yhteydessä valvojaan, järjestävään kansalliseen lajiliittoon ja järjestelytoimikuntaan kilpailujen
valmisteluihin liittyvissä asioissa.
8.5. Raportoida kilpailujen järjestelyistä säännöllisesti AIBA:an ja valvojalle.
8.6. Tehdä lista kilpailuissa tarvittavista varusteista.
8.7. Tarjota alan urheiluosaamista kilpailu- ja harjoituspaikkoja ja niiden toimintoja suunniteltaessa.
8.8. Tehdä suositukset sopivat kilpailuorganisaatiorakenteesta ja tarvittavista henkilömääristä kilpailujen
toteuttamiseksi.
8.9. Päivittäin kouluttaa ja johtaa henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.
8.10. Yhteistyössä järjestävän kansallisen lajiliiton ja järjestelytoimikunnan kassa valita koulutettavat kansalliset
tekniset toimihenkilöt, mikäli sellaisia käytetään.
8.11. Järjestää ja pitää orientaatiotilaisuudet koko henkilökunnalle ja vapaaehtoisille ennen kilpailujen alkua.
8.12. Varmistaa, että kaikki järjestelytoimikunnan määräämät toiminnot ja varusteet on turvattu ja kunnossa.
8.13. Varmistaa, että järjestelytoimikunnan kaikkia toimintaohjeita ja toimenpiteitä noudatetaan, kilpailupaikan
pelastussuunnitelmat ovat kunnossa ja siihen liittyvät asiat (kuten ambulanssi, kurinpito, turvallisuusasiat,
työskentelyolosuhteet jne.) on asianmukaisesti toimeenpantu, dokumentoitu ja poikkeavuudet raportoitu.
8.14. Osallistua kaikkiin tapaamisiin ja tarvittaessa hoitaa sellaiset asiat, mitä kilpailujen johtajalta odotetaan,
raportoida ja toimia tarvittaessa.

9. VALVOJAN JA KANSAINVÄLISTEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN
LUOKITTELU JA SERTIFIOINTI
9.1. AIBA:lla on kolmitasoinen valvoja/kansainvälinen tekninen toimihenkilö -luokitus: ITO (kansainvälinen tekninen
toimihenkilö), AOB valvoja ja AIBA valvoja. Valvoja-/ITO-oikeudet todistetaan AIBA:n virallisella todistuksella ja
Valvoja/ITO -tietokantaan merkinnällä.
9.2. Sääntö 10 alla kuvaa, miten henkilöstä voi tulla kansallinen valvoja/tekninen toimihenkilö ja miten hän voi edetä
kolmelle kansainväliselle tasolle. Valvoja/kansainvälinen tekninen toimihenkilö ei voi hypätä prosessissa minkään
tason yli.
9.3. Voidaakseen tulla hyväksytyksi valvojaksi/kansainväliseksi tekniseksi toimihenkilöksi, hakijan tulee osallistua
erityiseen koulutukseen ja suorittaa kirjallinen koe, kuten säännössä 11 alla on kuvattu. Säilyttääkseen oikeutensa
kyseisellä tasolla, AIBA valvojan tulee toimia valvojana missä tahansa AIBA:n kilpailussa. AOB valvojan tulee toimia
valvojana missä tahansa AOB kilpailussa tai maanosaliiton hyväksymässä kilpailussa tai kansainvälisenä teknisenä
toimihenkilönä missä tahansa AOB kilpailussa.

10. VALVOJAN JA KANSAINVÄLISEN TEKNISEN TOIMIHENKILÖN
KELPOISUUS
10.1. Seuraavat henkilöt voivat toimia valvojina/kansainvälisinä teknisinä toimihenkilöinä:

a.
b.
c.
d.

AIBA:n ja/tai maanosaliiton hallituksen jäsenet;
AIBA:n ja/tai maanosaliiton komissioiden jäsenet;
Kansallisten liittojen puheenjohtajat, pääsihteerit tai hallituksien jäsenet;
Kansallisten liittojen palkalliset työntekijät.
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11. VALVOJAN JA KANSAINVÄLISEN TEKNISEN TOIMIHENKILÖN
KOEMENETTELY
11.1. Kaikki valvoja- ja ITO -kokeet koostuvat erityisestä koulutuksesta ja kirjallisista kokeista. Valvoja- tai ITOkokeen voi käydä korkeintaan kaksi kertaa vuodessa ja korkeintaan kolme kertaa nelivuotisen Olympiadin aikana.
11.2. Valvoja- ja ITO-kokeiden kouluttajalla tulee olla AIBA valvojan oikeudet.

