TEKNISKE REGLER
FOR
DANMARKS BOKSE-UNION

1.september 2013

1.

Indledning
AIBA opererer med tre forskellige kategorier af boksning
 AOB: AIBA Open Boxing (Olympisk boksning)
 WSB: World Series of Boxing (Semiprofessionel turnering for hold)
 APB: AIBA Professional Boxing (Ren professional boksning)
Nærværende skrift omhandler kun AOB, med de jf. justitsministeriets cirkulære pålagte restriktioner
for DaBU.
Ingen bokser der har deltaget i en professionel kamp (Undtaget APB) kan tillades at deltage i nogen
AIBA konkurrence.
Ingen bokser, der har deltaget professionelt i nogen anden individuel fysisk kontakt sport, kan
tillades at deltage i nogen AIBA konkurrence.

2.

Boksers kvalifiation
2.1.

Alder
 Elite fra det år de fylder 19 år til udgangen af det år de fylder 40 år
 Ungdom (U19) fra det år de fylder 17 år til udgangen af det år de fylder 18 år
 Junior (U17) fra det år de fylder 15 år til udgangen af det år de fylder 16 år
 Drenge/Piger (U15) fra de fylder 11 år til udgangen af det år de fylder 14 år

2.2

Ingen bokser må starte i kamp uden at være i fysisk og psykisk god kondition og have
modtaget minimum 4 måneders bokseundervisning.

2.3

Hvis en bokser, der er ude i sin første kamp, viser åbenbare utilstrækkelige færdigheder, skal
kamplederen standse kampen og i samråd med supervisor idømme bokseren teknisk
karantæne i indtil 4 måneder.
Karantænen skal indføres i bokserens startbog.

2.4

For at deltage i konkurrence skal bokseren være i besiddelse af en for sæsonen godkendt
startbog, hvor i alle resultater, lægeundersøgelse, karantæner, neurolog og øjenundersøgelser
samt evt. andre medicinske aspekter skal være anført.

2.5.

Boksere der er fyldt 30 år, eller har bokset 50 kampe, skal gennemgå en neurologisk eller en
neurokirurgisk speciallægeundersøgelse og en øjenlægeundersøgelse. Nævnte undersøgelse
skal herefter gentages efter hver 25 kamp, samt hvis bokseren har tabt en kamp på knockout

2.6

Før kampstart ved et arrangement, skal bokserens startbog kontrolleres og godkendes af
supervisor og stævnelæge,

2.7







2.8

Ved mesterskaber skal bokserne lægeundersøges/godkendes før vejning (skal foretages
hver dag bokseren skal i konkurrence).
Før lægeundersøgelse ved mesterskaber skal bokseren være glatbarberet.
Ingen form for skægvækst, piercing, bæring af smykker, hårdspænder el.lign. under
kamp er tilladt.
Ingen med indopereret pacemaker el.lign., der kan ændre kroppens funktion tillades at
bokse.
En bokser må under kamp bære bløde kontaktlinser. Alle andre former for kontaktlinser
er ikke tilladt.

Knockout (KO) og Teknisk Knockout (TKO)
 Hvis resultatet af en kamp er knockout eller Teknisk knockout, hvor kamplederen
standser kampen på grund af, at den ene bokser har modtaget mange hårde træffere til
hovedet, skal stævnelægen i samråd med supervisor idømme karantæne til bokseren på
mindst 30 dage (AIBA regler)
 Såfremt en bokser ved en knockdown har været uden bevidsthed i mere end 1 minut,
skal han/hun idømmed mindst 180 dages karantæne (AIBA regler)
 Såfremt en bokser har modtaget 2 ”almindelige” karantænepålæg inden for en periode af
3 måneder, skal bokseren idømmes mindst 3 måneders karantæne.
1.september 2013






3.

Såfremt en bokser har modtaget 3 karantænepålæg inden for en periode af et år, kan
bokseren ikke tillades at bokse før et år efter idømmelsen af tredje karantæne.
Karantænepålægget omfatter i de ovennævnte tilfælde deltagelse i såvel
konkurrenceboksning som sparring i forbindelse med træning.
Umiddelbart efter stævnet skal stævnearrangøren indsende lægeskema til DaBUs kontor.
Også selvom der ikke er noget at anføre. Lægeskemaet skal underskrives af både læge
og supervisor.
Før en bokser der har haft karantæne, atter kan tillades at bokse kampe, skal han/hun
gennemgå en neurologisk eller neurokirurgisk speciallægeundersøgelse samt en
øjenlægeundersøgelse

Scoring System
3.1.

AIBA Scoring systemet er baseret på 10 point systemet.

3.2

Computer bedømmelse
3.2.1 Til hver kamp skal der deltage 1 supervisor, 1 kampleder og 5 dommere.
Før hver kamp trækker de 5 dommere et nummer, der angiver deres placering ved
ringen. Ved kampens start udvælger computeren – uden nogens kendskab – de tre
dommere der bedømmer kampen. Kun deres score er tællende.
De tre udvalgte dommere kendes ikke af nogen og kan ikke ses på computeren, før
efter den endelige afgørelse og kampens vinder er fundet.

