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قانون  .1طبقه بندی
 - 1.1رده بندی سنی
 - 1.1.1بوکسور های مرد و زن بین سنین  18تا  40سال در رده بوکسورهای بزرگساالن قرار میگیرند.
 -1.1.2بوکسورهای پسر و دختر بین سنین  16تا  17سال در رده بوکسورهای جوانان قرار میگیرند.
بوکسورهای پسر و دختر بين سنين  14تا  15سال در رده بوکسورهای نوجوانان قرار ميگيرند.
سن بوکسور از روی سال تولدش تعيين ميشود.
در کلیه مسابقات  ،سن بوکسورها بر مبنای تاریخ ،قبل از اولین روز مسابقه بررسی می شود.
بوکسورهای مرد  18سال بر حسب سال تولدشان اجازه دارند در کلیه مسابقات مردان بزرگسال ( از جمله
 ) AOB,APB/WSBشرکت نمایند .این رده سنی تعیین شده تا پایان  31دسامبر ) 1395/10/11 ( 2016
می باشد.
 - 1.2رده بندی وزنی
 1.2.1اصطالحات هر رده وزنی در پيوست  Aمشاهده می شود.
 1.2.2برای بوکسورهای بزرگسال مرد و پسران جوان 10 ،رده وزنی بدین شرح می باشد:
 46تا  49کيلوگرم 52 -کيلوگرم 56 -کيلوگرم 60 -کيلوگرم 64 -کيلوگرم 69 -کيلوگرم 75 -کيلوگرم-
81کيلوگرم 91 -کيلوگرم91+-کيلوگرم
 1.2.3برای بوکسورهای بزرگسال زن و دختران جوان 10 ،رده سنی بدین شرح می باشد :
45تا  48کيلوگرم 51 -کيلوگرم 54 -کيلوگرم 57 -کيلوگرم 60 -کيلوگرم 64 -کيلوگرم 69 -کيلوگرم-
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75کيلوگرم 81 -کيلوگرم81+ -کيلوگرم
 1.2.4برای بانوان بزرگسال بازیهای المپيک سه رده ی وزنی بدین شرح تعيين شدند :
 48تا  51کيلوگرم 57 -تا  60کيلوگرم 69 -تا  75کيلوگرم
 - 1.2.4برای بوکسورهای نوجوان ( پسران و دختران )  13رده وزنی بدین شرح می باشد :
 44تا  46کيلوگرم 48 -کيلوگرم 50 -کيلوگرم 52 -کيلوگرم 54 -کيلوگرم 57 -کيلوگرم 60 -کيلوگرم-
 63کيلوگرم 66 -کيلوگرم 70 -کيلوگرم 75 -کيلوگرم 80 -کيلوگرم و  + 80کيلوگرم

قانون  .2عضویت و صالحیت
 2.1عضویت
 2.1.1کليه بوکسورها  ،مربيان  ،مسئولين  ،سهامداران فدراسيون حتما ً باید عضو و مورد تائيد فدراسيون
ملی خودشان  ،كنفدراسيون و آیبا ( كميته بوكس بين المللي ) باشند تا بتوانند در مسابقات ملي و بين المللي
آیبا شركت نمایند .در غير این صورت ،حتما باید با موافقت آیبا باشد.
 2.2صالحيت
 2.2.1صالحيت در خصوص موضوعات مرتبط به مليت
 2.2.1.1قبل از هر مسابقه  AOBو چرخه مسابقات  APBیا در طی مدت ثبت نام  ، WSBآیبا باید
ملیت و صالحیت کلیه بوکسورها را تایید نماید .با این وجود ،چنانچه شکایتی در خصوص صالحیت
بوکسوری در طی هر مسابقات آیبا دریافت شود ،سوپروایزر باید فورا به سازمان آیبا گزارش دهد .اگر
مورد عدم صالحیت تایید شد ،سوپروایزر باید فورا آن بوکسور را سلب صالحیت نماید و به کلیه طرفین
اطالع دهد.
 2.2.1.2كلیه اختالفات در خصوص صالحیت در خارج از یک مسابقه آیبا صورت می گیرد ،تصمیم نهایی
در خصوص ملیت بر عهده کمیته اجرایی آیبا می باشد .چنانچه پنداشته شود که قوانین ملیت زیر پا
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گذاشته شد ،آن موضوع به کمیته انضباطی آیبا ارائه خواهد شد و بررسی و تحریم برای آن بوکسور و یا
فدراسیون ملی اش ممکن است تحمیل شود.
 2.2.1.3مليت از روی پاسپورت بوکسور تایيد می شود .زمانی که مليت مورد بحث می باشد ،آیبا می تواند
مدارک زیر را به عنوان سند درخواست نماید
 2.2.1.3.1گواهی تولد
 2.2.1.3.2مدارک تابعيت
 2.2.1.3.3کارت شناسایی ملی
 2.2.1.3.4نامه تایيده از كميته ملي المپيك
 2.2.1.4تغيير مليت
 2.2.1.4.1چنانچه بوکسوری تمایل به تغيير مليت دارد ،این بوکسور بعد  2سال از تغيير مليت می تواند به
عنوان شرکت کننده فدراسيون ملی تغيير یافته وارد هر مسابقات از آیبا شود.
 2.2.1.4.2چنانچه بوکسوری در هر مسابقات آیبا به یکی از فدراسيون های ملی معرفی شود ،از طرفی
بطور همزمان هم ،مليتی از دو کشور دیگر یا بيشتر باشد ،این بوکسور برای اینکه وارد مسابقات آیبا شود
تنها باید یک فدراسيون ملی را انتخاب می کند ،این بوکسور به عنوان شرکت کننده فدراسيون تغيير یافته
ملی به مدت  2سال نباید وارد هيچ کدام از مسابقات آیبا شود.
 2.2.2صالحيت در خصوص موضوعات مرتبط ورزشی
 2.2.2.1شرکت در بوکس حرفه ای یا ورزش انفرادی
 2.2.2.1.1هر بوکسوری که با کسی یا شخص دیگری جز آیبا و یا هرکسی که یک عضو وابسته یا تابع آیبا
با آگاهی از پيش نویش قرارداد ،برنامه قبلی یا به هر صورت دیگری از توافق نامه ،قرارداد ببندد؛ این
چنين شرکت کننده بوکس حرفه ای یا هر ورزش حرفه ای انفرادي دیگر جز بوکس ،برای شرکت در هر
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سطحی از مسابقه آیبا از جمله برای اجتناب از شک و تردید  ،برای بازیهای المپيک واجد شرایط نخواهد
بود.