12. VALVOJAN JA KANSAINVÄLISEN TEKNISEN TOIMIHENKILÖN TOIMINNAN
HALLINTA JA ARVIOINTI
12.1. AOB kilpailuissa valvoja arvioi kansainvälisiä teknisiä toimihenkilöitä AIBA:n Tekninen & Sääntökomission ja
AIBA:n päämajan kehittämän kriteeristön perusteella.
12.2. Valvoja toimittaa arvioinnit AIBA:n päämajaan, josta tiedot välitetään ja tuloksista keskustellaan Tekninen &
Sääntökomission puheenjohtajan kanssa säännöllisesti.
12.3. AIBA:n pääsihteeri arvioi valvojia Tekninen & Sääntökomission kehittämän kriteeristön perusteella ja
keskustelee arvioineista valvojien ja Tekninen & Sääntökomission puheenjohtajan kanssa säännöllisesti.

13. VALVOJIEN JA KANSAINVÄLISTEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN
TIETOKANTA
13.1. AIBA:n päämaja ylläpitää arkistoa valvojista ja kansainvälisistä teknisistä toimihenkilöistä, jossa on tiedot
heidän osallistumisistaan kilpailuihin, tiedot arvioinneista ja henkilötiedot.
13.2. Tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta tietoja arvioinneista.

14. APB & WSB VALVOJIEN KELPOISUUS
14.1. AIBA valvojat voivat toimia myös APB & WSB valvojina ja päinvastoin.
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LIITE B – AIBA EETTISET- JA KÄYTTÄYTYMISOHJEET (CODE OF CONDUCT)
The International Boxing Association (AIBA) hereby requests for your agreement on the following “Code of
Conduct”, which will apply during the entire period of the [Name of Competition / Date of Competition].
Code 1:

I must not receive any cash and must not accept any gift that could be consid ered as a bribe
from anyone excluding those to be received from the AIBA HQs Office as official souvenirs.

Code 2:

I must not be under the influence of alcohol during the entire period of the [Name of Competition].

Code 3:

I must not violate any norm of social behavior in my relation with members of the local and
visiting countries’ citizens.

Code 4:

I must not use or carry any electronic communication device, including but not limited to a
mobile phone, a laptop and a tablet computer inside the Competition Venue.

Code 5:

I must be available to attend all daily arranged Referee & Judge meetings for the entire period
of the [Name of Competition].

Code 6:

I must be available for fulfilling my duties for the competition as requested by the AIBA Supervisor.

Code 7:

I must not collude or collaborate with any party by violating the AIBA Technical Rules and the
AOB Competition Rules.

Code 8:

I must not collude or collaborate with any party by violating my judgment and duties as an
AIBA Referee & Judge.

Code 9:

When performing my duties as an AIBA Referee & Judge, I must not communicate with
anybody about any competition related issue within the Competition Venue and/or any other
location for the entire period of the competition, especially to persons from my own country such
as National Federation members, International Technical Officials, Executive Committee
members, media and the public.

Code 10:

I must not conduct myself in any manner that is derogatory to AIBA.

Code 11:

I must not smoke inside of the Competition Venue.

Code 12:

I must respect and not violate the AIBA Disciplinary Code in any manner.

I accept the fact that any infringement of the above codes will be referred to the AIBA Disciplinary Commission
/ Executive Committee and could lead to an immediate sanction against me. Therefore, I hereby agree to
AIBA’s request.

DATE:

NAME:

/

/

FUNCTION:

SIGNATURE:
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LIITE C – AOB KILPAILUOHJEISTUS OHJEISTUS
1. AOB KILPAILUT
1.1. AIBA määrittää hallituksen kokouksessa joka vuosi enimmäismäärän kalenterivuoden aikana pidettävistä AOB kilpailuista.
1.2. Kahta AOB -kilpailua ei voida käydä samana päivänä, paitsi jos kilpailut järjestetään eri maissa, joilla ei ole
yhteistä rajaa.
1.3. Periaatteessa yhden vuoden aikana samassa kaupungissa ei voida järjestää kuin yksi (1) AOB -kilpailu.
1.4. Samassa maassa voidaan järjestään korkeintaan kolme (3) AOB -kilpailua ottaen huomioon heidän
johdonmukaisen erinomaisuuden ja perinteet.
1.5. AIBA hyväksyy AIBA -kilpailustatus hakemuksia ainoastaan sellaisilta mailta, joissa on aikaisemmin järjestetty
kansainvälisiä turnauksia säännöllisesti ja jotka kansallinen lajiliittoon hyväksynyt.
1.6. Kansallisten lajiliittojen tulee toimittaa AIBA -kilpailustatus hakemukset AIBA:n päämajaan edellisen vuoden
syyskuuhun mennessä.
1.7. Kansallinen lajiliitto, joka hake kilpailun luokituksen nostamista, tulee toimittaa hakemuksen mukana tulokset
kaikista aikaisemmista turnauksista ja perustelut luokituksen nostamiselle.
1.8. Kansallisen lajiliiton, joka hake minkä tahansa AOB -kilpailun järjestämisoikeuksia, tulee täyttää AIBA:n
vaatimukset mm. budjetista, kilpailulupahinnasta, AIBA teknisten ja näiden kilpailusääntöjen noudattamisesta, Antidoping säädöksistä, TV näkyvyydestä. Vaatimusten taso riippuu kilpailun tasoluokituksesta.
1.9. AOB -kilpailut on jaettu kolmeen (3) eri tasoon (1-tähden, 2-tähden ja 3-tähden kilpailut) riippuen
nyrkkeilijöiden ja osallistuvien maiden lukumäärästä ja nyrkkeilijöiden tasosta :
1.9.1.