Inden kampstart tastes kampleder og de 5 dommere ind i computeren

3.2.2

Efter afslutning på hver omgang taster dommeren omgangens resultat ind på sin
score pad.. Vinderen af en omgang har altid 10 point og modstanderen tilsvarende
9, 8, 7eller 6 point.
Der skal altid findes en vinder.
Dommeren skal inden for 15 sekunder efter omgangens afslutning indtaste resultatet
og trykke OK. Det indtastede resultat overføres direkte til supervisors computer.
Efter at dommeren har trykket OK, kan resultatet ikke ændres.

3.2.3

Ved kamplederens tildeling af advarsler, skal dommerne ikke gøre noget.
Kun supervisor registrerer advarsler. Ligeledes skal dommerne ikke gøre noget ved
tællinger.
Et knockdown tæller ikke ekstra point.
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Dommerens score pad

3.2.4
.

Supervisors box bl.a. til advarsler

Ved kampens afslutning viser computeren de tre udvalgte dommeres resultater, hvor
også de af supervisor indtastede advarsler er anført og fratrukket. Supervisor skriver
resultat blanketten til speakeren.

De tre udvalgte dommeres resultater

3.2.5

Resultatet annonceres som 3-0, 2-1, KO, TKO el.lign.
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Speakerens resultat kort

3.3

Manuel bedømmelse
3.3.1. Til hver kamp skal deltage 1 supervisor, 1 kampleder og 3 dommere.
Før hver kamp trækker de 3 dommere et nummer, der angiver deres placering ved
ringen.
3.3.2.

Der anvendes score kort.
Efter hver omgang udfylder dommeren score kort, der indsamles af kamplederen,
der giver dem til supervisor.
Supervisor noterer den enkelte dommers resultat på kamprapport skemaet.
Ved kamplederens tildeling af advarsler, er det supervisor der fratrækker 1 point og
påfører det i kamprapporten. Dommerne skal ikke foretage sig noget.

Dommerens score card
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Supervisor kamp rapport

4.

3.4.

Omgang vundet
 10 – 9 En tæt omgang (3 – 5 støds forskel)
 10 – 8 Vinder har en klar dominans (5 – 8 støds forskel)
 10 – 7 Total dominans (8 – 12 støds forskel)
 10 – 6 Over matchning (12 stød + i forskel)

3.5.

Scorings kriterier
 Antal af træffere
 Dominering af kampen
 Viser vilje til at vinde
 Teknisk og taktisk overlegenhed
 Overholdelse af regler

Afgørelser
4.1.

4.2.

Vinder på point (WP)
4.1.1.
Efter sidste omgang findes vinderen ud fra gældende scorings kriterier.
4.1.2.

Hvis en kamp bliver stoppet på grund af et opstået hændeligt uheld, skal kampen
afgøres på point. Omgangen hvor i kampen stoppes skal tælles med.

4.1.3.

Såfremt begge boksere bliver skadet på samme tid, og kampen stoppes af
kamplederen, afgøres kampen på point.

4.1.4.

Såfremt kampen stoppes af kamplederen på grund af en begivenhed, der er uden
for boksernes eller kamplederens kontrol, såsom skade på ringen, svigt af ring
belysningen eller andre lignende uforudsete uheld, skal kampen afgøres på point.
Omgangen hvor i kampen stoppes skal tælles med.

Teknisk knockout (TKO)
Kampen afgøres på TKO
 Såfremt sekundanten opgiver for sin bokser
 Såfremt en bokser ikke er klar til at fortsætte efter pausen mellem omgangene
 Hvis kamplederen stopper kampen for at redde en bokser for yderligere overlast
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(bokseren udklasseret)
Hvis en bokser af kamplederen skønnes uegnet til at fortsætte eller ikke ønsker at
fortsætte efter en knock down
Hvis en bokser ikke kan/vil fortsætte efter et for dybt stød (90 sekunders reglen)
Hvis en bokser bliver slået ud af ringen, og ikke er tilbage efter 30 sekunder. I sådan
tilfælde må bokseren ikke modtage nogen form for hjælp.
Hvis kamplederen i samråd med stævnelægen standser kampen.
Hvis en Kvinde Elite/U19 eller Herre U19 har haft 3 knock downs i én omgang eller 4
knock downs i hele kampen.
Hvis en bokser ikke skønnes at kunne fortsætte efter tælling til 8.

4.3.

Teknisk knockout Injury (TKO-I)
Kampen afgøres på TKO-I
 Hvis en bokser efter kamplederens vurdering ikke er i stand til at fortsætte kampen efter
at have pådraget sig en skade, som følge af et eller flere korrekte slag eller hvis en
tidligere pådraget skade forværres.
 Hvis en bokser efter kamplederens vurdering ikke er i stand til at fortsætte kampen efter
at have pådraget sig en skade, der ikke er forårsaget af slag.