 - 2.2.2.1.2چنانچه بوكسوري قبال در مسابقات  APB ،AOBیا  WSBیا بازي كه توسط هر سازمان
بوكس حرفه اي غير آیبا شركت نموده ،از آن پس چنين بوكسوري مجدداً براي شركت در هر سطحي از
مسابقه آیبا واجد شرایط نمي باشد.
 2.2.2.1.3هر بوكسوري كه بطور حرفه اي در هر ورزش انفرادي شركت نموده  ،براي هيچ سطحي از
مسابقه آیبا واجد شرایط نمي باشد .
 2.2.2.1.4هر بوکسوری که در هر ورزش انفرادی در سطح آماتور برای شرکت در مسابقات آیبا در هر
سطحی تحت شرایط زیر صالحيت دارد:
 2.2.2.1.5زمانی که فدراسيون ملی تمایل به ثبت نام یک ورزشکار حرفه ای از هر ورزش انفرادی دیگر
به عنوان بوکسور ثبت نام نماید ،این فدراسيون ملی باید فرم درخواست پيوست  Bرا تکميل و همان را به
آیبا جهت پذیرش و ثبت نام ارائه نماید .ثبت نام توسط آیبا با کميته مشورت کميته قوانين فنی آیبا تایيد خواهد
شد .فدراسيون ملی فقط برای مدت طوالنی تری با توجه به سوابق آن ورزشکار و شرایط ثبت نام می تواند
تعيين نماید  .در صورتی که مشکالتی در این خصوص پدید آید  ،تصميم نهایی بر عهده کميته فنی آیبا
بررسی خواهد شد.
 2.2.2.1.6چنانچه ورزشکار آماتور در ورزش انفرادی دیگری برای ثبت نام درخواست نماید:
 2.2.2.1.6.1کمتر از یک مدت  3ساله منسجم ،سپس این ورزشکار آماتور اجازه ندارد در هر مسابقه
سطح ملی تصویب شده آیبا از جمله مسابقات قهرمانی ملی شرکت نماید تا اینکه باید حداقل  1سال بعد از
تاریخ پذیرش ثبت نام آن ورزشکار بگذرد.
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 2.2.2.1.6.2بیشتر از یک مدت  3ساله منسجم ،سپس این ورزشکار آماتور اجازه ندارد در هر مسابقه
سطح ملی تصویب شده آیبا از جمله مسابقات قهرمانی ملی شرکت نماید تا اینکه باید حداقل  1سال بعد از
تاریخ پذیرش ثبت نام آن ورزشکار بگذرد.
 2.2.2.1.7عالوه بر این ،آن بوکسور در طی این مدت نمی تواند در هيچ ورزش انفرادی دیگر شرکت
نماید.
 2.2.2.1.8قبل از اینکه آن بوکسور برای هر مسابقات آیبا واجد شرایط باشد ،او باید حداقل در یکی از
مسابقات قهرمانی ملی که توسط آن فدراسيون سازماندهی شده ،شرکت کرده باشد.
 - 2.2.3صالحيت در خصوص موضوعات مرتبط پزشکی
 2.2.3.1گواهی پزشکی
 2.2.3.1.1بوکسوری که کتابچه رکورد معتبر جدید از مسابقات آیبا را نداشته باشد  ،آن بوکسور حق
شرکت در مسابقات بين المللی را نخواهد داشت ،مگر در صورتی که پزشک واجد شرایط به تائيد ریاست
کميته پزشکی  ،سالمت چنين بوکسوری را برای بازی تصدیق نماید .
 2.2.3.1.1.1در صورتی که كپي خوانا و واضحی از پاسپورت كنوني شان و گواهی پزشکی نداشته
باشند ،پزشک صالحيت چنين بوکسوری را تصدیق نمی نماید(هيچ مدرك شناسایی دیگري قابل قبول
نيست).
 2.2.3.1.1.2برای اینکه معاینه پزشکی ساالنه دارای اعتبار باشد  ،معاینه باید  :اول  ،توسط پزشک با
صالحيت انجام شود  ،دوم  :حداكثر در مدت تعریف شده برای ارائه گواهی پزشکی باشد  ،سوم  :رکورد
معاینات باید نتایج کليه بخش های تست را شامل شود همچنين چهارم  :برای کليه مسابقات بين المللی باید
ثبت کامپيوتری یا غير کامپيوتری باشد .
 2.2.3.1.2پزشک کنار رینگ  ،قبل از وزن كشي  ،باید سالمت بوکسور را برای بازی بررسی نماید .
سوپروایزر باید این تغيير را به کليه نمایندگان آن بوکسور اطالع دهد .
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 2.2.3.1.3طبق این قوانين  ،بوکسور یا نماینده وی در معاینه پزشكي باید کليه مدارک الزم برای
سوپروایزر را تدارک نماید .
 2.2.3.2بوکسورهای معلول ،برای معلولين ،لطفا ً به کاتالوگ پزشکی فعلی آیبا رجوع کنيد .
 2.2.3.3شرایط ممنوعه  -بوکسورهایی با شرایط ممنوعه زیر اجازه ورود به هيچ یک از مسابقات را
ندارند:
 2.2.3.3.1چنانچه بوکسوری روی زخم خودش را بپوشاند  ،زخم  ،خراشيدگی  ،بریدگی  ،خون ریزی یا
ورم روی پوست یا صورت از جمله بينی یا گوش باشد  ،در این صورت  ،بوکسور با پارگی یا خراش بجز
وازلين  ،کلودین  ،محلول ترمبين  ،فيبرهای کوچک کالژن  ،جراحی و آدرنالين 1/1000یا باند استریل،
نمی تواند از چيز دیگری استفاده نماید  .پزشک کنار رینگ  ،روز اول بازی  ،بوکسور را معاینه می کند و
تصميمات الزم را اتخاذ می نماید .
 2.2.3.3.2بوکسورها قبل از کليه معاینات پزشکی و برای هر بازی باید اصالح شده باشند  .بوکسورها
نباید ریش و سبيل داشته باشند  .هرگونه خراش و ضمایم بدن طی بازی نباید پوشيده باشد .
 2.2.3.3.3هيچ بوکسوری با استفاده از ابزار پيوندی از مواد برقی یا هر نوع ابزار دیگری که موجب
تغييرعملکرد فيزیکی شود  ،حق شرکت در مسابقه را نخواهد داشت .
 2.2.3.3.4بوکسور فقط مجاز به گذاشتن لنزهای نرم می باشد  .لنزهای دیگر ( و عينک ) ممنوع می
باشد .
 2.2.3.3.4.1در صورتی که لنز بوکسور مورد نظر مفقود شود .
 2.2.3.3.4.1.1با موافقت بوکسور  ،بازی ادامه خواهد یافت .
 2.2.3.3.4.1.2بوکسوری که بدون لنز نخواهد بازی را ادامه دهد  ،ریفري باید بازی را تمام و حریف
مقابل را با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده اعالم نماید .
 2.2.3.3.5برای دیگر شرایط ممنوعه ،لطفا" به کتابچه پزشکی فعلی آیبا رجوع کنيد.
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 2.2.3.4گواهی پزشکی دوره های آموزشی زیر قبل از شروع بازی بوکس پس از هر دوره از زمان
استراحت توصيف شده در قانون  2.2.3.6زیر  ،بوکسور باید با تائيد  ،پزشک قادر به شرکت در مسابقات
بوکس باشد .
 2.2.3.5ناک اوت و ناک اوت تکنيکی
 2.2.3.5.1زمانی که نتيجه بازی ناک اوت یا ناک اوت تکنيکی باشد  ،پزشک کنار رینگ باید گزارش
پزشکی بازی را تکميل و امضاء نماید که اطالعات در پایگاه داده های آیبا اطالع رسانی و بطور اتومات
به فدراسيون ملی مربوطه ارسال خواهد شد  .گزارش پزشکی بازی باید پيشنهاد کند که چند روز استراحت
باید در نظر گرفته شود یا معيارهای بهداشتی حفاظتی توسط پزشک کنار رینگ به سوپر وایزر ارائه شود .
 2.2.3.6معيار های بهداشتی حفاظتی
 2.2.3.6.1یک ناک اوت – بوکسوری که به علت ضربات سر  ،طی مسابقه ناک اوت شده است یا در
جایی که ریفري به علت ضربات سختی که به بوکسور وارد شده  ،مسابقه را متوقف نماید  ،این بوکسور به
دليل بی دفاع یا ناتوان شدن  ،اجازه شرکت در مسابقات بوکس یا بازی تمرینی برای مدت حداقل  30روز
بعد از ناک اوت را نخواهد داشت .
 2.2.3.6.2دو ناک اوت – بوکسوری که به علت ضربات سر  ،طی مسابقه ناک اوت شده است یا در
جایی که ریفري به دليل ضربات سختی که به وارد شده  ،مسابقه را متوقف نماید  ،این بوکسور که در مدت
 90روز  ،دوبار از ادامه بازی بی دفاع یا ناتوان شود  ،اجازه شرکت در مسابقات بوکس یا بازی تمرینی
طی مدت  90روز از دومين ناک اوت را نخواهد داشت .
 2.2.3.6.3سه ناک اوت  -بوکسوری که به علت ضربات سر  ،طی مسابقه ناک اوت شده است یا در جایی
که ریفري به دليل ضربات سختی که به بوكسور وارد شده  ،مسابقه را متوقف نماید  ،این بوکسور که در
مدت  12ماه سه بار از ادامه بازی بی دفاع و ناتوان شود  ،اجازه شرکت در مسابفات بوکس یا بازی تمرینی
را به مدت یک سال از سومين ناک اوت را نخواهد داشت .
 2.2.3.6.4چنانچه بوکسوری ناک اوت شده یا به علت ضربه سخت سر ،منجر به پایان بازی گردد ،
پزشک کنار رینگ جدیت ضربه را بررسی و مدت محدودیت پزشکی را به شرح زیر بيان می نماید :
Page 9

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules
 2.2.3.6.4.1در بازی با هوشياری  ،حداقل محدودیت  30روز می باشد .
 2.2.3.6.4.2در بازی بدون هوشياری کمتر از یک دقيقه  ،حداقل محدودیت  90روز می باشد .
 2.2.3.6.4.3در بازی بدون هوشياری بيشتر از یک دقيقه  ،حداقل محدودیت  180روز می باشد.
 2.2.3.6.4.4هر بوکسوری که ظرف سه ماه از آغاز مجدد بازی بوکس پس از اولين بی هوشی متحمل بی
هوشی دوم شود  ،محدودیت پزشکی مضاعفی خواهد داشت .
 2.2.3.6.4.5هر بوکسوری که ظرف  12ماه  ،متحمل سه بار بی هوشی شود  ،حداقل  18ماه از تاریخ
سومين بی هوشی محروم خواهد شد .
 2.2.3.6.4.6هر بوکسوری که محدودیت پزشکی دارد  ،نباید در این مدت محدود  ،بازی یا تمرین کند.
 2.2.3.6.5چنانچه در طول آموزش یا هر جای دیگری  ،ناک اوت و یا ضربه مغزی اتفاق افتد  ،کليه
معيارهای حفاظتی باید اجرا شود .مربی مسئوول گزارش آن به فدراسيون ملی می باشد .
 2.2.3.6.6چنانچه بوکسوری بدليل ورم یا ضربه سر  ،پس از  stopیا  ، breakناک اوت شد و تا 10
شمرده شود ،بوکسور با عدم صالحيت مجاز نمی باشد تا در مسابقه شرکت نماید .
 2.2.3.6.7بوكسورها بعد از مراجعت از آزمایشات پزشكي باید تائيدیه پزشكي ارائه نمایند.
 2.2.3.6.7.1چنانچه فدراسيون ملی  ،هيچ گونه کميته پزشکی ملی نداشته باشد  ،یک متخصص اعصاب
یا متخصص بيماری های ورزشی باید مجوز آن را صادر نماید .
 2.2.3.6.8در مورد آسيب های بدنی  ،زمان استراحت یا معيارهای بهداشتی ایمنی با تشخيص پزشک
کنار رینگ  ،پس از معاینه پزشکی در محل مسابقه خواهد بود .