AIBA 3-tähden kilpailut – AIBA kansainväliset turnaukset
1.9.1.1. Kaikki seuraavat AOB -kilpailut ovat AIBA:n kontrolloimia ja johtamia, ja niiden oikeudet
kuuluvat AIBA:lle:






Maailmanmestaruuskilpailut (miehet ja naiset)
A-junioreiden maailmanmestaruuskilpailut (miehet ja naiset)
B-junioreiden maailmanmestaruuskilpailut (pojat ja tytöt)
Kaikki Olympiakarsintaturnaukset ja Nuorten Olympialaiset

1.9.1.2. Miesten (Elite) maailmanmestaruuskilpailujärjestelmä:
1.9.1.2.1.1. Olympialaisia edeltävänä vuonna (2015, 2019, 2023 jne.):



Maailmanmestaruuskilpailuihin pääsystä karsitaan maanosaliittojen
mestaruuskilpailujen kautta, ainoastaan ne nyrkkeilijät, jotka läpäiset karsinnan
pääsevät kilpailuihin.

1.9.1.2.1.2. Vuosina 2013, 2017, 2021, 2025 jne.:



Maailmanmestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki kansallisten lajiliittojen
rekisteröimät nyrkkeilijät.

1.9.1.3. Kansainväliset ja maanosaliittojen hyväksymät kilpailut, joissa on yli 150 nyrkkeilijää yli
20 maasta.
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1.9.2.

AIBA 2-tähden kilpailut – AIBA maanosaliiton hyväksymät kilpailut:
1.9.2.1. Kansainväliset ja maanosaliittojen hyväksymät kilpailuta, joissa on yli 100 nyrkkeilijää
13 – 19 maasta.

1.9.3.

AIBA 1-tähden kilpailut – AIBA alueelliset kilpailut:
1.9.3.1. Kansainväliset ja maanosaliittojen hyväksymät kilpailut, joissa on osallistujia 2 – 12
maasta.

1.10. Säännöt ovat voimassa seuraavasti:
1.10.1. AIBA:n tekniset säännöt ja nämä kilpailusäännöt ovat voimassa kaikissa AOB -kilpailuissa.
1.10.2. AIBA:n Anti-Doping säännöt ovat voimassa kaikissa AOB -kilpailuissa, paitsi silloin kun AIBA:n
tunnustama toinen kansainvälinen organisaatio on velvollinen toteuttamaan omia anti-doping
sääntöjään, jolloin niitä sääntöjä noudatetaan.

2. KILPAILUHYVÄKSYNTÄMENETTELY
2.1. Kansalliset kilpailut:
2.1.1.

Kansallisen tason kilpailuissa tulee saada seuraavat hyväksynnät:
2.1.1.1. Kansallisen lajiliiton hyväksyntä on pakollinen
2.1.1.2. Maanosaliiton hyväksyntä on pakollinen
2.1.1.3. AIBA:n hyväksyntää voidaan hakea

2.1.2.

Kaikki muut kilpailut voivat olla AOB -kilpailuja tai eivät, mistä järjestävällä kansallisella lajiliitolla
on oikeus päättää. Joka tapauksessa AIBA:n teknisiä ja näitä kilpailusääntöjä tulee noudattaa.

2.1.3.

Hyväksyntä on saatava viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kilpailun alkua.

2.1.4.

Tätä menettelytapaa tulee toteuttaa kaikissa mestaruuskilpailuissa, maaotteluissa,
kutsukilpailuissa (joukkue tai yksilö) ja kaikissa muissa alueellisissa kilpailuissa.

2.2. Maanosaliiton kilpailut:
2.2.1.

Maanosaliiton tason kilpailuiden luvan myöntää maanosaliitto ja/tai AIBA.

2.2.2.

Tällainen lupa myönnetään maanosaliiton mestaruuskilpailuille, maanosaliiton hyväksymille
kilpailuille ja usean maanosaliiton välisille kilpailuille.