4.4

Diskvalifikation (DQ)
 Hvis en bokser diskvalificeres for en begået fejl, eller for en hver anden ureglementeret
handling, vinder modstanderen kampen.
 Hvis kamplederen vurderer, at en bokser ved en forsætlig handling har forårsaget en
skade på modstanderen, så han ikke kan fortsætte kampen, taber han/hun kampen på DQ
 Hvis en bokser af kamplederen har modtaget 3 advarsler, tabes kampen på DQ

4.5.

Knockout (KO)
Kampen afgøres på knockout
 Hvis kamplederen tæller en bokser ud (tælling til 10)
 Hvis kamplederen standser tælling og tilkalder lægen til at komme i ringen
 Hvis begge boksere tælles ud, taber begge boksere på KO

4.6.

Walk Over (WO)
 Hvis en bokser står i ringen, klar til at bokse og modstanderen, efter at have været
annonceret, efter max. 1 minut ikke er mødt frem, afgøres kampen på WO
 Hvis supervisor er vidende om, at den ene bokser ikke møder frem, undlades denne
procedure, og den fremmødte bokser vinder på WO (skal dog møde kampklar i ringen)

Protester
5.1.

En protest skal indgives af holdlederen eller den person der har den højeste position på
holdet eller af bokserens træner.

5.2.

Protesten skal indgives ikke senere end 30 minutter efter kampens afslutning.

5.3.

Indgives en protest under et finalestævne, skal det ske inden for 5 minutter efter kampens
afslutning, og medaljeoverrækkelsen vil blive udsat indtil protesten er færdig behandlet.

5.4.

Protesten skal være skriftlig og afleveres til supervisor, med tydelig angivelse af grunden til
protesten, og hvilke regler der er overtrådt

5.5.

Protest mod dommernes trufne afgørelse vil ikke blive accepteret. Protest kan kun rettes mod
kamplederens afgørelse eller adfærd

5.6.

Protest gebyret er 500 kr. (International 500 US $). Et administrations gebyr på 150 kr. vil
blive fratrukket dette beløb, og 350 kr. vil blive refunderet såfremt protesten tages til følge.
Hvis protesten bliver afvist, vil ingen penge blive refunderet.

5.7.

Supervisor kan træffe afgørelse om protestens videre behandling. Godkendes protesten til
behandling, skal supervisor straks underrette de involverede personer. Afvises protesten til
behandling, refunderes protest gebyret.
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6.

5.8.

Behandling af protesten skal foretages af supervisor i samråd med kampleder- og dommer
evaluererne, umiddelbart efter stævnets afslutning.

5.9.

Den trufne afgørelse meddeles af supervisor til de berørte bokseres holdledere eller til de
personer der har den højeste position på holdet eller til boksernes trænere.

5.10.

En videooptagelse af kampen der vedrører protesten skal anvendes til at analysere
afgørelserne ved alle AOB arrangementer.

5.11.

Når en protest er afgjort er den endelig og kan ikke omstødes.

For dybt stød (Low Blow)
6.1.

Hvis en bokser ubevist bliver ramt for dybt, men ikke hårdt, skal kamplederen gøre
opmærksom på hændelsen, uden at standse kampen.

6.2.

Hvis en bokser rammes for dybt, og den ramte bokser klager over slaget har
kamplederen 2 muligheder:

6.3.

6.4.

7.

8.

6.2.1.

Hvis slaget er bevidst og hårdt diskvalificeres bokseren der har afgivet slaget.

6.2.2.

Start tælling til 8.

Efter tælling til 8 har kamplederen 2 muligheder:
6.3.1.

Hvis den ramte bokser er klar til at fortsætte, tildeles modstanderen, hvis
kamplederen finder det berettiget, en advarsel, og kampen kan fortsætte.

6.3.2.

Hvis den ramte bokser ikke umiddelbart ser sig i stand til at fortsætte, kan
kamplederen give ham/hende op til 1½ minut til at gøre sig klar.

Efter den tildelte tid, har kamplederen 2 muligheder:
6.4.1.

Hvis den ramte bokser er klar til at fortsætte, tildeles modstanderen en advarsel, og
kampen kan fortsætte.

6.4.2.

Hvis den ramte bokser ikke ser sig i stand til at fortsætte efter de 1½ minut, udråbes
modstanderen som vinder på TKO

Henstilling, advarsel, diskvalifikation
7.1.

En bokser der ikke følger kamplederens henstillinger, ikke følger reglerne, bokser eller
opfører sig på en usportslig måde eller på anden måde forser sig, kan efter kamplederens
vurdering tildeles en advarsel eller diskvalificeres. Hvis kamplederen vil tildele en bokser en
advarsel, skal han kommandere ”STOP” og overfor bokseren markere overtrædelsen og
tildeling af advarsel markeres overfor bokseren, supervisor og dommerne.

7.2.

Hvis en bokser tildeles en advarsel af kamplederen, skal supervisor registrere advarslen i i
point computeren. Hver advarsel vil reducere den samlede pointsum med et (1) point. Ved
tildeling af den tredje advarsel skal kamplederen diskvalificere bokseren.