قانون  .3سیستم امتیازدهی
 - 3.1سيستم امتيازدهی آیبا باید در کليه بازی ها بکار رود  .سيستم امتيازدهی بر مبنای سيستم  10امتيازی
 must-systemمی باشد.
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 - 3.2زمانی که  5داور انتخابی وارد زمين بازی شدند  ،هرکدام تصادفا ً یک جایگاه را در اطراف رینگ
انتخاب می نمایند .
 - 3.3سيستم امتيازدهی درست قبل از شروع بازی از بين  5داور کنار  ،فقط  3داور را تصادفا ً انتخاب و
تنها امتيازات این  3داور شمرده خواهد شد .
 - 3.4در پایان هر راند ،هر داور کنار باید بوکسور برنده را با اعطای  10امتياز و  9امتياز یا کمتر –
کمتر از  6به عنوان بوکسور بازنده مبنتی بر قضاوت راندی را که حریف ،باخت تعيين نماید .هر راند باید
یک برنده داشته باشد .
 - 3.5داوران کنار باید دکمه امتياز دهی را ظرف  15ثانيه فشار دهند  .این امتيازات مستقيما ً با مدیریت
سوپروایزر به سيستم کامپيوتری ارسال و نباید تناوب یا افزایشی به این امتيازات بعد از پخش اوليه
صورت گيرد  .اعالم امتيازات بصورت پخش زنده تلویزیون فوراً قبل از شروع راند بعدی انجام خواهد شد
(از جمله اعالم امتيازات اعطا شده برای راند نهایی درمورد قانون مجری جهت نمایش و اعالم امتيازات
اجرا خواهد شد).
 3.5.1سوپروایزر باید امتيازات را برای مجری جهت پخش برنامه زنده تلویزیونی تائيد نماید  .در پایان
هر بازی  ،امتياز دقيق اعطا شده و داور کنار که هر امتياز را دریافت می نماید  ،در مأل عام شناسایی
خواهد شد  .این نمایش عمومی همچنين امتياز کل براي هر داور منتخب برای هر بوکسور در تمام بازی را
نشان می دهد (از جمله استنتاج ناشی از اخطارها).
 - 3.6هر داوری امتيازات کلی در بازی از جمله هرگونه استنتاجات که در پایان بازی برابر می باشند را
تعيين می نماید  .داوران باید برنده بازی را در سيستم امتيازدهي ثبت نمایند .داوران باید این چنين
درخواست نمایند:
 - 3.6.1یکی از دو داور کنار که امتياز برابر را تعيين می نماید .
 - 3.6.2دو داور دیگر که برندگان متفاونی را تعيين می نمایند .
 - 3.6.3دو داور دیگر که امتيازات مساوی می دهند .
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 - 3.7تا زمانی که برنده بازی اعالم نشده  ،امتيازات  3داور کنار از راند نهایی نباید اعالم شود .تحت
هيچ شرایطی  ،امتيازات دو داور دیگر که هنوز شمرده و انتخاب نشده  ،نباید آشکار و برمال شود.
 - 3.8سوپروایزر نتایج رسمی را به مجری اطالع خواهد داد .
 - 3.9کليه نتایج ثبت شده در سيستم امتيازدهی باید در نتایج بازی ثبت و سوپروایزر باید آن را قبل از
گزارش رسمی رئيس کميته آیبا در آن بگنجاند .
 - 3.10در صورتی که سيستم امتيازدهی در طی بازی خراب شود  ،ریفري کليه  5کارت امتياز داوران
کنار را با اسامی داوران جمع آوری و آن را به سوپر وایزر می دهد  .در پایان بازی  ،از بين  5داور کنار
فقط  3نفر از طریق قرعه کشی در هم بر هم یا تصادفی نتيجه بازی را مشخص می نمایند.
 - 3.11به علت شرایط غيره منتظره در نبود یک داور کنار  ،سيستم امتيازدهی تصادفا ً داور سوم از دو
داوری که در آغاز انتخاب شده اند را بر می گزیند .
 - 3.12سيستم امتيازدهی با تائيد حکم یا اختالف رای به شرح زیر تعيين شود :
 - 3.12.1تصميمات تائيد شده با امتيازات  :سه داور کنار برنده یکسانی را تعيين می نمایند یا ،
 - 3.12.2امتيازات با اختالف رای:
 - 3.12.2.1دو داور كنار  ،یک بوکسور را به عنوان برنده و داوران كنار دیگر ،بوکسور دیگری را به
عنوان برنده تعيين می نمایند .
 - 3.12.2.2دو داور كنار یک بوکسور را به عنوان برنده و نتيجه داور كنار دیگر با قرعه تعيين می شود.
 - 3.13هر داورکنار خودش بطور مستقل امتيازات دو بوکسور را با سيستم امتيازدهی بر اساس معيارهای
زیر قضاوت می نماید :
 - 3.13.1ضربه های زیاد مورد هدف
 3.13.2غلبه کردن بربازی از طریق تکنيکی و برتری تاکتيکی
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 - 3.13.3رقابت پذیری
 - 3.13.4نقش قوانين
 - 3.14داوران باید معيارهای زیر را برای امتياز راند ،اجرا نمایند :
3.14.1

 10در مقابل  – 9راند پایانی

3.14.2

 10در مقابل  – 8برنده معين

3.14.3

 10در مقابل  – 7تسلط کلی

3.14.3

 10در مقابل  – 6مسابقه را پشت سرگذاشتن

قانون .4تصمیمات
 - 4.1پيروزی با امتيازات – WP
 - 4.1.1در پایان هر بازی ،هر داور کنار برنده را بر اساس امتيازات کل بازی بوکسور تعيين می نماید.
برنده با رای بالتفاق یا با تصميم گيری اکثریت تعيين خواهد شد.
 - 4.1.2داوران امتيازات هر بازی را حداکثر تا زمان پایان بازی امتيازدهی و بوکسوری که در امتيازات
جلوتر باشد برنده بازی با امتياز ،طبق سيستم امتياز دهی اعالم خواهد شد  .حتی در صورتی که راند نسبی
باشد  ،راند در بازی که متوقف شود  ،امتيازدهی خواهد شد .
 – AOB - 4.1.2.1در صورتی که در طی هر راند  ،خطای غير عمدی منجر به آسيب دیدگی روی دهد
و در نتيجه ریفري مسابقه را متوقف نماید  ،قانون  4.1.2اجرا خواهد شد .
( APB- 4.1.2.2بوکس حرفه ای) – در صورتی که خطای غير عمدی منجر به آسيب دیدگی پس از
شروع راند سوم اتفاق بيفتد و در نتيجه ریفري مسابقه را متوقف نماید  ،قانون  4.1.2اجرا می شود .
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( WSB - 4.1.2.3سری مسابقات بوکس جهانی) – در صورتی که خظای غير عمدی منجر به آسيب
دیدگی پس از شروع راند دوم اتفاق افتد و در نتيجه ریفري مسابقه را متوقف نماید  ،قانون  4.1.2اجرا می
شود .
 - 4.1.3داوران راند برای هر بوکسور را حداکثر تا زمان پایان بازی امتيازدهی و بوکسوری که در
امتيازات جلوتر باشد  ،برنده بازی با امتياز طبق آن سيستم اعالم خواهد شد  .حتی در صورتی که راند
نسبی باشد  ،راند در بازی که متوقف شود  ،امتيازدهی خواهد شد .
 - AOB - 4.1.3.1در شرایطی که هر دو بوکسور همزمان آسيب ببينند و در نتيجه  ،ریفري مسابقه را
متوقف نماید  ،قانون  4.1.3اجرا می شود .
 -APB - 4.1.3.2در شرایطی که هر دو بوکسور پس از شروع راند سوم  ،همزمان آسيب ببينند و در
نتيجه ریفري مسابقه را متوقف نماید  ،قانون  4.1.3اجرا می شود .
 -WSB- 4.1.3.3در شرایطی که هر دو بوکسور پس از شروع راند دوم همزمان آسيب ببينند و در نتيجه
ریفري  ،مسابقه را متوقف نماید  ،قانون  4.1.3اجرا می شود .
 - 4.1.4زمانی که بازی خارج از کنترل بوکسور یا ریفري نظير انهدام رینگ ،عدم تجهيزات نورپردازی
 ،عوامل طبيعی و دیگر شرایط غيره منتظره مشابه باشد  ،ریفري می تواند بازی را به پایان برساند  .در
چنين شرایطی  ،داوران کنار  ،هر بوکسور را حداکثر تا زمان پایان بازی امتيازدهی و بوکسوری که در
امتياز جلوتر باشد  ،طبق سيستم امتيازدهی به عنوان برنده بازی با امتياز اعالم خواهد شد  .در صورتی که
راند نسبی باشد  ،زمانيکه راند در بازي متوقف شود  ،امتيازدهی خواهد شد.
 - AOB – 4.1.5در صورتی که بازی قيد شده فوق ،بعد از پایان راند اول روی دهد ،قانون  4.1.4اجرا
می شود.
 WSB 4.1.6و  – APBتنها در صورتی که در بازی آنچه در فوق ذکر شده پس از شروع راند سوم
صورت گيرد  ،قانون  4.1.4اجرا می شود .
 - 4.2قرعه کشی فنی TD -

Page 14

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules
AOB - 4.2.1
 4.2.1.1هيچ قرعه کشی فنی ندارد .