3. MAANOSALIITON KILPAILUT
3.1. Maanosaliiton hyväksymät A-luokan kilpailut ovat:







Miesten (Elite) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Naisten (Elite) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Poikien A-junioreiden (Youth) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Tyttöjen A- ja B-junioreiden (Youth & Junior) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Poikien B-junioreiden (Junior) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Kaikki AOB 3-tähden kilpailut
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3.2. Maanosaliiton hyväksymät B-luokan kilpailut ovat:





Miesten (Elite) ja naisten (Elite) maanosaliiton unionin mestaruuskilpailut
C-junioreiden (Schoolboys & Schoolgirls) maanosaliiton mestaruuskilpailut
Kaikki maanosaliiton hyväksymät kilpailut, jotka ovat alempia kuin 3-tähden kilpailut ja joihin
osallistuu vähintään 50 nyrkkeilijää 5 maasta.
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LIITE D – MAAILMAN RANKING OHJEISTUS
1. RANKING PISTEIDEN JAKAMINEN (Miehet ja Naiset)
1.1. Jokaisen nyrkkeilijän ranking pisteet kertyvät juoksevasti kahden (2) vuoden aikana.
1.2. Ranking pisteitä jaetaan joka kilpailussa ja ne ovat täysimääräisinä voimassa neljässä (4) kilpailussa.
1.3. Viidennestä kilpailusta eteenpäin (seitsemänteen kilpailuun asti), kaikki ranking pisteet vähenevät 25 % per
kilpailu.
1.4. Virallinen AIBA mailman ranking julkaistaan jokaisen kilpailun jälkeen ottaen huomioon ranking järjestelmän.
1.5. Jokaisen nyrkkeilijän, joka osallistuu 3-tähden kilpailuun (LIITE C), lukuunottamatta Olympiakarsintoja ja Nuorten
Olympialaisia, sijoitus määritellään ja hänelle myönnetään ranking pisteitä lopputulosten ja sijoituksen
perusteella.
1.6. Maailman ranking pisteet myönnetään alla olevien kilpailujen perusteella seuraavasti:






Olympialaiset
Maailmanmestaruuskilpailut
Maanosaliiton mestaruuskilpailut
AIBA 3-tähden kilpailut

Ranking kilpailut

Myönnettävät ranking pisteet sijoituksen mukaan
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Olympialaiset

1300

900

800

750

600

550

500

450

100

100

Maailmanmestaruuskilpailut

1200

800

700

650

500

450

400

350

100

90

Maanosaliiton
mestaruuskilpailut

800

600

500

450

300

250

200

150

0

0

600

400

300

250

200

150

100

80

0

0

AIBA 3-tähden kilpailut

(*) Yllä mainittuja ranking pisteitä sovelletaan maanosaliiton mestaruuskilpailuissa sen perusteella kuinka monta
nyrkkeilijää painosarjassa on:

 7 nyrkkeilijää tai vähemmän:
 8 - 11 nyrkkeilijää:
 12 nyrkkeilijää tai enemmän:

50 % vähennys yllä mainituista pisteistä
30 % vähennys yllä mainituista pisteistä
Ei vähennystä

1.7. Nyrkkeilijälle, joka on diskvalifioitu AIBA:n kurinpitosääntöjen rikkomisen johdosta, mukaan lukien anti-doping
asiat, ei myönnetä lainkaan ranking pisteitä.

2. YLIMÄÄRÄISET KRITEERIT (Miehet ja Naiset)
2.1. Mikäli nyrkkeilijä vaihtaa sarjaa, on hän oikeutettu saamaan 75% hänelle aikaisemmassa painosarjassa
myönnetyistä pisteistä.
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2.2. Mikäli kahdella (2) nyrkkeilijällä on yhtä paljon pisteitä, määritellään heidän sijoitus heidän osallistumien
kilpailujen mukaan.
2.3. Mikäli kahdella (2) nyrkkeilijällä on yhtä paljon pisteitä saavutettuna yhtä monesta kilpailusta, määritellään
heidän sijoitus korkeimmalle rankatun kilpailun parhaan tuloksen mukaan:
2.3.1.

Maailmanmestaruuskilpailut

2.3.2.

Olympialaiset

2.3.3.

Maanosaliiton mestaruuskilpailut

2.3.4.

A-junioreiden maailmanmestaruuskilpailut

3. TULOSTEN MÄÄRITTELY
3.1. Nyrkkeilijän sijoituksen määrittäminen 3-tähden kilpailuissa, nyrkkeilijöiden tulos luokitellaan seuraavasti:
Tulos

Sijoitus Kilpailuvaihe

1

1

Kulta

2

2

Hopea

3

3

Tappio kultamitalistille semifinaalissa

3

4

Tappio hopeamitalistille semifinaalissa

5

5

Tappio kultamitalistille puolivälierässä

5

6

Tappio hopeamitalistille puolivälierässä

5

7

Puolivälierässä tappio nyrkkeilijälle, joka hävisi kultamitalistille semifinaalissa

5

8

Puolivälierässä tappio nyrkkeilijääle, joka hävisi hopeamitalistille semifinaalissa

9

9

Tappio kultamitalistille alkukierroksella (kierros 16)

9

10

Tappio hopeamitalistille alkukierroksella (kierros 16)
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LIITE E – NYRKKEILIJÖIDEN SIJOITTAMINEN ARVONNASSA
1. SIJOITTAMISKOMISSIO
1.1. Sijoittamiskomissio tulee muodostaa ennen jokaista kilpailua.
1.2. Sen muodostavat:


AIBA Tekninen & Sääntökomission edustaja



AIBA:n päämajan edustaja



WSB:n päämajan edustaja jos käytettävissä



APB:n päämajan edustaja jos käytettävissä

1.3. Sen koko on:


Kolme (3) jäsentä maanosaliiton mestaruuskilpailuissa



Viisi (5) jäsentä muissa kilpailuissa

2. NYRKKEILIJÖIDEN SIJOITTAMINEN ARVONNASSA
2.1. Jotta voidaan varmistaa, että arvonnassa saavutettu kaavio on tasapainossa nyrkkeilijöiden tason suhteen, ja
jotta maailman korkeimmalle rankatut parhaat nyrkkeilijät eivät kohtaisi alkukierroksilla, nyrkkeilijät sijoitetaan
arvonnassa AOB kilpailujen ottaen huomioon kaikissa AOB -kilpailuissa (maailmanmestaruuskilpailut,
maanosamestaruuskilpailut) ja Olympialaisissa käytettävät rajoitukset:
2.1.1.

Sijoittamista ei tehdä, mikäli painosarjaan osallistuu alle 4 nyrkkeilijää (miehet ja naiset)
2.1.1.1. Enintään kaksi sijoittamista, jos painosarjassa on 4 - 15 nyrkkeilijää;
2.1.1.2. Enintään neljä sijoittamista, jos painosarjassa on enemmän kuin 15 nyrkkeilijää;
2.1.1.3. Enintään kahdeksan sijoittamista, jos painosarjassa on enemmän kuin 31 nyrkkeilijää;
2.1.1.4. Enintään 16 sijoittamista, jos painosarjassa on enemmän kuin 63 nyrkkeilijää;

2.1.2.

AIBA:n sijoittamiskomission arvioi WSB-nyrkkeilijöiden suoritukset ennen jokaisia
maailmanmestaruuskilpailuja ja Olympialaisia.
2.1.2.1. Maailmanmestaruuskilpailuissa, kaikissa muissa painoluokissa paitsi raskaassa sarjassa
ja superraskaassa sarjassa, neljä (4) ylimääräistä sijoituspaikka myönnetään edellisen
kauden korkeimmalle rankatuille WSB-nyrkkeilijöille.
2.1.2.2. Maailmanmestaruuskilpailuissa raskaan sarjan ja superraskaansarjan painoluokissa
myönnetään kaksi (2) ylimääräistä sijoituspaikkaa edellisen kauden korkeimmalle
rankatuille WSB-nyrkkeilijöille.
2.1.2.3. Olympialaisissa jokaisessa painoluokassa myönnetään kaksi (2) ylimääräistä
sijoituspaikkaa edellisen kauden korkeimmalle rankatuille WSB-nyrkkeilijöille.
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2.1.3.

Isäntämaan sijoittamiskiintiö:
2.1.3.1. Ainoastaan maailmanmestaruuskilpailuissa isäntämaalle myönnetään
kahdeksas sijoituspaikka jokaisessa painoluokassa, mikäli isäntämaan nyrkkeilijä ei
muuten sijoitettu kahdeksan parhaan joukkoon joko AIBA:n ja/tai WSB:n maailman
ranking listalla.

2.2. AIBA valvoo nyrkkeilijöiden sijoittamista kaikissa säännössä 2.1. mainituissa kilpailuissa. Tämän
mahdollistamiseksi järjestelytoimikunnan tulee toimittaa lista kaikista osallistujista AIBA:n päämajaan.
2.3. Arvonta suoritetaan seuraavasti:
2.3.1.

Vapaa-arpojen määrä ja paikat tulee määritellä
2.3.1.1. Kun nyrkkeilijöiden lukumäärä on 4, 8, 16, 32, 64, 128 jne. kohtaavat nyrkkeilijät
pareittain arvotussa järjestyksessä, kuten kaaviossa 1 (kahdeksan nyrkkeilijää).
2.3.1.2. Kun nyrkkeilijöiden lukumäärä ei ole yllämainitun kaltainen lähes täydellinen
luku, ensimmäiselle kierrokselle jaetaan vapaa-arpoja. Vapaa-arpojen määrä on sama
kuin seuraavan lähes täydellisen luvun ja nyrkkeilijöiden lukumäärän ero (esim. jos on
17 nyrkkeilijää, vapaa-arpoja on 32 - 17 = 15).
2.3.1.3. Vapaa-arvat sijoitetaan kuten kaaviossa 2 on esitetty.

2.3.2.

Nyrkkeilijöiden sijoittamiset valitaan mukana olevien nyrkkeilijöiden AIBA:n ja WSB:n
ranking sijoituksen mukaisesti.

2.3.3.