7.3.

Hvis kamplederen har en formodning om at der er begået en ulovlig handling, som han ikke
har set, kan han rådføre sig med dommerne.

7.4.

Hvis det viser sig, når kampen er slut, at en boksers håndbind ikke er ifølge forskrifterne, og
kamplederen vurderer at det har været en fordel for bokseren, skal han diskvalificere
bokseren.

7.5.

Supervisor, dommer- eller kampleder evaluerer, har ret til at fjerne en sekundant fra
ringhjørnet og diskvalificere vedkommende fra fortsat sekundering i ringhjørnet, såfremt
denne ikke følger reglerne.

Knockdown
8.1.

En bokser betegnes som været slået ned hvis:
8.1.1. Bokseren berøre gulvet med andre kropsdele end fødderne som følge af slag.
8.1.2.

Bokseren hænger forsvarsløst i tovene som følge af slag.
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8.2.

8.1.3.

Bokseren er kommet udenfor- eller delvis udenfor tovene som følge af slag.

8.1.4.

Bokseren efter en hård træffer, ikke er i gulvet eller hænger i tovene, men befinder
sig i en omtåget tilstand, så han/hun efter kamplederens vurdering ikke kan
fortsætte

Tælling ved knockdown
I tilfælde af et knockdown, skal kamplederen kommandere ”STOP” og straks begynde
tælling 1 til 8 hvis bokseren er klar til at fortsætte kampen, og fra 1 til 10 hvis bokseren ikke
er i stand til at fortsætte. Kamplederen skal tælle med et interval på 1 sekund mellem tallene
og tydeligt med fingrene vise bokseren hvor langt i tællingen der er.
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8.3.

Modstanderen
Når en bokser er nede, skal modstanderen umiddelbart gå til det neutrale hjørne som
kamplederen anviser og blive der til kamplederen giver besked om igen at forlade hjørnet.
Hvis modstanderen ikke følger kamplederens anvisning, skal denne afbryde tællingen til
anvisningen følges.

8.4.

Obligatorisk tælling til otte
Når en bokser er nede som følge af et slag, skal kampen ikke fortsætte, før kamplederen
obligatorisk har talt til 8, selv om bokseren er klar til at fortsætte før tællingen eller
omgangen er slut.

8.5.

Begge boksere nede
Hvis begge boksere er nede, skal tællingen fortsætte så længe en af bokserne ikke er klar.

8.6.

Obligatorisk antal tællinger
8.6.1.

Max antal tællinger til 8 i 1 omgang er 3.

8.6.2.

I kvinde, U19 og U17 kampe er max antal tællinger i kampen 4. (I Danmark må
der dog ikke tælles over U17 boksere)

8.7.

Bokser slået ud af ringen
Hvis en bokser er slået ud af ringen, får han/hun 30 sekunder til, uden hjælp af nogen, at
komme tilbage i ringen. Er bokseren ikke tilbage i ringen inden de 30 sekunder er gået, tabes
kampen på TKO.

8.8.

Knockout
Når kamplederen har sagt ”10” er kampen slut og afgørelsen bliver KO. Kamplederen kan
stoppe tællingen før, hvis han/hun vurderer at boksren har behov for lægehjælp.

8.9.

Knockdown ved slutningen af en omgang.
Hvis en bokser er til tælling i slutningen af en omgang, skal kamplederen fortsætte tællingen
selvom omgangen er slut. Hvis kamplederen tæller til 10,tabes kampen på KO. Gong
Gongen kan ikke ”redde” bokseren.

8.10.

Anden gang ”nede” uden yderligere slag
Hvis en bokser har været nede og kampen genoptages efter tælling til 8, men igen går ned
uden at have modtaget yderligere slag, skal kamplederen fortsætte tællingen fra 8 til 10.

Kamplederen
9.1.

I alle AIBA AOB konkurrencer bliver hver kamp ledet af en kampleder, der udtages af
lodtrækningskommissionen.
(Ved arrangementer i Danmark, vil påsætning af kampleder blive foretaget af supervisor)

9.2.

Kamplederens opgaver er som følger:
9.2.1.

Tage sig af bokserne så de ikke lider overlast

9.2.2.

Sikre at regler og principper om ”fair play” overholdes

9.2.3.

Have kontrol over kampen i alle henseender

9.2.4.

Sikre at en svagere bokser ikke lider unødig overlast
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9.2.5.

Kamplederen har 4 kommandoer:
9.2.5.1. ”Stop” når bokserne skal stoppe med at bokse
9.2.5.2.

”Box” når bokserne skal genoptage boksningen

9.2.5.3.

”Break” når der skal brydes en clinch

9.2.5.4.

”Time” når tidtageren skal stoppe tiden

9.2.6.

Med passende beskrivende tegn, verbale kommandoer eller gestus gøre
opmærksom på overtrædelse af reglerne.