APB 4.2
 - 4.2.2.1در صورتي كه خطای غير عمدی منجر به آسيب دیدگی قبل از شروع راند سوم اتفاق افتد و در
نتيجه ریفري مسابقات را متوقف نماید  ،تصميم بر اساس قرعه کشی فنی خواهد بود .
 - 4.2.2.2در صورتي كه هر دو بوکسور قبل از شروع راند سوم  ،همزمان آسيب ببينند و در نتيجه ریفري
مسابقه را متوقف نماید  ،تصميم بر اساس قرعه کشی فنی خواهد بود .
 - 4.2.2.3در بازی  Titleدر صورتي كه ناک اوت مضاعف ( دو برابر ) صورت گيرد  ،آن وقت تصميم
بر مبنای قرعه کشی فنی خواهد بود .
WSB - 4.2.3
 - 4.2.3.1چنانچه خطای غير عمدی منجر به آسيب دیدگی قبل از شروع راند دوم اتفاق افتد و در نتيجه
ریفري مسابقه را متوقف نماید  ،تصميم بر اساس قرعه کشی فنی خواهد بود .
 - 4.2.3.2چنانچه هر دو بوکسور قبل از شروع راند دوم همزمان آسيب ببينند و در نتيجه ریفري مسابقه
را متوقف نماید  ،تصميم بر اساس قرعه کشی فنی خواهد بود .
 - 4.3برد با ناک اوت تکنيکی
 - 4.3.1در صورتي كه بوکسوری به علت آسيب دیدگی داوطلبانه از مسابقه خارج شود یا مربی حوله ای
داخل رینگ پرتاب نماید یا جلوی صحنه ظاهر شود  ،تا زمان شمارش ریفري آن بوکسور حضور نداشته
باشد ،حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 4.3.2در صورتی که بوکسوری پس از مدت استراحت بين دو راند  ،فوراً بوکس را دوباره از سر نگيرد
 ،حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
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 - 4.3.3در صورتي كه بوکسوری از نظر داور  outclassباشد یا ضربات سخت و یا مشت های بيشتری
دریافت نماید  ،بازی متوقف و حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.3.4چنانچه بوکسوری قادر به ادامه بازی نباشد و پس از ناک دان بازی را دوباره از سر نگيرد ،
حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده اعالم خواهد شد.
 - 4.3.5چنانچه بوکسوری پس از  90ثانيه بهبود نيافت  ،طبق قانون  7مربوط به ضربات زیر شکم ،
حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.3.6در صورتی که بوکسوری در خارج از رینگ با یک ضربه قانونی مشت خورد ،آن بوکسور
اجازه دارد ظرف  30ثانيه بعد از شمارش  ، 8بدون هيچ کمکی به رینگ برگردد  .در صورتی که آن
بوکسور نتواند در محدوده زمانی فوق به رینگ برگردد ،حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده
بازی اعالم خواهد شد.
 4.3.7زمانی که ریفري با اجازه سوپروایزر و با توصيه پزشک کنار رینگ  ،بازی را متوقف نماید ،
حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.4برنده شدن با آسيب ناک اوت تکنيکی TK - I -
 - 4.4.1در نظر ریفری (داور وسط ) ،چنانچه بوکسوری به علت تحمل یا آسيب شدید از مشت های
صحيح قادر به ادامه بازی نباشد  ،بازی را متوقف و حریف مقابل با ناک اوت تکنيکي  TK-Iبه عنوان
برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.4.2از نظر ریفری ( داور وسط ) ،در صورتی که بوکسوری به علت آسيب یا صدمه ای که در اثر
بوکس نيست  ،قادر به ادامه بازی نباشد  ،بازی متوقف و حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی  TK-Iبه
عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.5برد بدون صالحيت
 - 4.5.1در صورتی که بوکسوری به علت خطا یا هردليل دیگری سلب صالحيت شود  ،حریف مقابل
بدون صالحيت به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد  .در صورتی که آن بوکسور با سلب صالحيت به
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عنوان برنده اعالم شود ،به علت خطا یا هر دليل دیگری در راند بعدی همان مسابقه نمی تواند شرکت کند و
از آن پس قانون  2.1.2اجرا خواهد شد.
 - 4.5.2در صورتی که ریفري طبق تشخيص خودش تعيين نماید که خطای عمدی موجب آسيب به
بوکسوری شود و آن بوکسور آسيب دیده به دليل جراحت متحمل از خطای عمدی نتواند بوکس را ادامه دهد
 ،بوکسور متخلف  ،سلب صالحيت و بوکسور آسيب دیده به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد.
Warning - 4.5.3سوم در کل بازی بطور اتومات  ،صالحيت را از آن بوکسور سلب و حریف مقابل
بدون صالحيت به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.5.4بوکسوری که سلب صالحيت شود  ،امتيازات مربوط به بازی به او تعلق نمی گيرد  .چنانچه
بوکسوری به علت رفتار ناشایست و غير ورزشی  ،سلب صالحيت شود  ،سوپروایزر باید ظرف مدت 24
ساعت از پایان بازی مربوطه  ،آن مورد را به کميته انضباطی اطالع دهد .
 4.5.5در صورتی که دو بار عدم صالحیت صورت گیرد شامل  ،Walkoversهر دو بوکسور آن بازی
با دو بار عدم صالحیت آن بازی ،بازنده خواهند بود.
 4.5.6چنانچه بوکسوری بخاطر رفتار غیرورزشی ( نظیر صدمه به ریفری ،داور منار ،سوپروایزرها،
مسئولین تیم یا دیگر اشخاص ) سلب صالحیت شود ،حریف مقابل بخاطر رفتار غیر ورزشی او به عنوان
برنده بازی اعالم خواهد شد .بوکسور باید تابع قوانین تعیین شده کمیسیون انضباطی آیبا مطابق با ماده
انضباطی آیبا باشد.
 - 4.6برد با ناک اوت
 - 4.6.1در صورتی که بوکسوری ناک دان شده و قبل از اینکه تا  10شمرده شود و نتواند به بازی برگردد
 ،حریف مقابل با ناک اوت به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
 - 4.6.2در موارد اضطراری و زمانی که ریفري قبل از اینکه برای بوکسور تا  10بشمرد  ،پزشک کنار
رینگ را به داخل رینگ فراخواند  ،حریف مقابل با ناک اوت به عنوان برنده بازی اعالم خواهد شد .
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 - 4.6.3زمانی که در بازی ناک اوت مضاعف ( دو برابر ) صورت گيرد  ،هر دو بوکسور با ناک اوت
مضاعف بازی را می بازند.
 - 4.6.3.1در مورد فينال بازی های  ، AOBدر صورتی که ناک اوت مضاعف ( دو برابر ) صورت
گيرد ،از آن پس قانون  4.1.3اجرا می شود.
 - 4.6.3.2در بازی های نهایی  ، WSBچنانچه ناک اوت مضاعف ( دو برابر ) صورت گيرد ،از آن پس
قانون  4.1.3اجرا می شود.
APB- 4.6.4
 4.6.4.1در مواردي که دو ناک اوت رخ دهد بوکسوری با امتياز باالتر به عنوان برنده به جایگاه باال
ارتقاء خواهد یافت  .بوکسوری با درجه پایين تر به عنوان بازنده در جایگاه پایين قرار می گيرد.
 - 4.6.4.2چنانچه بوکسوری در طی بازی  ،داخل یا خارج رینگ ناک اوت شود ،تمامی قوانين ذکر شده
فوق اجرا می شود.
 - 4.7پيروزی بدون رقابت )WO( -
 - 4.7.1در صورتی که بوکسوری کامالً ملبس و آماده برای بوکس  ،در رینگ حضور داشته باشد و
بوکسور حریف پس از اعالم و حداکثر یک دقيقه از زمان سپری شده پس از به صدا در آمدن زنگ در
رینگ حضور نداشته باشد  ،ریفري بوکسوری را که در رینگ حضور دارد ،با پيروزی بدون رقابت به
عنوان برنده اعالم می نماید.
 4.7.2در صورتی که بوکسوری در تست پزشکی یا در وزن کشی روزانه در بازی های APB ،AOB
و  WSBرد شده باشد ،حریفش بدون رقابت برنده خواهد شد.
 - 4.7.3در مواردی که سوپروایزر از قبل بداند که بوکسوری حضور نخواهد یافت  ،او باید تدابير ذکر
شده در قانون  4.7.1را لغو و نتيجه باید رسما ً اعالم شود.
 – AOB- 4.7.4بوکسوری که در کل مدت مسابقه حداقل یک بار بوکس نکرده است  ،هيچ مدالی به او
تعلق نمي گيرد.
Page 18

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules

 - 4.8بدون مسابقه ( یا رقابت ) – NC
 - 4.8.1برای هر دو بازی APB & WSB
 - 4.8.1.1زمانی که بازی خارج از کنترل بوکسور یا داور نظير انهدام رینگ  ،عدم تجهيزات
نورپردازی  ،عوامل طبيعی و دیگر شرایط غير منتظره مشابه باشد  ،داور می تواند بازی را به پایان
برساند  .در چنين شرایطی  ،اگر آن مورد قبل از شروع راند سوم اتفاق افتد  ،بازی پایان و تصميم با
پيروزی بدون مسابقه خواهد بود.
 - 4.8.1.2در صورتی که هر دو بوکسور فراتر از رده وزنی یا خارج از محدوده رسمی وزن در وزن
کشی رسمی با بيش از  500گرم باشند  ،مطابق قوانين انضباطی آیبا جهت نقض قوانين مسابقه  APBیا
 ، WSBهر دو بوکسور تابع مصوبات تعيين شده کميته انضباطی آیبا خواهند بود .
 4.8.2فقط برای ( - APBکمیته بوکس حرفه ای)
 - 4.8.2.1برای بازی  ، Titleتنها در صورتی که هر دو بوکسور فراتر یا خارج از محدوده رسمی وزن
در وزن کشی رسمی با بيش از  1000گرم باشند  ،مطابق قوانين انضباطی آیبا جهت نقص قوانين مسابقات
بوکس حرفه ای  ،هر دو بوکسور تابع مصوبات تعيين شده کميته انضباطی آیبا خواهند بود .
 4.9برنامه ریزی فوق العاده
 - 4.9.1در بازی های  ،AOBزمانی که بازی خارج از کنترل بوکسور یا داور نظير انهدام رینگ  ،عدم
تجهيزات نورپردازی  ،عوامل طبيعی و دیگر شرایط غير منتظره مشابه باشد  ،داور می تواند بازی را به
پایان برساند  .در چنين شرایطی  ،اگر آن مورد قبل از پایان راند اول صورت گيرد ،بازی پایان و سپس
سوپروایزر باید دوباره برای آن بازی ترجیحا در ظرف همان روزبرنامه ریزی کند
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قانون . 5

اعتراضات

 5.1در مسابقات APB & WSB, AOBزمانی که بازی در مرحله پایان می باشد ،هيچ گونه اعتراضي
عليه تصميمات ریفري و داور كنار پذیرفته نمي باشد.
 - AOB 5.2چنانچه سوپر وایزر معتقد باشد که تصميمات ریفری برخالف این قوانين فنی و قوانين مسابقه
 AOBمی باشد ،سوپر وایزر باید یک جلسه برای آن بازی بگذارد تا تمامی مسئولين فنی و داوران در
پایان جلسه تصميم نهایی را بررسی نمایند .در چنين مواردی ،سوپروایزر باید فرم درخواست بررسی بازی
را قبل از بازی بعدی تکميل و فورا" به مسئولين هر دو تيم اطالع دهد.