Sijoittamiset asetetaan arvontakaavioon kuten kaaviossa 2. Arvontakaavion yläosassa
sijoittamiset asetetaan lohkojen ylä- ja alaosaan, ja arvontakaavion alaosassa lohkojen
ala- ja yläosaan.
2.3.3.1. Riippuen sijoittamisten lukumäärästä, kuten esitetty säännössä 1.1. Kaksi
parasta ja neljä parasta nyrkkeilijää sijoitetaan seuraavasti ja kuten kaaviossa 2 ja
kaaviossa 3 (esim. 1 sijoitus, 2 sijoitus 3 sijoitus, 4 sijoitus):





Numero 1 asetetaan kaavion ylös;
Numero 2 asetetaan kaavion alas ;
Numero 3 asetetan kaavion alaosan ylimmäseksi;
Numero 4 asetetaan kaavion yläosan alimmaiseksi.

2.3.3.2. Muut sijoittamiset asetetaan ottaen huomioon yllä mainittujen sääntöjen
vaatimukset.
2.3.3.3. Numerot 5 - 8 tai 9 - 16 asetetaan kuten on esitetty kaaviossa 2 ja kaaviossa 3
(esim. 5-8 sijoitukset tai 9-16 sijoitukset) ja ne arvotaan paikoilleen riippumattomien
tarkkailijoiden läsnä ollessa.
2.3.3.4. Loput arvontakavion paikat täytetään sattumanvaraisesti ja arvonta suoritetaan
tietokonejärjestelmällä.
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KAAVIO 1
Ensimmäinen kierros

Toinen kierros

Finaali

Voittaja

A
A
B
D
C
D
D
D
E
E
F
E
G
H
H
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KAAVIO 2
Kierros 32

Kierros 16

Kierros 8

1 seed
1 seed
bye 1
1 seed
bye 16
bye 1

bye 8
bye 9
bye 1
bye 8
5-8 seed
5-8 seed
bye 5
bye 4
bye 12
bye 5

bye 4
bye 13
bye 4
4 seed
4 seed
3 seed
3 seed
bye 3
bye 14
bye 3

bye 6
bye 11
bye 3
bye 6
5-8 seed
5-8 seed
bye 7
bye 2
bye 10
bye 7

bye 2
bye 15
2 seed
bye 2
2 seed
2 seed
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KAAVIO 3 (YLÄOSA)
Kierros 64

Kierros 32

Kierros 16

Kierros8

1 seed
1 seed
bye 1
1 seed
bye 32
bye 1
1 seed
bye 16
bye 17
bye 1
bye 16
9-16 seed
9-16 seed
bye 9
bye 8
bye 12
bye 9
bye 1
bye 8
bye 25
bye 8
5-8 seed
8 seed

5-8 seed
bye 5
bye 28
bye 5
bye 4
bye 12
bye 21
bye 3
bye 12
9-16 seed
9-16 seed
bye 13
bye 4
bye 20
bye 13

bye 4
bye 29
4 seed
bye 4
4 seed

5 seed
4 seed
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KAAVIO 3 (ALAOSA)
Kierros 64

Kierros32

Kierros16

Kierros 8

3 seed
3 seed
bye 3
3 seed
bye 30
bye 3

bye 14
bye 19
bye 3
bye 14
9-16 seed
9-16 seed
bye 11
bye 6
bye 22
bye 11
bye 3
bye 6
bye 27
bye 6
5-8 seed
6 seed
7 seed
5-8 seed
bye 7
bye 26
bye 7
bye 2
bye 10
bye 23
bye 7
bye 10
9-16 seed
9-16 seed
bye 15
bye 2
bye 18
bye 15
2 seed
bye 2
bye 31
2 seed
bye 2
2 seed
2 seed
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LIITE F – NYRKKEILIJÄN KILPAILUASU
1. KILPAILUPAITA JA KILPAILUHOUSUT/-HAME
1.1. Kansallinen lippu
1.1.1.

Kansallinen lippu on sallittu kertaalleen ottelupaidassa ja kertaalleen shortseissa ja/tai
hameessa.

1.1.2.

Lipussa ei saa olla mitään valmistajatunnusta, sponsorin mainosta, merkkejä tai muita
elementtejä.

1.1.3.

Lippu voidaan painaa, brodeerata tai ommella merkkinä.

1.1.4.

Lipun muodolle ei ole rajoituksia, mutta seuraavia mittoja ja asettelua tulee noudattaa:
2

1.1.4.1. Paita: Enintään 50cm (viisikymmentä neliösenttiä) paidan etuosassa, sydämen
korkeudella ja puolella.
2

1.1.4.2. Shortsit ja/tai hame: Enintään 50cm (viisikymmentä neliösenttiä) jalan etupuolella.
1.2. Valmistajan logo
1.2.1.

Valmistajan tunnus voidaan painaa, brodeerata tai ommella ottelupaitaan ja shortseihin/
hameeseen. Siinä ei saa olla kansallisen identiteetin elementtejä (esim. lippua). Seuraavia
määriä, mittoja ja asettelua tulee noudattaa:
1.2.1.1. Paita:




Logo on sallittu kertaalleen paidan etuosaan rintakehän korkeudelle oikealle puolelle
2
Enintään 20cm (kaksikymmentä neliösenttiä).