9.2.7

Kamplederen må røre bokserne med hænderne, for at stoppe eller bryde kampen,
eller adskille bokserne

9.2.8.

Kamplederen må ikke hæve en boksers arm, eller på anden måde indikere hvem der
vandt kampen, før speakeren har annonceret resultatet. Når vinderen skal udråbes,
anbringer kamplederen sig i midten af ringen, med en hånd om hver boksers
håndled, og hæver armen på den vindende bokser, med ansigtet vendende mod et
evt. TV kamera. Alternativt mod supervisor.

9.2.9.

Når kamplederen har diskvalificeret en bokser eller af anden grund har standset
kampen, skal han/hun først informere supervisor om hvilken bokser der er
diskvalificeret eller af hvilken grund kampen er stoppet, så supervisor kan indtaste
resultatet og informere speakeren, så afgørelsen kan meddeles til publikum.

9.2.10. Kamplederen må til enhver tid konsultere stævnelægen om evt. skade på en bokser
9.2.11. Når kamplederen kalder stævnelægen i ringen, må kun kampleder og læge være på
ring platformen, men lægen kan tilkalde andre til at hjælpe ham/hende.
9.2.12. Hvis en skade opstår, og kamplederen ikke klart forstår omfanget af skaden, skal
proceduren som nedenfor følges:

9.3.



Send den ikke skade bokser til neutralt hjørne



Spørg lægen om bokseren kan fortsætte kampen. Hvis lægen siger ok kan
kampen sættes i gang



Hvis lægen siger, at bokseren ikke er egnet til at fortsætte, kan kamplederen
stoppe kampen. Hvis kamplederen ikke så et evt. urent slag, kan han spørge
hver af kampens dommere om stødet var korrekt eller ikke korrekt
o Hvis alle eller et flertal af dommerne har set at slaget var korrekt,
afgøres kampen på TKO-I
o Hvis alle eller et flertal af dommerne har set at en tilsigtet fejl er
begået, afgøres kampen på DQ.
o Hvis alle eller et flertal af dommerne har set, at en utilsigtet fejl er
begået, skal dommernes score anvendes indtil det tidspunkt hvor
kampen blev standset, og kampen afgøres på point.

Kamplederens ansvarsområde er som følger:
9.3.1.

At stoppe en kamp til enhver tid, såfremt han/hun skønner den bliver for ensidig

9.3.2.

At stoppe en kamp til enhver tid, hvis en bokser har pådraget sig en skade og
kamplederen skønner at han/hun ikke kan fortsætte

9.3.3.

At stoppe en kamp, hvis kamplederen skønner at begge boksere er inaktive og ikke
gør deres bedste. I sådan tilfælde kan kamplederen diskvalificere den ene eller
begge boksere.

9.3.4.

At give en bokser en henstilling eller en advarsel for en forseelse eller for ikke at
følge fair play eller på grund af brud på reglerne.

9.3.5.

At diskvalificere en bokser, der ikke straks efterkommer kamplederens kommando
eller som opfører sig på en krænkende eller aggressiv måde over for kamplederen

9.3.6.

Uden forudgående advarsel at diskvalificere en bokser for en grov forseelse
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9.3.7.
9.4.

9.5.

Kamplederens kontrol af bokseren
9.4.1.

Når bokseren er i ringen, skal kamplederen kontrollere at han/hun er iført den
korrekte beklædning som anført i AOB konkurrenceregler

9.4.2.

Bokseren må ikke være iført andet end ovennævnt anført

9.4.3.

I tilfælde af, at handskerne går op eller bliver skadet, skal kamplederen standse
kampe og sørge for at fejlen bliver udbedret

9.4.4.

Efter kampens afslutning og før vinderen udråbes, skal kamplederen kontrollere
boksernes håndbind.

Før kampen sættes i gang, skal kamplederen kontrollere at alle dommere er på plads og klar
og at lægen er på plads og klar
9.5.1.

10.

At tolke reglerne, så længe de er anvendelige eller relevante for kampen, eller
beslutte at handle efter omstændigheder der ikke er omfattet at disse regler.

Kampen må først sættes i gang når supervisor hat givet tilladelse.

Dommeren
10.1.

Dommerne skal individuelt bedømme de to boksere efter følgende kriterier:
a. Antal godkendte træffere (Den bokser der rammer mest med hårde, præcise træffere
med effekt. Det er ikke ”kun” antallet af træffere der tæller)
b. Dominering af kampen (Den bokser der styrer/presser sin modstander mest. Den
bokser der oftest begynder og slutter en slagserie)
c. Viser vilje til at vinde (Den bokser der aktivt medvirker til, at der sker noget i kampen)
d. Teknisk og taktisk overlegenhed (Den bokser med den bedste teknik, både hvad angår
slag og bevægelse)
e. Overholdelse af reglerne (En bokser der bryder reglerne ofte, kan ikke vinde en lige
omgang).





10.1.

