Hej alle.

Som opfølgning på tidligere udgivelse af nye regler (AIBA) er der d. 19. december på en AIBA- kongres vedtaget
yderligere ændringer.
De kan alle ses på AIBAs hjemmeside (se link), hvor det anbefales at man selv læser disse og holder sig ajour.
De vigtigste er dog kort gennemgået nedenfor, ligesom enkelte som ikke specifikt er ændrede regler, men som
man bør være opmærksomme på – og kende til. ALLE nye regler er til implementering øjeblikkeligt.

Elite kvinder og U19 mænd
Elite mænd, U 19 og Elite kvinder bokser nu alle 3x3 minutter. Der er IKKE truffet beslutning om, at kvinderne
skal bokse uden hjelm, som tidligere forventet.
Ungdom
Ungdomsboksere (U17) bokser nu alle 3 x 2 minutter.
Elite mænd
Elite mænd som har hår til nedenfor nakkegrænsen, skal bære hårnet eller lignende, som holder håret på
plads.
Nationale stævner/turneringer
Stævner/turneringer som arrangeres af klub, eller union, hvor kun boksere registreret i Danmark deltager, er at
betragte som nationale stævner/turneringer.
Overholdelse af regler
AIBAs tekniske regler for AOB, APB og WSB gælder som det eneste tekniske regelsæt på verdensplan. Alle nationale forbund, boksere, klubber (og alle som følger boksningen, indenfor AIBA), skal efterleve, følge og respektere disse regler, på alle aktivitetsniveauer. Ingen nationale forbund må udvikle deres eget regelsæt, som
er i modstrid med AIBAs tekniske regelsæt. MEN nationale forbund MÅ GERNE ændre de tekniske regler således at de afspejler/tilpasses nationale love og vilkår, så længe ændringerne ikke har indflydelse på de medicinske sikkerhedskrav – og sikkerhedskrav i øvrigt. Det sidste er et definitivt krav !
Nationalitet
Nationalitet skal (kan forlanges) bekræftes via bokserens pas, ved Internationale AIBA -turneringer. Hvis nationaliteten på en bokser drages i tvivl, har AIBA ret til at forlange følgende dokumenter fremlagt, som bevis:
Fødselsattest
Statsborgerskab (Identitetspapirer)
Nationalitets identifikationskort (kunne være sygesikring)
Bekræftelse via brev/dokument fra NOC (National Olympic Committee.)

Nationalitets skifte
Hvis en bokser skifter nationalitet, kan denne deltage i hvilken som helst AIBA konkurrence, efter 2 år fra den
dato han/hun skiftede nationalitet.
Hvis en bokser har dobbelt statsborgerskab, skal denne vælge én af nationaliteterne, når han/hun deltager i en
AIBA turnering. Når først han/hun har deltaget i én turnering, under én nationalitet, kan han/hun ikke deltage
under anden nationalitet, før der er gået 2 år, fra deltagelse under tidligere nationalitet.
Verdensmesterskaber
Fra 2017 og fremover, vil man kun kunne deltage i verdensmesterskaberne for elite mænd, ved først at have
kvalificeret sig igennem kontinentale mesterskaber.
Fra 2019 og fremover, vil man kun kunne deltage i verdensmesterskaberne for elite kvinder, ved først at have
kvalificeret sig igennem kontinentale mesterskaber.
Fra 2018 og fremover, vil man kun kunne deltage i verdensmesterskaberne for ungdom, drenge og piger, ved
først at have kvalificeret sig igennem kontinentale mesterskaber.
Professionelle boksere eller deltagere i anden kontaktsport
En atlet der har konkurreret på amatør eller professionelt niveau, i en individuel fysisk kontaktsport, er berettiget til at deltage både på nationalt – og internationalt AIBA - plan, når følgende betingelser er opfyldt :
Når et nationalt forbund ønsker at registrere en atlet, skal det nationale forbund udfylde et ansøgningsskema
(appendix B) og en lægeerklæring (udfyldes af unionens læge). Begge dokumenter fremsendes til AIBA for accept og registrering.
Registreringen vil blive godkendt (hvis) af AIBA, i samråd med AIBAs ”Technical & Rules Commission”. Atleten
har først starttilladelse, når endelig godkendelse er modtaget fra AIBA.
Enhver bokser, som er godkendt efter ovenstående foreskrifter, må efter godkendelse IKKE deltage i anden
kampsport.

Håber dette er til lidt hjælp..