قانون .6

خطاها

 - 6.1انواع خطا
 - 6.1.1ضربه به زیر کمر  ،گرفتن کمر  ،گرفتن پا  ،لگد زدن و با کله  ،پا یا زانو زدن
 - 6.1.2آسيب یا ضربه به سر  ،کتف (شانه)  ،ساعد  ،آرنج  ،خفه کردن حریف  ،با بازو یا آرنج فشار
دادن به صورت حریف  ،فشار دادن سر حریف در پشت طناب
 - 6.1.3ضربه با دستکش باز  ،داخل دستکش  ،مچ یا کنار دست
 - 6.1.4ضربه به پشت حریف و به خصوص هرگونه ضربه ای به پشت گردن یا سر و ضربه به کليه
 - 6.1.5ضربات چرخشی
 - 6.1.6حمله در حال نگه داشتن طناب یا هرگونه استفاده غير عادالنه از طناب
 - 6.1.7خواباندن  ،به زمين زدن و در درگيری مشت حواله کردن
 - 6.1.8حمله به حریفی که غير فعال و یا در حال ترقی می باشد .
 - 6.1.9نگه داشتن و ضربه زدن یا کشيدن و ضربه زدن .
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 - 6.1.10نگه داشتن یا حبس کردن  ،بازو یا سر حریف یا فشار دادن بازو زیر بازوی حریف .
 - 6.1.11كنار كشيدن زیر كمر حریف
 - 6.1.12دفاع کامالً غير عمدی با پوشش دو الیه و افتادن عمدی  ،دویدن یا برگشت به عقب جهت اجتناب
از ضربه .
 - 6.1.13صحبت کردن
 - 6.1.14بدون گام برداشتن به عقب  ،زمانی که دستور استراحت دادند .
 - 6.1.15سعی به ضربه زدن حریف  ،فوراً پس از اینکه ریفري دستور استراحت داده و قبل از گام
برداشتن به عقب .
 - 6.1.16تخلف کردن یا پرخاشگرانه رفتار کردن با ریفري در هر زمانی .
 - 6.1.17عمداً" تف کردن به محافظ لثه ( محافظ دندان ) بدون مشت صحيح  ،موجب می شود که آن
بوکسور اخطار اجباری دریافت نماید .
 - 6.1.18پس از اینکه به بوکسور مشت صحيحی وارد شود و محافظه لثه او افتاد و همچنين اگر برایش
برای بار سوم اینچنين اتفاق بيفتد  ،آن بوکسور اخطار اجباری دریافت می نماید .
 - 6.1.19دست را مستقيم به جلو نگه داشتن جهت مانع دید حریف
 - 6.1.20گاز گرفتن حریف
 - 6.1.21تقلب یا ظاهر سازی کردن

قانون .7

ضربه پایین از حد معمول

 - 7.1در صورتی که بوکسور مصدوم پس از ضربه پایين اعتراض نکند و ضربه پایين اگر سخت و
عمدی نبود  ،ریفري بدون قطع بازی ،باید تذکر دهد .
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 - 7.2در صورتی که بوکسور مصدوم پس از ضربه پایين در مورد جدیت آن ضربه اعتراض نماید ،
ریفري دو تا انتخاب دارد :
 - 7.2.1در صورتی که آن ضربه عمدی و سخت باشد  ،بوکسور متخلف فوراً سلب صالحيت خواهد شد .
 - 7.2.2باید تا  8را بشمرد .
 - 7.3بعد از اینکه تا  8را شمرد  ،ریفري دو تا انتخاب دارد:
- 7.3.1بوکسوری برای ادامه بازی واجد شرایط می باشد که ریفري به متخلف اخطار بدهد  .در صورتی
داور اقدامات الزم را در نظر بگيرد  ،بازی ادامه خواهد یافت .
 - 7.3.2بوکسوری برای ادامه بازی واجد شرایط نمی باشد که ریفري زمان معينی به بوکسور جهت تالش
برای بهبودی حداکثر یک دقيقه و نيم فرصت دهد .
 - 7.4پس از محدوده زمانی ذکر شده فوق  ،ریفري دو انتخاب دارد:
 - 7.4.1بوکسوری برای ادامه بازی واجد شرایط می باشد که ریفري به متخلف اخطار خواهد داد و بازی
ادامه می یابد .
 - 7.4.2بوکسوری برای ادامه بازی واجد شرایط نمی باشد که حریف مقابل با ناک اوت تکنيکی به عنوان
برنده بازی اعالم شود .

قانون  . 8هشدار  ،اخطار  ،عدم صالحیت
 - 8.1بوکسوری که تابع دستورات ریفري نباشد و خالف قوانين بوکس ،به روش غير ورزشی عمل یا
مرتکب خطا و موجب نگرانی ریفري شود  ،به آن بوکسور اخطار  ،تذکر یا آن بوكسورسلب صالحيت
خواهد شد  .در شرایطی که ریفري بخواهد به بوکسوری تذکر دهد  ،ریفري باید بازی را متوقف و سپس
خطای مورد نظر را به بوکسور و در آخربه سوپروایزر نشان دهد .
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 - 8.2چنانچه بوکسوری از ریفري اخطار بگيرد  ،سوپروایزر آن اخطار را در سيستم امتيازدهی ثبت و
هر اخطاری  ،یک امتياز از کل امتيازات بوکسور رنجور توسط  1پوئن ازهر داور کنار کم خواهد شد و
در اخطار سوم آن بوكسور بطور اتومات سلب صالحيت خواهد شد .
 – 8.3در صورتی که ریفری طبق توصیه پزشک کنار رینگ ،بدلیل آسیب دیدگی یا جراحت سر بوکسور یا
ضربات غیرقانونی بازی را متوقف نماید ،آن ریفری باید بوکسور متخلف را سلب صالحیت نماید.
 - 8.4چنانچه به بوکسوری ضربه سر یا ضربات غیرقانونی وارد شود که به جراحت و آسیب دیدگی
منجر نشود یا اینکه موجب آسیب دیدگی نشود ،ریفری به بوکسور متخلف یک  Warningخواهد داد و 1
امتیاز از هر داور کنار کسر خواهد کرد.
 - 8.5چنانچه به بوکسوری ضربه سر یا ضربات غیرقانونی وارد شود که به جراحت و آسیب دیدگی
منجر شود ( یا اینکه موجب آسیب دیدگی شود) و پزشک کنار رینگ بازی را ادامه دهد ،ریفری به
بوکسور متخلف یک  Warningخواهد داد و  2امتیاز از هر داور کنار کسر خواهد شد.
 8.6چنانچه ریفری به هر دليلی معتقد است که خطایی اتفاق افتاده که ریفری ندیده است ،ریفری می تواند
با داوران کنار مشورت نماید.
 8.7در صورتی که هر گونه بی نظمی یا خرابی در بانداژ بعد از بازی دیده شود که به نظر ریفری یک
مزیتی برای آن بوکسور می باشد ،این بوکسور باید فورا سلب صالحيت شود.
 8.8دومی که این قوانين تخلف نماید ،سوپروایزر حق دارد تا اخطار دهد ،برکنار کند و سلب صالحيت
نماید.

قانون  .9ناک دان
 - 9.1در صورتی که به علت ورم یا ضربه برای بوکسوری ناک دان در نظر گرفته خواهد شد که :
 - 9.1.1هر قسمتی از اجزای بدن بوکسور بجز پای او  ،به علت ضربه با کف زمين تماس حاصل نماید.
 - 9.1.2بوکسوری که به علت ضربه  ،مایوسانه روی طناب آویزان شود .
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 - 9.1.3بوکسوری که به علت ضربه  ،بيرون تا حدی خارج از طناب باشد .
 - 9.1.4بوکسوری در پی ضربات سخت نيفتد و روی طناب قرار نگيرد  ،بجز در شرایط نيمه هوشيار و
قادر نباشد ،به نظر ریفري بازی باید ادامه یابد .
 - 9.2شمارش بعد از ناک دان
در مورد ناک دان  ،اگر بوکسوری قادر به ادامه بازي باشد  ،ریفري باید بازی را متوقف و سپس شروع به
شمردن از  1تا  8نماید و در صورتی که بوکسوری نتواند بازی را ادامه دهد  ،ریفري باید از  1تا  10را
بشمرد .داور اعداد را با فاصله یک ثانيه خواهد شمرد و هر ثانيه را با دست نشان خواهد داد.بوکسوری که
ناک دان کرده است  ،باید متوجه زمان باشد.
قبل از شمارش عدد یك ،زمانی که بوکسوری ناک دان کرده و زمان اعالم عدد  ، 1باید یک ثانيه از آن
زمان بگذرد .
 - 9.3مسئووليت های حریف مقابل
در صورتی که بوکسوری ناک دان شده  ،حریف مقابل آن بوکسور  ،آن طور که ریفري تعيين نموده ،
فوراًباید به یک گوشه بی طرف برود و تا زمانی که ریفري اجازه ترک کردن ندهد  ،باید آن جا باقی بماند.
چنانچه حریف مقابل این قانون را رعایت نکند  ،ریفري باید شمارش را متوقف تا اینکه آن حریف از این
دستور تبعيت نماید.
 - 9.4هشت شمارش اجباری
زمانی که بوکسوری به علت ضربه ناک دان شود و ریفري تا  8را بشمرد ،حتی اگر آن بوکسور از قبل
برای ادامه بازی آماده باشد یا اینكه راند به پایان برسد  ،بازی نباید ادامه یابد.
 - 9.5ناک دان هر دو بوکسور
درصورتی که هر دو بوکسور همزمان ناک دان شوند  ،تا زمانی که یکی از آنها هنوز هم ناک دان شده
است  ،شمارش ادامه خواهد داشت .

Page 24

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules
 - 9.6محدودیت های شمارش اجباری
 - 9.6.1در یک راند حداکثر سه شمارش هشت تایی هست.
- 9.6.2هيچ محدودیتی در ميزان شمار ش های هشت تایی در یک بازی اجرا نخواهد شد .
 - 9.6.3در مسابقات بانوان  ،جوانان و نوجوانان  ، AOBحداکثر چهار شمارش  8تایی در یک بازی اجرا
خواهد شد .
 - 9.7ناک اوت بوکسور در خارج از رینگ
 - 9.7.1در صورتی که بوکسوری در خارج از رینگ با یک ضربه قانونی مشت بخورد ،آن بوکسور
اجازه دارد ظرف  30ثانيه بعد از شمارش  ، 8بدون هيچ کمکی به رینگ برگردد  .در صورتی که آن
بوکسور نتواند در محدوده زمانی فوق به رینگ برگردد ،چنين بوکسوری با ناک اوت تکنيکی بازنده می
باشد.
 - 9.8ناک اوت
 9.8.1بعد از اینکه ریفري تا  10را گفت  ،بازی پایان و تصميم بر مبنای ناک اوت خواهد بود  .در
صورتی که به نظر ریفري آن بوکسور نياز فوری به مراقبت پزشکی داشته باشد  ،ریفري می تواند شمارش
را متوقف نماید .
 - 9.9بوکسوری که در پایان راند ناک دان شده است
 9.9.1در بازی این که بوکسوری در پایان هر راند ناک دان شده باشد  ،داور باید شمارش را ادامه دهد تا
اینکه براي آن بوکسور  ،بدون در نظر گرفتن آخرین راند  ،داور تا  10را می شمرد  ،چنين بوکسوری با
ناک اوت بازی را بازنده می پندارد و زنگ برای آن بوکسور به صدا در نمی آید .
 - 9.10ناک دان دوم بدون مشت اضافی
 9.10.1در صورتی که بوکسوری به علت ضربه مشت  ،ناک دان شده و پس از  8شمارش  ،بازی ادامه
مي یابد اما بوکسور بدون ضربه مشت دیگر  ،دوباره بيفتد  ،داور باید شمارش را از  8تا  10ادامه دهد .
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قوانینی برای مسئولین مسابقه
قانون .10