10 – 9
10 – 8
10 – 7
10 – 6

En tæt omgang (3 – 5 støds forskel)
Vinder har en klar dominans (5 – 8 støds forskel)
Total dominans (8 – 12 støds forskel)
Over matchning (12 stød + i forskel)

Udpegning af dommere
10.1.1. I alle AIBA arrangementer, vil hver kamp blive bedømt af 3 ud af 5 dommere.
10.1.2. Hver af de 5 dommere placeres på de 3 sider af ringen

11.

10.2.

Dommeren må ikke tale eller give tegn til bokserne, andre dommere eller nogen anden før,
under og efter kampen.

10.3.

Dommeren skal blive på sin plads, indtil kampene resultat er blevet annonceret af speakeren.

Stævne lægen
11.1.

12.

Stævnelægen har de rettigheder og beføjelser der er givet ham jf. justitsministeriets
bekendtgørelse, Sundhedsstyrelsens cirkulære og AIBAs Medical Handbook 2013
(http://www.aiba.org/documents/site1/docs/Medical Handbook 202013.pdf)

Tidtageren
12.1.

Tidtageren skal have 2 stopure.
Hvervet som tidtager er som følger:
12.1.1. Tidtagerens vigtigste opgave er at holde styr på antal af omgange, længde af
omgange og pauser mellem disse. Interval mellem omgangene skal være 1 minut.
12.1.2. 10 sekunder før en omgang ender, skal tidtageren markere dette ved f.eks. et slag i
bordet med ”hammer”, så det opfattes af kamplederen
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12.1.3. 10 sekunder før en pause mellem omgangene slutter, skal tidtageren markere dette
ved f.eks. et slag i bordet med ”hammer”, så det opfattes af kamplederen,
supervisor og speaker.
12.1.4. Under kampen skal tidtageren kun stoppe tiden når kamplederen kommanderer
”Time” og viser tegnet som vist nedenfor. Tiden startes igen når kamplederen
kommanderer ”Boks”.

12.1.5. Ved kamplederens tælling skal tidtageren markere hvert sekund der tælles, f.eks.
ved slag i bordet med ”hammer”.
12.1.6. Tiden stoppes ikke ved tælling, men hvis omgangen slutter inden tællingen er
færdig, må der ikke slås på gon-gongen før kamplederen har kommanderet ”Boks”.
12.1.7. Tidtageren skal med sit andet stopur regulere tiden i forbindelse med et for dybt
stød, knockdown hvor bokseren er bevidstløs eller hvor bokseren slås ud af ringen
(30 sekunder).
Ved for dybt stød hvor 90 sekunders reglen tages i anvendelse, skal tidtageren på
ordre fra kamplederen regulere tiden og efter 30 sekunder slå 1 slag i bordet, efter
60 sekunder 2 slag i bordet og efter 90 sekunder 3 slag i bordet.

13.

Speakeren
13.1.

Speakeren skal have en klar og tydelig stemme og være godt inde i bokse regler og
terminologier. Speakeren skal placeres ved siden af (til venstre for) supervisor
Speakerens opgave er:
13.1.1. Før kampen skal speakeren annoncere kampens art (herre/kvinde – Elite/U19/U17
eller U15), vægtklasse, boksernes navne og klub/nation, kampleder og dommere.
13.1.2. 10 sekunder før start af hver omgang annoncerer speakeren ”Ringen fri” og ved
internationale arrangementer ”Seconds Out”. (Dog ikke ved start af første omgang)
13.1.3. Efter at hver omgang sættes i gang annonceres omgangens nummer
13.1.4. Når kampen er færdig, annoncer speakeren kampens vinder og resultat. Vinder og
resultat modtages af supervisor
13.1.5. Imellem omgangene kan speaker evt. orientere publikum om boksernes meritter.

13.2.

Ved internationale arrangementer skal speakeren have følgende kvalifikationer:
13.2.1. Være velformulerende på flere sprog, som minimum engelsk

14

Supervisor
14.1.

Supervisor skal være uddannet kampleder og hans/hendes opgave er:
14.1.1. Ansvarlig for alle afgørelser
14.1.2. Modtager mellem hver omgang dommersedler fra kamplederen
14.1.3. Sammentæller og udfylder resultatskema
14.1.4. Fører de af kamplederen givne advarsler på resultatskemaet og fratrækker pointene
ved kampens afslutning (1 point pr. advarsel)
14.1.5. Meddeler speakeren navn på vinder og kampens resultat
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14.1.6. Vurderer dommere og kampleders indsats
14.1.7. Påtaler overfor sekundanter hvis de overtræder gældende regler
14.1.8. Efter stævnet evaluerer kampleder og dommere

15.

Sekundanter / trænere
15.1.

Kvalifikation som sekundant
15.1.1. Ved alle internationale AIBA turneringer og mesterskaber, kan kun AIBA
certificerede sekundanter virke.
15.1.2. Enhver sekundant der er aktiv inden for professionel boksning, kan ikke tillades at
være sekundant og / eller andet, i nogen AIBA konkurrence på alle niveauer, med
mindre denne har stoppet sit virke i en periode på min mindst 6 måneder og er
certificeret af AIBA som registreret sekundant / træner
15.1.3. En bokser må være hjulpet af op til 3 sekundanter. Dog må kun 2 sekundanter entre
ringen og kun 1 må komme ind i ringen. Den tredje sekundant skal blive på gulvet.