1.2.1.2. Shortsit ja/tai hame:




Logo on sallittu kertaalleen oikean jalan etupuolelle
2
Enintään 20cm (kaksikymmentä neliösenttiä).

1.3. Kansallisen liiton kansallinen olympiatunnus (maalyhenne)
1.3.1.

Maalyhenne on sallittu kertaalleen ottelupaidan takapuolelle.

1.3.2.

Maalyhenteen kirjaimet saavat olla korkeintaan 10cm (kymmenen senttimetriä) korkeita.

1.3.3.

Maalyhenteen kirjainten tulee olla eri värillä kuin minkä värinen paita on. Paremman
luettavuuden varmistamiseksi, kirjaimet voivat olla neutraalin värisellä taustalla tai ne voi olla
rajattuna varjostettuna.

1.3.4.

Maalyhennettä ei saa sekoittaa asun muiden nyrkkeilijän identiteettielementtien kanssa (esim.
nyrkkeilijän nimi)

1.4. Nyrkkeilijän nimi:
1.4.1.

Nyrkkeilijän sukunimi voidaan painaa paidan takapuolelle. Nimen tulee olla sama kuin passissa.
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1.4.2.

Nimen tulee olla paidan yläpuoliskossa lapaluiden välissä. Nimen kirjaimet saavat olla
korkeintaan 5cm (viisi senttimetriä) korkeita ja nimen leveys ei saa ylittää 20cm
(kahtakymmentä senttimetriä).

1.4.3.

Nimen kirjainten tulee olla eri värillä kuin minkä värinen paita on. Paremman
luettavuuden varmistamiseksi, kirjaimet voivat olla neutraalin värisellä taustalla tai ne voi
olla rajattuna varjostettuna.

1.4.4.

Kirjaimet eivät saa sisältää mitään valmistajatunnusta, sponsorin mainosta, merkkejä tai
muita elementtejä.

1.5. Kansallisen liiton sponsoreiden mainokset
1.5.1.

Kaikkien sponsoreiden tai kolmansien osapuolien uskonnolliset tai henkilökohtaiset
ilmaukset tai mainokset on kiellettyjä kaikissa asuissa kilpailupaikalla. Kiellettyjä ovat
myös alkoholi- (paitsi olut ja viini), tupakka-, kasino-, uhkapeli- ja vedonlyöntimainokset.

1.5.2.

Kansallisen liiton sponsorin mainos voidaan painaa, brodeerata tai ommella
ottelupaitaan. Sitä ei saa sekoittaa kansallisen identiteetin elementteihin (esim. lippu).
ag). Seuraavia määriä, mittoja ja asettelua tulee noudattaa:
1.5.2.1. Paita:




Sponsorin mainos voidaan painaa kertaalleen paidan etupuolelle rintakehän
alapuolelle
2
Enintään 150cm (sataviisikymmentä neliösenttimetriä).
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National Sponsor's
Advertising
max. 150 cm2
RIGHT

LEFT

National Manufacturers
Logo
max. 20 cm2

National Federation Flag
max. 50 cm2

LEFT

RIGHT

ri
Athlete's Name

max 5 cm

'

NAME
max 20 cm

.

ir
dlud

L

Olympic National
Federation's Abbreviation

COUNTRY

I max 10 cm

max 20 cm

41P
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LIITE G – NYRKKEILYHANSKAT JA PÄÄSUOJAT
1. NYRKKEILYHANSKAT
1.1. Hanskojen tulee painaa 284 grammaa (noin 10 unssia) ja 340 grammaa (noin 12 unssia), 5 %:n toleranssilla
ylös- tai alaspäin. Nahkaosuus saa painaa enintään puolet kokonaispainosta, ja pehmusteiden tulee painaa
vähintään puolet kokonaispainosta. Virhemarginaali saa olla enintään 5 % ylös- tai alaspäin.
1.2. Hanskojen noudatettavat mitat on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.
1.3. AOB -kilpailuissa on hyväksyttävää käyttää ainoastaan hanskoja, joissa on tarrakiinnitys.
1.4. Hanskojen nahkaosion tulee olla valmistettu laadukkaasta nahasta kuten:
1.4.1.

Lehmännahka

1.4.2.

A-luokan nahka

1.4.3.

Muu AIBA:n hyväksymä yhtä laadukas nahka.

1.5. Peukalo tulee olla kiinnitettynä hanskaan yläosasta siten, että väli on korkeintaan kymmenen (10) millimetriä.
1.6. Kilpailujen tunnuslogo voidaan painattaa pääsuojiin seuraavien ohjeiden ja mittojen mukaisesti:
1.6.1.

2

Enintään 50cm (viisikymmentä neliösenttiä) hanskan etupuolelle.

1.7. Virallisen valmistajan logo voidaan painattaa pääsuojiin seuraavien ohjeiden ja mittojen mukaisesti:
1.7.1.

2

Enintään 24cm (kaksikymmentäneljä neliösenttiä) hanskan peukaloon.