ریفري

 - 10.1در کليه مسابقات آیبا  ،ریفري که توسط کميسيون قرعه کشی در مسابقات  AOBمعرفی می شود
 ،هر بازی را کنترل و همراه با سوپروایزر در مسابقات کميته بوکس حرفه ای و سری مسابقات بوکس
جهانی در رینگ كار مي كنند اما به بازی امتياز نمی دهد
 - 10.2وظایف ریفري به شرح زیر می باشد :
 - 10.2.1مراقبت پزشکی و تندرستی هر دو بوکسور  ،اقدام اوليه در طول مسابقه می باشد .
 - 10.2.2توجه به کليه قوانين و نقش عالمت کامالً جدی مد نظر می باشد .
 - 10.2.3جهت حفظ کنترل مسابقه در کليه مراحل آن
 - 10.2.4جلوگيری بوکسور ضعيف از دریافت جریمه هاي غير ضروری و بی جهت
 - 10.2.5ریفري در كار خودش چهار كلمه دستوري بكار مي برد:
 : stop - 10.2.5.1زمانی که به بوکسورها دستور متوقف کردن بازی داده می شود .
 : box - 10.2.5.2زمانی که به بوکسورها دستور ادامه بازی داده می شود .
 : break - 10.2.5.3برای زمانی که مشت ها را از هم جدا می کنند  ،بکار می رود.
 : time - 10.2.5.4زمانی که به وقت نگه دار ومسئوول زنگ دستور برای توقف بازي زمان داده می
شود.
 - 10.2.6به بوکسور با عالئم تبيينی مناسب  ،دستورات گفتاری یا با حرکات دست  ،هرگونه نقض به این
قوانين را نشان دادن.
 - 10.2.7ریفري می تواند با اشاره دست بازی را متوقف و دستور استراحت یا جدا کردن بوکسورها نماید.

Page 26

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules
 - 10.2.8تا زمانی که برنده اعالم نشده  ،ریفري نباید دست بوکسور را باال ببرد یا به هر شکل دیگری
نشان دهد  .وقتی برنده بازی اعالم شد  ،ریفري باید در وسط زینگ قرار بگيرد و یک دست آن بوکسور را
نگه دارد و در حال روبرو شدن با دوربين اصلی تلویزیون  ،دست بوکسور برنده را باال ببرد.
 - 10.2.9زمانی که ریفري به هر دليلی بازی را متوقف می کند ،او باید ابتدا به سوپروایزر اطالع دهدو
اینکه چرا بازی متوقف شد .سوپر وایزر باید در مورد این تصميم به ریفری توصيه نماید که این کامال"
برخالف قوانين آیبا می باشد.
 - 10.2.10ریفري می تواند در مورد هرگونه آسيب دیدگی به بوکسور  ،با پزشک کنار رینگ مشورت
نماید .
 - 10.2.11زمانی که ریفري  ،پزشک کنار رینگ را جهت معاینه بوکسور به رینگ فراخواند  ،فقط باید
ریفري و پزشک کنار رینگ در رینگ یا جلوی صحنه حضور داشته باشد  ،هر چند  ،پزشک داخل رینگ
ممکن است شخص دیگری را برای کمک به او درخواست نماید .
 - 10.2.12در صورتی که آسيب دیدگی اتفاق بيفتد و چنانچه ریفري علت آسيب دیدگی را بطور واضح
متوجه نشود  ،ریفري باید مراحل زیر را دنبال نماید:
 - 10.2.12.1از بوکسوری که آسيب ندیده بخواهيد تا به گوشه بی طرف برود .
 - 10.2.12.2از پزشک رینگ بپرسيد که آیا بوکسور آسيب دیده قادر به ادامه بازی می باشد ،در صورتی
که پزشک داخل رینگ به ریفری اطالع داد که آن بوکسور قادر به ادامه بازی می باشد  ،از آن پس ریفری
می تواند در خصوص ادامه بازی تصميم گيری نماید.
 - 10.2.12.3در صورتی که پزشک داخل رینگ به ریفری اطالع دهد که بوکسور قادر به ادامه بازی
نمی باشد  ،به شرط اینکه ریفری خطایی ندید  ،آن وقت ریفری می تواند تصميم به توقف بازی نماید  .در
این خصوص  ،ریفری باید به نظارت هر یک از  5داور کنار توجه نماید که آیا کليه یا اکثریت آنها متوجه
خطا یا ضربه درستی شده اند و آن وقت ریفری یکی از تصميمات زیر را اتخاذ می نماید :
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 - 10.2.12.3.1در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار متوجه ضربه صحيحی شده اند  ،قانون فنی 4.4.1
آیبا اجرا می شود :
 - 10.2.12.3.2در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار متوجه خطای عمدی شده اند  ،قانون فنی 4.5.2
آیبا )  ( AIBAاجرا می شود :
 ( AOB - 10.2.12.3.3بوکس آزاد )


در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار متوجه خطای غير عمدی شده اند – قانون فنی 4.1.2.1

آیبا ( )AIBAاجرا می شود :
( APB - 10.2.12.3.4بوکس حرفه ای)


در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار  ،قبل از شروع راند سوم متوجه خطای غير عمدی شده

اند قانون فنی  4.2.2.1آیبا اجرا ميشود :


در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار پس از شروع راند سوم متوجه خطای غير عمدی شده اند

قانون فنی  4.1.2.2آیبا اجرا می شود :
( WSB - 10.2.12.3.5سری مسابقات بوکس جهانی)


در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار قبل از شروع راند دوم متوجه خطای غير عمدی شده اند

قانون فنی  4.2.3.1آیبا اجرا می شود .


در جایی که کليه یا اکثریت داوران کنار پس از شروع راند دوم متوجه خطای غير عمدی شده اند

قانون فنی  4.1.2.3آیبا اجرا می شود .
 - 10.3مسئووليت های ریفری به شرح زیر می باشد :
 - 10.3.1به پایان رساندن مسابقه در هر مرحله ای در صورتی که ریفری متوجه شود که آن یک طرفه می
باشد .
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 - 10.3.2به پایان رساندن مسابقه در هر مرحله ای در صورتی که یکی از بوکسورها آسيبی ببيند که بر
حسب تصميم ریفري آن بوکسور نباید بازی را دامه دهد .
 - 10.3.3به پایان رساندن مسابقه در هر مرحله ای در صورتی که ریفری غير فعال بودن و رقابت طلب
نبودن بوکسورها را در نظر بگيرد  .درچنين مواردی  ،ریفری می تواند یکی یا هر دو بوکسور را سلب
صالحيت نماید .
 - 10.3.4اخطار دادن به بوکسوری یا رسيدگی به اخطار بوکسور در برابر خطا یا هر دليل دیگری بخاطر
نقش عدالت یا تبعيت از این قوانين .
 - 10.3.5سلب صالحيت کردن بوکسوری که فوراً از دستورات ریفری تبعيت ننماید یا با ریفری در هر
زمانی به شيوه ای توهين آميز یا متجاوزانه برخورد نماید .
 - 10.3.6سلب صالحيت کردن بوکسوری به علت مرتکب خطایی جدی شدن بدون تذکر یا با تذکر قبلی .
 - 10.3.7این قوانين تا آنجایی که برای بازی مناسب یا قابل اجرا باشد یا تصميم و اقدام نمودن در هر
شرایطی از بازی که این قوانين را تحت پوشش قرار نمی دهد ،اجرا مي شود .
 - 10.4بررسي درست بوكسور
 - 10.4.1زمانی که بوکسوری وارد رینگ شده است  ،ریفری باید مطمئن باشد که بوکسور لباس مناسب
طبق قوانين مسابقات  ، AOBقوانين مسابقه ( APBکميته بوکس حرفه ای) و ) WSBقوانين سری
مسابقات بوکس جهانی) را پوشيده باشد .
 - 10.4.2بوکسور نباید هيچ لباسی غير از لباس مخصوص بوکس مطابق قوانين مسابقات ( AOB
مسابقات بوکس آزاد) ،قوانين ( APBمسابقات بوکس حرفه ای) و قوانين ( WSBسری مسابقات بوکس
جهانی بپوشد) .
 - 10.4.3چنانچه در مسابقه  ،دستکش بوکسور طی بازی پاره شود  ،ریفري باید جهت رفع این مشکل ،
بازی را متوقف نماید.
 - 10.4.4ریفري باید در پایان بازی  ،بانداژ هر بوکسور را بررسی نماید.
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 - 10.5ریفري باید قبل از شروع بازی جایگاه درست داوران کنار و پزشکان کنار رینگ را بررسی
نماید.
 - 10.5.1ریفري فقط پس از تائيد سوپروایزر باید بازی را شروع نماید .

قانون .11

داوران کنار

 - 11.1تعيين و شرکت
 - 11.1.1در کليه مسابقات آیبا  ،هر بازی به داوری  3داور کنار از  5داور انجام خواهد شد .
 - 11.1.2هر کدام از  5داور کنار در سه گوشه رینگ همان طور که در قوانين مسابقات ، AOB
) APBقوانين مسابقات بوکس حرفه ای )و ( WSBقوانين سری مسابقات بوكس جهاني) بيان شده  ،خواهند
نشست .
 - 11.2هيچ داوری در طی بازی و قبل و بعد از بازي نباید با بوکسوریا داور کنار دیگر یا هر كسي
صحبت یا هيچ عالمتی به او بدهد .
 - 11.3تا زمانی که نتایج برای عموم اعالم نشده  ،هيچ داوری نباید صندلی خودش رو ترک نماید .

قانون  .12مدیریت ریفری و داوران کنار آیبا
 - 12.1آیبا مسئول تایيد کليه داوران ستاره دار و داوران ملی می باشد.
 12.2کلیه اشخاص انتخاب و یا منصوب شده ای که اجرایی فدراسیون های ملی هستند نظیر روسا،
اعضای کمیته اجرایی ،دبیران کل و غیره ،در هر سطحی نمی توانند به عنوان داور  R&Jفعالیت نمایند;
با وجود این ،چنانچه به عنوان رئیس فدراسیون ،رئیس مردان /بانوان یا دبیر فدراسیون در اداره کار نمی
کنند ،می توانند فقط در سطح ملی داوری نمایند.
 12.3معیارهای استاندارد جهت صالحیت اساسی داوران آیبا همچنین سیستم کل مدیریتی داوران آیبا در
راهنمای مدیریت داوران آیبا توصیف شده است.
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 - 12.4كليه داوران(  ) R&Jsدر تمامي مسابقات آیبا جهت اجراي قوانين باید پیوست  Eرا امضا نمایند.