15.2.

Opgaverne som sekundant er som følger:
15.2.1. Sekundanterne skal forlade ringen inden start af hver omgang, og fjerne
håndklæder, spande, vandflasker etc. Fra ringens platform
15.2.2. Under kampen skal sekundanterne være i besiddelse af et håndklæde til bokserne.
En sekundant kan opgive for sin bokser ved at smide håndklædet ind i ringen..
Håndklædet må ikke smides ind imens kamplederen er i gang med en tælling.
15.2.3. Ved AIBA turneringer og mesterskaber, skal sekundanterne bruge de af
arrangørerne udleverede gennemsigtige flasker med vand.
I tilfælde af skader, må sekundanten bruge Vaseline, Collodium,
Trombibopløsning, Micro fibrilar, Kollagen, Gelfoam, Surgicel og Adrenalin
1/1000.
Isposer el.lign. til at begrænse evt. hævninger samt renseservietter er ikke tilladt.

15.3.

Forbudte aktiviteter
15.3.1. Sekundanterne må ikke råbe højt, stampe i gulvet el.lign. for at informere bokseren
eller kamplederen om hændelser, opildne tilskuerne med ord eller tegn under
kampen. Sekundanten må ikke røre ringen under kampen, eller komme med
upassende ytringer overfor bokserne eller kamplederen, der kan forstyrre kampen.
15.3.2. Sekundantens opholdsområde skal være 50 – 100 cm. fra ringhjørnet på et område
af 2 – 2½ kvadratmeter. Sekundanterne skal blive siddende på de anviste stole, og
ikke komme med bemærkninger til kamplederen eller dommerne.
15.3.3. Det er ikke tilladt sekundanterne at smide noget ind i ringen for at vise deres
utilfredshed, eller sparke til stole, spande, vandflaske el.lign. der kan anses som
værende usportslig opførsel.
15.3.4. Brug af ethvert kommunikationsmiddel inden for ringområdet (FOP), så som
mobiltelefoner, walkie-talkies, smartphones, headset el.lign er ikke tilladt.
15.3.5. Det er under ingen omstændigheder tilladt sekundanter at give supplerende ilt til en
bokser under kampen.

15.4.

Sanktioner
15.4.1. Ved en første gangs overtrædelse af nogen af ovenstående forbudte aktiviteter, vil
sekundanten modtage en advarsel af supervisor.
15.4.2. Ved anden gangs overtrædelsen vil sekundanten modtage endnu en advarsel og
blive vist væk fra ringområdet (FOP), men har lov til at blive i konkurrence hallen.
15.4.3. Ved tredje brud på nogen af ovenstående forbudte aktiviteter, vil sekundanten blive
fjernet af supervisor for resten af dagen.
15.4.4. Ved et fjerde brud på reglerne, vil sekundanten blive suspenderet fra turneringen.
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Ringområdet
Field of Play (FOP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dommer 1
Dommer 2
Dommer 3
Dommer 4
Dommer 5
Supervisor
Kampleder evaluerer (ej I DaBU)
Speaker
Tidtager

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

computeroperatør
Læger
dommer evaluerer (ej i DaBU)
Sekundanter rødt hjørne
Sekundanter blåt hjørne
Neutralt hjørne
TV kameraer
Fotografer

Benyttes der kun 3 dommere er deres placering 2, 3 og 5.

16.

Ringen
16.1.

Godkendt ring
16.1.1. Ved alle AIBA turneringer og mesterskaber, skal de nationale forbund benytte
ringe fremstillet af en af AIBAs officielle udstyrs licenstagere.

16.2.

Ring og kanvas størrelse
16.2.1. I alle AIBA turneringer og mesterskaber skal ringen være 6,10 m. i kvadrat inden
for tovene
16.2.2. Uden for tovene, skal ringgulvet have en bredde af 85 cm., inklusive kanvas så
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denne kan strækkes, strammes og fastgøres.
16.2.3. Ringen skal have dimensionerne som angivet nedenfor

16.3.

Højden på ringen skal være 1 m. over gulvet

16.4.

Platformen skal være sikkert bygget og være nivelleret og være fri for hindrende
fremspring.. Den skal være forsynet med 4 hjørnestolper med 4 hjørnepuder, for at undgå
skader på bokserne. Hjørnestolper og puder skal placeres i forhold til supervisors placering
a. Nærmeste venstre hjørne – Rød
b. Længst væk venstre side – Hvid
c. Længst væk højre side – Blå
d. Nærmeste højre side – Hvid
Platformen skal være 7,80 m. i kvadrat

16.5.