1.8. Kaikki muu mainonta on kiellettyä, kuten, mutta ei pois lukien kuviologot, merkit, kirjoitukset, valmistajan nimet
jne.
1.9. AIBA:n leima tulee olla hanskojen sisäpuolella.
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2. PÄÄSUOJAT
2.1. Pääsuoja saa painaa enintään 450 grammaa (noin 16 unssia).
2.2. Pääsuojia tulee olla kolmena eri kokona (S=pieni, M=keskikoko, L=suuri).
2.3. AOB -kilpailuissa on hyväksyttävää käyttää ainoastaan pääsuojia, joissa on tarrakiinnitys.
2.4. Pääsuojien noudatettavat mitat on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.
2.5. Pääsuojan pehmusteen tulee olla vähintään 2-3 cm paksu.
2.6. Pääsuojan nahkaosion tulee olla valmistettu laadukkaasta nahasta kuten:
2.6.1.

Lehmännahka

2.6.2.

A-luokan nahka

2.6.3.

Muu AIBA:n hyväksymä yhtä laadukas nahka.

2.7. Kilpailujen tunnuslogo voidaan painattaa pääsuojiin seuraavien ohjeiden ja mittojen mukaisesti:
2

2.7.1. Enintään 50cm (viisikymmentä neliösenttiä) pääsuojan etuosassa.
2.8. Virallisen valmistajan logo voidaan painattaa pääsuojiin seuraavien ohjeiden ja mittojen mukaisesti:
2.8.1.

2

Enintään 40cm (neljäkymmentä neliösenttiä) pääsuojan takaosassa.

2.9. Kaikki muu mainonta on kiellettyä, kuten, mutta ei pois lukien kuviologot, merkit, kirjoitukset, valmistajan nimet
jne.
2.10. AIBA:n leima tulee olla pääsuojan sisäpuolella.
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LIITE H – PAINOLUOKKIEN TERMINOLOGIA
Olympic Games Elite Women and
Youth Girls Boxers
3 Weight Categories

Elite Men and Youth Boy Boxers
10 Weight Categories
Weight Category

over kg

to Kg

Subject to changes

Light Fly
Fly

46
49

49
52

Weight Category

over kg

to Kg

Bantam

52

56

Fly
Light

48
57

51
60

Light

56

60

Middle

69

75

Light Welter

60

64

Welter

64

69

Middle

69

75

Light Heavy

75

81

Heavy

81

91

Super Heavy

91

-

Junior Boys and Junior Girls Boxers
13 Weight Categories
Weight Category

Elite Women and Youth Girls Boxers
10 Weight Categories

over kg

to Kg

Pin
Light Fly
Fly

44
46
48

46
48
50

Light Bantam

50

52

Bantam

52

54

Feather

54

57

Weight Category

over kg

to Kg

Light

57

60

Light Fly
Fly

45
48

48
51

Light Welter

60

63

Welter

63

66

Bantam

51

54

Light Middle

66

70

Feather

54

57

Middle

70

75

Light

57

60

Light Heavy

75

80

Light Welter

60

64

Heavy

80

-

Welter

64

69

Middle

69

75

Light Heavy

75

81

Heavy

81

-
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LIITE I – TIEDOKSIANTO NYRKKEILIJÄN RASKAUDETTOMUUDESTA
1. DECLARATION OF NON PREGNANCY FOR WOMEN BOXERS AGED 18
(EIGHTEEN) AND OLDER

Date:

Place:

Name of Competition:

I, _________________________________ , declare that I am not pregnant.

I understand the seriousness of this statement and accept full responsibility for it. In the case that this
declaration is subsequently shown to be inaccurate or untrue and I suffer any related injury or damage during
the competition, I on behalf of myself, my heirs, executors and administrators, waive and release any and all
claims for damages I may have against AIBA (including its officials and employees), the organizers of the
competition (including the Organizing Committee and/or the Host Federation) and the Competition Venue
owners for such injury or damage.

Signature of the Boxer
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2. DECLARATION OF NON PREGNANCY FOR GIRLS BOXERS AGED UNDER
18 (EIGHTEEN)

Date:
Place:

Name of Competition:

I, ______________________, am one of the parents / legal caretaker of

,

(insert name of the Boxer) and declare, on her behalf, that she is not pregnant.

I understand the seriousness of this statement and accept full responsibility for it. In the case that this
declaration is
subsequently shown to be inaccurate or untrue and ___________________________________ , (insert
name of the Boxer) suffers any related injury or damage during the competition, I on behalf of ______ ,
(insert name of the Boxer), her heirs, executors and administrators, waive and release any and all claims for

damages she may have against AIBA (including its officials and employees), the organizers of the
competition (including the Organizing Committee and the Host Federat ion) and the Competition Venue
owners for such injury or damage.

Signature of one of the Parents / Legal Caretaker

Acknowledged by

[Signature of the Boxer]
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