قانون  .13پزشکان کنار رینگ
 13.1برحسب قوانين پزشکی  ،به پزشکان رینگ اختيارات و مسئووليت هاي تنفيذ شده است.
 13.2سیستم مدیریتی کلل بلرای پزشلکان کنلار رینلگ آیبلا در راهنملای ملدیریت پزشلکان کنلار رینلگ آیبلا
توصیف شده است.

قانون . 14مسئول زنگ و وقت نگه دار
 - 14.1وظایف مسئول زنگ و وقت نگه دار به شرح زیر می باشد :
 - 14.1.1وظيفه ی اصلی مسئول زنگ و وقت نگهدار ،تنظيم مدت راندها و فواصل بين رانددها مدی باشدد.
فواصل بين راندها باید از یک دقيقه باشد.
 - 14.1.2مسئول زنگ و وقت نگه دار باید شروع و پایان هر راند را با بده صددا در آوردن زندگ ،اعدالم
نماید.
 - 14.1.3مسئول زنگ و وقت نگه دار باید  10ثانيه قبل از پایان هر راند با عالمتی نزدیک شدن پایدان آن
راند را اعالم نماید.
 - 14.1.4مسددئول زنددگ و وقددت نگدده دار بایددد تمددام مدددت زمددان و اعددداد را بددا یددک سدداعت مچددی یددا سدداعت
روميزی تنظيم نمایدد ،امدا زمدانی کده ریفدري فرمدان «  »Timeرا داده  ،زمدان بایدد متوقدف و پدس از اینکده
ریفري فرمان « بوکس» را داده بازی باید دوباره شروع شود.
 - 14.1.5در پی یک ناک دان ،مسئوول زنگ و وقت نگه دار باید با عالمدت هشددار دهندده ای بده ریفدري
نشان دهد که وقتي او در حال شمارش می باشد ،ثانيه ها سپری می شود.
 - 14.1.6در صددورتی کدده بوکسددوری در پایددان رانددد ندداک دان شددده و ریفددري در حددال شددمارش مددی باشددد،
زنگ نشانگر پایان راند نباید به صدا در آید .زنگ فقط باید زمانی به صدا درآیدد کده ریفدري فرمدان « Box
(بوکس)» نشانگر استمرار بازی را اعالم نماید.
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 - 14.1.7زمانی که ضربه پایين یا ضربه در زمان بی هوشی اتفاق افتد و در صورتی که بوکسوری خارج
از رینگ بيفتد ،مسئوول زنگ و وقت نگه دار باید زمان را تنظيم نماید.

قانون  : 15مجری
 - 15.1وظایف مجری به شرح زیر می باشد:
 - 15.1.1قبل از بازی ،مجری باید نوع بدازی ،رده وزندی ،مددت زمدان بدازی ،اسدامی ،کشدورها ،اوزان و
رکورد ورزشی هر بوکسور ،همچنين اسامی ریفري و داوران کنار و کشورشان را اعالم نماید.
 - 15.1.2مجری باید تعداد هر راند را درست پس از شروع هر راند اعالم نماید.
 - 15.1.3مجددری بایددد ن تددایج نهددایی و برنددده بددازی مربوطدده در رینددگ را پددس از دریافددت نتددایج نهددایی از
سوپروایزر ،به اطالع عموم برساند.
 - 15.1.4ده ثانيه قبل از شورع هدر راندد ،مجدری بجدز در راندد اول  ،بایدد بدا فرمدان « ( » Seconds out
خارج شدن مربيان) از رینگ را مشخص نماید.
 - 15.2مجری باید برای کليه مسابقات بين المللی  ،صالحيت های زیر را داشته باشد:
 - 15.2.1سليس بودن به چند زبان از جمله حداقل انگليسی
 - 15.2.2با آگاهی بسيار خوب از این قوانين
 - 15.2.3داشتن تجربه خوب در زمينه اعالم اخبار مسابقات ورزشی
 - 15.2.4مجری  ،مستقيما ً در کنار رینگ سمت چپ سوپروایزر خواهد نشست.
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قانون . 16

مربیان  /کمک مربیان

 - 16.1صالحيت
 - 16.1.1تنها مربيان تائيد شده آیبا می توانند بده عندوان كمدك مربدی در کليده مرسدابقات آیبدا فعاليدت نمایندد.
کليه كمك مربيان به همراه بوکسورها به کار گماشدته مدی شدوند ،فدراسديونهای ملدی یدا آکدادمی هدای آیبدا بایدد
توسط کميته بوکس بين المللی تائيد شوند؛ با این وجود آیبا می تواند استثنائات را بپذیرد.
 - 16.1.2هرمربی فعال در بوکس حرفه ای مجداز نخواهدد بدود تدا بده عندوان مربدی یدا کمدک مربدی در هدر
سدطحی از مسدابقات آیبددا باشدد ،مگدر اینکدده ایدن مربدی از شددرکت در بدوکس حرفده ای بدده مددت حدداقل  6مدداه
استعفا و باید توسط آیبا به عنوان مربی ثبت شده تائيد شود.
 - 16.1.3هر بوکسوری مجاز خواهد بود به همراه حداکثر  3كمك مربی در رینگ باشد .با این وجود ،تنها
دو کمک مربی می توانند جلوی رینگ و فقط یکي می تواند وارد رینگ شود.
 - 16.2وظایف كمك مربيان به شرح زیر می باشد:
 - 16.2.1كمك مربيان باید قبل از شروع هر راند ،رینگ را ترک و جلوی صدحنه باشدد و بایدد جدا ،صدندلی
یک نفره ،حوله و غيره را از سکوی رینگ دور نماید.
 - 16.2.2كمك مربی باید در طول مسابقه با خودش حوله ای برای بوکسور داشته باشد .در مدواقعی کده ایدن
بوکسور قادر به ادامه بازی نباشد ،کمک مربی با پرتاپ حوله به رینگ می تواند خستگی بوکسدور را نشدان
دهد به شرطی که ریفري در حال شمارش نباشد.
 - 16.2.3كمك مربی فقط می تواند از آب شفاف كه کمتيه سازمانی تدارک می نماید ،اسدتفاده کندد .در مدورد
یک زخم،كمك مربی می تواند از وازلين ،کلودین ،محلول ترمبين  ،فيبرهای کوچک کالژن ،ژل فدوم ،الکدل
جراحی و آدرنالين  1/1000استفاده نماید ،کيسه های یخ No-Swell ،و سوآب ها جایز می باشد.
 -16.2کمک مربيان می توانند از کيف هایی با حداکثر ابعاد  32سانتی متر در  20سانتی متر استفاده نمایند.
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 - 16.3اقدامات ممنوعه
 - 16.3.1كمك مربی اجازه ندارد بایستد یا با صدای بلند فریاد بزند یا جهت تشویق یا تحریک تماشاچيان با
کلمات یا اشارات در طی پيشروی یک راند ،برای بوکسور یا ریفری کف بزندد .کمدک مربدی در طدی بدازی
اجازه ندارد در تماس با رینگ باشد ،فریاد بزند ،ایجاد جار و جنجال یا موجب بهم ریختگی مسابقه شود.
 - 16.3.2جایگاه مربی باید  50سانتی متر تا  1متر دور از گوشه ی رینگ در چدارچوب  2الدی  2/50متدر
مربددع باشددد .كمددك مربددی اجددازه ندددارد بددا اقدددامات مخالفاندده عليدده ریفددری بدده جایگدداه تعيددين شددده كمددك مربددی
گام بردارد.
 - 16.3.3كمك مربی اجازه ندارد هيچ جيزی به داخل ریندگ جهدت مخالفدت یدا لگدد زدن بده هديچ صدندلی یدا
بطددری آب پرتدداب نمایددد  ،یددا هرگوندده اق ددام دیگددری کدده رفتددار غيرورزشددی فددرض مددی شددود را انجددام دهددد.
 - 16.3.4استفاده از هرگونه ابزار ارتباطی در زمين بدازی مجداز نمدی باشدد امدا تلفدن همدراه ،واکدی تداکی،
تلفن هوشمند ،هدفون ،رادیو یا موج کوتاه و غيره هيچ گونه محدودیتی ندارد.
 - 16.3.5تحت هيچ گونه شرایطی ،کمک مربی اجدازه نددارد اکسديان اضدافی یدا هدر ندوع وسديله استنشداقی
برای بوکسور را در طی بازی برساند.
 - 16.3.6کمک مربيان اجازه ندارند تا با هر مسئولی در زمين بازی در خالل یدا بعدد از بدازی بحدث کندد یدا
فریاد زند.

 - 16.4عوامل باز دارنده
 - 16.4.1كمك مربی برای اولين تخلف در هر یک از اقدامات ممنوعه فوق ،یک تذکر دریافت می نماید.
 - 16.4.2کمک مربی برای دومين تخلف در هریک از اقدامات ممنوعه فوق ،یک  warningدریافدت مدی
نماید و درست خارج از زمين بازی قرار می گيرد اما اجازه ندارد در محل مسابقه باشد.
 16.4.3کمک مربی برای سومين تخلف در هریک از اقدامات ممنوعه فوق ،توسط سدوپروایزر بدرای بقيده
آن روز برکنار خواهد شد.
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 16.4.4اگر كمك مربيان برای بار دوم برکنار شوند ،آنها کامالً از مسابقه محروم خواهند شد.