Ringgulvet
16.5.1. Ringgulvet skal være dækket af filt, gummi eller andet passende godkendt
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materiale af blød og elastisk kvalitet. Det skal have en tykkelse af mindst 1,5 cm.
og højst 2 cm.
16.5.2. Kanvassen skal dække hele ringgulvet og være lavet af skridsikkert materiale.
16.5.3. Kanvassen skal være blå, Pantome 299.
16.6.

Tovene
16.6.1. Tovene skal være beklædt med tyk polstring
16.6.2. Der skal være 4 tove på hver side af hjørnestolperne og de skal have en tykkelse af
4 cm. (der findes fortsat ældre bokseringe med kun 3 tove. Til lokale stævner er det
fortsat tilladt at bruge disse)
16.6.3. Højderne af de 4 tove skal være 40 cm., 70 cm., 100 cm. og 130 cm. over
ringgulvet
16.6.4. De 4 tove skal forbindes på hver side af ringen med 2 stk. tøj/lærreds strips, der
ikke må kunne glide på tovene.
16.6.5. De 2 øverste tove skal være hårdt spændt. Kamplederen eller supervisor har ret til
at forlange tovene justeret

16.7.

17.

Trapper
16.7.1. Ringen skal være forsynet med 3 trapper. 1 til rødt hjørne, 1 til blåt hjørne og 1 i
neutralt hjørne til kampleder og læge.

Ring tilbehør
Følgende ringudrustning skal af arrangørerne stilles til rådighed, og skal være klar senest 2 timer før
stævnestart.
17.1.














18.

19.

Tandbeskytter
18.1.

Tandbeskytter skal bæres af bokserne i alle kampe

18.2.

Tandbeskytteren må ikke være rød eller delvis rød

Skridt beskytter
19.1.

20.

Gong-gong eller klokke
To plastspande/dunke der anvendes som spytbakker
Borde stole til supervisor, læger, tidtagere, speaker, computeroperatør, stævnesekretær
og dommere
1 elektronisk stopur og 1 manuelt stopur som backup
1 elektronisk scoring system (I Danmark kan benytte 3 dommer systemet uden
computer)
1 mikrofon tilsluttet højtalersystemet
Førstehjælpsudstyr i henhold til de medicinske regler
En ikke gennemsigtig lille plastic pose skal placeres i de to neutrale hjørner uden for
tovene
3 stole i henholdsvis rødt og blåt hjørne til sekundanter
2 taburetter i henholdsvis rødt og blåt hjørne til bokserne
1 båre
1 sæt nummererede (1 – 5) bordtennisbolde og beholder til lodtrækning af dommer
positioner

I alle herre kampe, skal skridtbeskytter bæres af bokserne. En blød jock-strap kan også
benyttes. Skridtbeskytteren må ikke dække noget af træffefeltet.

Hjelm
20.1.

For Elite mænd, er benyttelse af hjelm ikke tilladt. (Dog er der en undtagelse i Danmark, da
justitsministeriet ikke tillader at der bokses uden hjelm).
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20.2.

For kvinder alle aldersgrupper samt herrer U19, U17 og U15 er benyttelse af hjelm fortsat
obligatorisk
20.2.1. Bokserne skal bære rød eller blå hjelm som svarende til ringhjørnet
20.2.2. Ved internationale arrangementer leveres hjelmen af arrangørerne. Ved DaBU
arrangementer benytter bokserne egen godkendt hjelm.
20.2.3. Hjelmen tages på i ringen, efter ordre fra kamplederen og tages af, umiddelbart
efter kampen og før resultatet af kampen offentliggøres.
20.2.4. Det er tilladt at benytte hårnet eller tørklæde under hjelmen. Der må ikke hænge hår
udenfor hjelmen.

21.

22.

Handsker
21.1.
21.2.
21.3.

I alle konkurrencer skal benyttes AIBA godkendte handsker
Bokserne skal bære røde eller blå handsker som svarende til ringhjørnet
Handskerne skal leveres af arrangørerne. Det er ikke tilladt at benytte egne handsker

21.4.

Bokserne skal have handsker på før de entrer ringen og tages af umiddelbart efter kampen og
inden resultatet offentliggøres

21.5.

Kun rene handsker uden skader må benyttes

21.6.

For Elite herrer skal vægtklasserne fra 49 til og med 64 kg. benytte 10 oz. handsker.
Fra 69 til og med +91 kg. skal benytte 12 oz. handsker. (I Danmark benyttes dog 10 oz.
handsker i alle vægtklasser indtil justitsministeriet tillader at aflægge hjelmen)

21.7.

For alle øvrige kategorier benyttes 10 oz. handsker

Håndbind
22.1.

I alle AOB konkurrencer skal bokserne benytte AIBA godkendte håndbind. Ved alle AIBA
arrangementer leveres bandagerne af arrangørerne

22.2.

Bandagerne skal anlægges i omklædningsrummet.

22.3.

Bandagerne må ikke være længere end 4,5 m. og ikke kortere end 2,5 m. og have en bredde
på 5,7 cm.

22.4.

Bandagerne skal være fremstillet af elastisk bomuld og skal have velcrolukning.
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