Til alle ledere, trænere, boksere og dommer/kampledere i Danmark.

I forbindelse med afholdt (5-6. oktober 2016) AIBA møde i Lausanne, omhandlende regelændringer - både
nationalt og internationalt – er der frigivet et nyt regelsæt, som vedrører både AOB, WSP og APB.
En del af de nye regler er allerede implementeret internationalt og blev efterlevet, i forbindelse med de nyligt
afholdte U19 verdensmesterskaber.
Jeg skal i det følgende forsøge at beskrive de vigtigste af dem. Et samlet oversat regelsæt for alle klasser, må
forventes at lade vente lidt på sig, da AIBA-materiale er ret omfattende. Derfor er der også, fra AIBAs side,
indlagt en overgangsperiode, hvor de nationale forbund tillades at fortsætte efter de gamle regler.
De følgende nævnte vil dog blive efterlevet straks.
Jeg skal gøre opmærksom på, at en del tidligere varslede ændringer endnu IKKE er gennemførte. Der er varslet
endnu flere ændringer, som med stor sandsynlighed vil blive vedtaget ved et tilsvarende møde, d. 20. december. Men så længe vi ikke har hørt hvad dette møde indebærer, må nedenstående stå alene:

Der er lagt særlig vægt på følgende ændringer på, da vi mener disse er essentielle:








Cutman/Cutwoman
Bandager / Håndbind
5 Dommere
Aldersgrænser
Nye kendelser
Professionelle

CUTMAN/CUTWOMAN
Ved INTERNATIONALE stævner og MESTERSKABER skal der forefindes en CUTMAN(woman) i hvert ringhjørne.
Dennes funktion er at forsøge at udbedre skader/stoppe blødninger, hvis lægen vælger at kalde ham/hende
op. Hvis dette gøres, har han/hun 45 sekunder (KUN ÉN GANG) til at udføre sit arbejde. Dette ændrer i øvrigt
ikke ved lægens beføjelser, ligesom det ikke er kamplederens - eller nogen andre end lægens, for den sags
skyld- at vurdere, om cutman skal kaldes til ringen. CUTMAN er en uddannelse, som man skal have erhvervet
sig (med deraf følgende certificering/godkendelse) og kan derfor kun bestrides af AIBA-verificerede personer.

BANDAGER/HÅNDBIND
Håndbind: Ikke længere end 4,5 meter og ikke kortere end 2,5 meter. Bredde på håndbindet = 5,7 centimeter.

ELITE MÆND : Gazebind på maksimum 15 meters længde og 5 centimeters bredde, må bruges til at dække
hånden. Ekstra 5 meter i længden, med en bredde på 10 centimeter, må bruges til at dække knoerne/ knofladen.
Tape på maksimum 5 meters længde og 2,5 centimeters bredde, tilknyttet ovenstående bandager.
Derudover må der bruges tape imellem knoerne/fingrene. Denne tape må have en maksimal bredde på 5
MILLIMETER.
Bokseren må - i det hele taget – bruge bandagerne som han vil, så længe HÅNDEN IKKE ER DÆKKET AF TAPE.
Han må derfor også gerne lægge en polstring af gaze over knoerne eller lignende, men gazen MÅ IKKE være
smurt eller dyppet i nogle former for substanser.
Det vil være muligt at få disse lagt ved diverse stævner, såfremt der er en cutman/woman tilstede – og det er
godkendt af supervisor. Dette for at tilsikre, at bandagen overholder de nye regler.
Bandagen må og skal kun bruges af Elite mænd, som bokser uden hjelm.

5 DOMMERE
Systemet hvor der udvælges 3 dommere ud af 5, som afgørende i en score udgår. I stedet gåes tilbage til
tidligere scoreform, hvor der bruges 5 dommere – og hvor ALLE 5 DOMMERES SCORE TÆLLER på lige fod. Dette
vil som udgangspunkt kun blive brugt ved INTERNATIONAL stævner og MESTERSKABER. Ikke nationale
stævner/aftenstævner. Nationalt vil scoreformen være 3 dommere (hvor alle selvfølgelig tæller).
Undertegnede forbeholder sig dog retten til at bruge 5 dommere, ved lejligheder/stævner der giver anledning
til dette. Det kunne være behovet for at bruge nye dommere (eller nye kampledere), sammen med mere
erfarne ditto. Det kunne være uddannelse, begrænset økonomisk udfordring, osv. Altså er det en overvejelse/
beslutning, der beror på en given lejlighed – og altså IKKE en beslutning stævneansvarlige, trænere eller andre
tager, eller bestemmer sig for.
Ved 5 – dommersystemet, SKAL der sidde dommere på alle fire sider af ringen.
ALDER
Vær opmærksom på (modsat tidligere udmeldt), at regler vedrørende aldersklassifikation IKKE ændres.
Hvilket betyder at det fortsat er den respektive årgang, som grupperne inddeles i.
Fra 2017 betyder det at grupperne ser således ud:
98-77:
99-00:
01-02:
03-06:

Elite
U19
U17
U15

NYE kendelser
Der gåes tilbage til RSC-kendelser, i samme form som tidligere (Inden sidste ændring), hvor RSC blev erstattet
af TKO. Det vil i al sin enkelthed sige, at ALLE kendelser, hvor kamplederen vurderer – og stopper en kamp igen hedder RSC. Dette gælder også RSC-I (Referee Stops Contest – Injury).
Da der er kommet trænere/boksere/dommere og kampledere til, under det nuværende TKO, men efter det
tidligere RSC, er her en gennemgang af ”RSC”. Vær opmærksom på, at alle andre kald vedrørende TKO IKKE
berøres:

RSC (Referee Stops Contest)
Hvis en bokser efter pausen imellem omgangene ikke viser vilje til, eller umiddelbart genoptager kampen,
bliver dennes modstander udråbt som vinder af kampen, på afgørelsen ”RSC”.
Hvis en bokser - EFTER KAMPLEDERENS MENING - bliver udklasseret/udbokset, eller modtager for mange
hårde slag (lider overlast i det hele taget, som følge af overmatching), vil kampen blive stoppet og modstanderen udråbt som vinder, på afgørelsen ”RSC”.
Hvis en bokser ikke er i stand til at fortsætte kampen, efter en tælling (talt til 8 -ikke talt ud), eller er uvillig til at
fortsætte, udråbes dennes modstander som vinder af kampen, på ”RSC”.
Hvis en bokser ikke er kommet sig/er klar, efter 90 sekunders restitutionsperiode, som følge af et for dybt slag
(se reglerne for dette i medsendte, som er de samme som tidligere) udråbes dennes modstander som vinder
(OGSÅ SELVOM SLAGET VAR URELEMENTERET).
Hvis en bokser slås ud af ringen, med et korrekt stød, tillades denne bokser 30 sekunder til at komme tilbage i
ringen (han/hun må i øvrigt ikke hjælpes), EFTER kamplederen har talt til 8. Hvis ikke dette lykkes ham/hende,
erklæres dennes modstander som vinder på ”RSC”.
Hvis en kamp stoppes af KAMPLEDEREN, på foranledning af SUPERVISOR, som følger ANVISNING fra lægen (!)
vil kampen blive annonceret afgjort på ”RSC”

RSC-I
Hvis en bokser ifølge KAMPLEDERENS mening ikke er fit til at fortsætte kampen, på grund af skade (eller
forværring af en allerede opstået skade), opstået som følge af et/flere KORREKT(E) stød, vil kampen blive
stoppet og modstanderen til den skadede blive udråbt som vinder, på RSC-I”
Hvis en bokser ifølge KAMPLEDERENS mening ikke er fit til at fortsætte kampen, som følge af en skade der IKKE
er opstået ved stød, vil kampen blive stoppet og modstanderen til den skadede blive udråbt som vinder, på
”RSC-I”

OPGIVER ”ABD” (abandon)
Det var tidligere sådan, at en sekundant kunne opgive for sin bokser, ved at smide håndklædet i ringen.
Kendelsen var derefter : ”Opgiver” (abandon). Dette blev ved sidste regelændring ændret til, at sekundanten
ikke måtte smide håndklædet i ringen, men at han/hun skulle træde op ved tovene og signalere med håndklædet, at han/hun opgav for sin bokser. Dette gav så kaldet ”TKO”.
Denne regel bliver nu ”rullet” tilbage, således at kaldet igen er ”opgiver”, men i det netop udsendte materiale
er der igen anført, at sekundanten kan smide håndklædet i ringen OG/eller signalere fra siden, uden at det er
yderligere defineret som en ændring.
Det må altså antages, at begge dele nu er ”lovlige” – i hvert fald er det hvad der vil blive ”dømt” efter.
Kaldet er – ligemeget hvad : ”OPGIVER”
Håndklædet kan IKKE smides – eller der kan IKKE opgives på en boksers vegne, under en tælling.
FOR DYBT SLAG
Kamplederen SKAL IKKE mere give advarsel ved for dybt slag (anerkendt), men KAN gøre det.
Som afslutning på denne lille oplysningskampagne  kan jeg nævne, at det er besluttet – OG implementeret, at
dommerpåsætningen INTERNATIONALT - ved AIBA-turneringer - foregår maskinelt/digitalt. Dette for at
imødegå eventuel mulighed for, at ”påvirke” resultater, med – åbenbart – mulige korrupte officials.
PROFESSIONELLE
Det er tilladt sekundanter at sekundere både professionelle og amatører (var i forvejen sat i værk).
Tidligere professionelle boksere KAN vende tilbage til amatørrækkerne. Ansøgning om dette skal ske til DaBUs
kontor, hvor DaBUs bestyrelse og elitesektion behandler ansøgningen.
Jeg vil lige afslutningsvist henlede opmærksomheden på en regel, som IKKE er ændret – og altså derfor er den
samme som hidtil. Det er bare ikke alle, der har været opmærksom på den tidligere rettelse, hvad dét angår :
Der kan IKKE nedlægges protest ! Der kan IKKE erlægges et gebyr (kr. 500,-) for optagelse af ”sag”. Kamplederens afgørelse i ringen er ENDEGYLDIG ! Det eneste/den eneste der kan ændre en kendelse, er hvis SUPERVISOR er 100% sikker på, at der er begået brud på de tekniske regler (regelfejl) som gør, at en kendelse/vinder
ville være blevet anderledes, hvis de korrekte regler var blevet fulgt.
Sker dette, vil en række formalia følge.. og er man interesseret i dem, kan man selv læse sig til denne viden, i
AIBAs tekniske regelsæt.
Lad mig samtidigt benytte lejligheden til at ønske jer alle en god og glædelig jul – og jer alle og jeres nærmeste
et godt og lykkebringende nytår.
SABU/Michael (DABUs d/k-udvalg)