قوانینی برای تجهیزات مسابقه
قانون  . 17رینگ
 - 17.1برچسب تائيد شده :
 - 17.1.1برای کليه مسابقات آیبا ،فدراسيون های ملی و  BMAباید از رینگ های ساخته شدده توسدط یکدی
از صاحبان امتياز تجهيزات اداری بوکس آیبا استفاده نمایند.
 - 17.2اندازه رینگ و برزنت :
 - 17.2.1برای کليه مسابقات آیبا ،رینگ باید  6/10مترمربع داخل خط طناب باشد.
 - 17.2.2جلوی رینگ باید به انددازه  85سدانتی متدر خدارج از خدط طنداب در هدر گوشده گسدترش یابدد مدن
جمله اینکه برزنت اضافی باید تنگ تر و آن را حفظ نماید.
 -17.2.3ابعاد رینگ باید طبق نمودار وضع شده ی زیر باشد.
 -17.3ارتفاع رینگ :
 - 17.3.1رینگ باید  100سانتی متر از زمين ارتفاع داشته باشند.
 - 17.4سکو و تشک گوشه ی رینگ
 - 17.4.1سکو باید ایمن ،صاف و عاری از هرگونه برجستگی موانع ،ساخته شود .چهار گوشه جایگاه باید
متناسب با چهار گوشه تشک باشد تا اینکه از آسيب دیدگی بوکسورها جلوگيری نماید .تشک کنار رینگ باید
مقابل به سوپروایزر به شرح زیر تنظيم شده باشد :
 :aدر گوشه ی نزدیک سمت چپ کنار تشک -قرمز
 :bدر گوشه ی دور از سمت چپ کنار تشک -سفيد
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 :cدر گوشه ی دور از سمت راست کنار تشک -آبی
 :dدر گوشه ی نزدیک سمت راست تشک -سفيد
 - 17.4.2سکو باید  7/80متر مربع باشد.
 - 17.5سطح کف رینگ
 - 17.5.1کف باید پوشيده از نمد ،الستيک یا دیگر مواد تائيد شدده مناسدب بدا کيفيدت ندرم و قابليدت انعطداف
پذیری داشته باشد .آن نباید كمتراز  1/5سانتی متر و نه بيشتر از  2/0سانتی متر باشد.
 - 17.5.2برزنت باید سکو را کامالً بپوشاند و نباید از مواد لغزنده ساخته شود.
 - 17.5.3برزنت باید آبی با رنگ  ، 299مناسب با رینگ باشد.
 - 17.6طناب ها :
 - 17.6.1طناب ها باید پوشيده از ابر ضخيم باشند.
 - 17.6.2چهدار طنداب جداگانده بایدد در هرگوشدده از جایگداه کندار ریندگ را بپوشدداند .آنهدا بایدد بدا ضددخامت
چهار سانتی متر بدون پوشش باشند.
 - 17.6.3چهار طناب باید  40سانتی متر 70 ،سانتی متر 100 ،سانتی متر و  130سانتی متر از فضای باز
ارتفاع داشته باشد.
 - 17.6.4چهار طناب باید در هرگوشه رینگ با فواصل مساوی با دو تکه مدواد (نزدیدک بده بافدت برزندت)
به عرض  3تا  4سانتی متر به هم متصل باشند .دو تکه نباید در امتداد طناب سر بخورند.
 - 17.6.5ميزان کشش روی هدر بخشدی از دو قسدمت بداالی طنداب بایدد بده انددازه کدافی محکدم باشدد .بدا ایدن
وجود ،در هرصورت ریفری یا سوپروایزر در صورت لزوم می توانند ميزان کشيدگی را تنظيم نمایند.

 - 17.7پله ها:
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 - 17.7.1رینگ باید بر مبناي سه پله باشد .دو پله در گوشه ٔ مقابل رینگ ،ویاه بوکسورها و كمك مربيان
و یک پله در گوشه ی بی طرف رینگ ویاه ریفری و پزشکان کنار رینگ مورد استفاده قرار مي گيرد.

قانون . 18

لوازم جانبی رینگ

لددوازم جددانبی زیددر بددرای رینددگ در کليدده مسددابقات مددورد نيدداز مددی باشددد و سددازمان دهندددگان بایددد حددداکثر دو
ساعت قبل از زمان شروع مسابقه آنها را تدارک نمایند :
 - 18.1زنگ
 - 18.2دو سبد پالستيکی جهت انداختن پنبه.
 - 18.3صندلی و ميز برای سوپروایزر ،جانشدين سدوپروایزر  ،کارشدناس ارزشديابي ریفدري و كارشدناس
ارزشيابي داوران کنار ،پزشکان کنار رینگ ،مسئوول زنگ و وقت نگده دار ،مجدری  ،اپراتدور گرافيكدي و
داوران کنار.
 - 18.3.1ميز داوران کنار برای کليه مسابقات آیبا ( )AIBAباید استاندار باشد.
شکل ميز:

مربع

عرض :

 80الی  100سانتی متر در  80الی  100سانتی متر

طول:

 80سانتی متر

رنگ پارچه :سفيد
 - 18.4یک کرونومتر الکتریکی که از مقتضيات سيستم امتياز دهی تبعيت می کند و یک کرونومتر دسدتی
به عنوان کمک مورد استفاده قرار مي گيرد.
 - 18.5یک سيستم امتياز دهی
 -18.6یک ميکروفن متصل به بلندگو
 - 18.7کمک های اوليه مورد نياز مطابق با قوانين پزشکی
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 - 18.8یک کيسة کلفت یا سطل پالستيکی کوچک باید در دوگوشه ٔ بی طرف خارج رینگ گذاشته شود.
 - 18.9سه صندلی برای كمك مربيان در هر گوشه رینگ
 - 18.10یک برانکار
 - 18.11تددوپ پينددگ پنددگ و دو نگدده دارنددده ( یكددي شددفاف و یكددي غيددر شددفاف ) جهددت قرعدده كشددي جایگدداه
داوران ()R&J

قانون  . 19محافظ دندان و لثه
 - 19.1بوکسورها باید محافظ دندان و لثه را در طي کليه ٔ بازی ها بگذارد.
 - 19.2بوکسورها نمی توانند محافظ دندان و لثه قرمز یا مایل به قرمز بگذارند.

قانون . 20

محافظ کاپ

 - 20.1برای کليه مسابقات مردان ،بوکسورها باید در طول کليه بازی ها محافظ کاپ و همچندين بيضده بندد
بگذارند .محافظ کاپ نباید هيچ قسمتی از بخش تعيين شده را بپوشاند.

قانون  .21مشخصات دستکش
. 21.1برای مسابقات  AOBویاه مردان بزرگسال  APB ،و : WSB
 - 21.1.1بوکسددورهای  49( Light Flyweightکيلددوگرم) تددا بوکسددورهای Ligh Welterweight

(

64کيلوگرم ) باید از دستکش های  10اونس استفاده نمایند.
 – 21.1.2بوکسدورهای  69 ( Welterweightکيلدوگرم ) تدا بوکسدورهای SuperHeavyweight

(+ 91

کيلوگرم ) باید از دستکش های  12اونس استفاده نمایند.
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پیوست  :Aترمینولوژی (اصطالحات وزنی)
10ردۀ وزنی برای بوکسورهای زن بزرگسال و
دختران جوان بر اساس كيلوگرم
#
رده وزنی
از
تا
1
Light Fly
45
48
2
Fly
48
51
3
Bantam
51
54
4
Feather
54
57
5
Light
57
60
6
Light Welter
60
64
7
Welter
64
69
8
Middle
69
75
9
Light Heavy
75
81
10
Heavy
81
-

 10ردۀ وزنی برای بوکسورهای مرد
بزرگسال و پسران جوان بر اساس
كیلوگرم
تا
49
52
56
60
64
69
75
81
91
-

از
46
49
52
56
60
64
69
75
81
91

رده وزنی
Light Fly
Fly
Bantam
Light
Light welter
Welter
Middle
Light Heavy
Heavy
Super
Heavy

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 13ردۀ وزنی برای بوکسورهای
دختر و پسر نوجوان
 3ردۀ وزنلللی بلللرای بوکسلللورهای زن
بزرگسلال و دختلران جلوان بلازی هللای
المپیک بر اساس كیلو گرم
#
رده
بيش از
تا
وزنی
1
Fly
48
51
2
Light
57
60
3 Middle
69
75
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تا
46
48
50
52
54
57
60
63
66
70
75
80
-

از
44
46
48
50
52
54
57
60
63
66
70
75
80

رده وزنی
Pin
Light Fly
Fly
Light Bantam
Bantam
Feather
Light
Light Welter
Welter
Light Middle
Middle
Light Heavy
Heavy

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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پیوست B
پذیرش فدراسیون های ملی برای وزشکاران ورزشهای انفرادی
به  :آیبا
از :نام فدراسيون ملی
تاریخ:
آقایان محترم،
در اینجا ما به شما اطالع می دهيم که ورزشکار ذیل از  (.........نام ورزش ) مایل است در
ورزش بوکس شرکت نماید وخودش را تسليم و درگير این ورزش می نماید .فدراسيون ملی
ما موقعيت خاص این ورزشکار را بررسی نموده و تصميم بر آن دارد تا او را به عنوان
یکی از بوکسورهای خودمان با تاثير فوری پذیرش نماید.
 .1نام کامل بوکسور
1.9

رده وزنی

طبقه

جنسیت

ما مطلع ایم که قوانين ذیل آیبا مرتبط به این موضوع و این ورزشکار برای
شرکت در مسابقات ما از تاریخ  ...........برای مدت  .....سال واجد شرایط می
باشد .این برای آن ورزشکار بصورت کتبی یاداداشت شده است و او برای شرایط
ذیل مورد پذیرش می باشد:

 1.9.1زمانی که یک فدراسيون ملی مایل است یک ورزشکار آماتور را از هر ورزش
انفرادی به عنوان یک بوکسور ثبت نام نماید ،این فدراسيون ملی فرم درخواست
همچنان که در پيوست  Bبيان شده باید تکميل شود و همان برای پذیرش و ثبت نام
باید به آیبا ارائه شود .ثبت نام از طریق آیبا با مشورت کميسيون قوانين فنی آیبا
تصویب خواهد شد .فدراسيون ملی ممکن است برای مدت طوالنی تری سوابق آن
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ورزشکار و شرایط ثبت نام را بررسی نماید .در صورتی که هيچ گونه مشکلی در
این خصوص نباشد ،آن مورد توسط کميسيون قوانين فنی آیبا برای تصميم نهایی
بررسی خواهد شد.
 1.9.2در صورتی که ورزشکار آماتور برای ثبت نام در ورزش انفرادی دیگری
درخواست نماید:
 1.9.2.1کمتر از یک دوره منسجم  3ساله ،از آن پس این ورزشکار آماتور اجازه ندارد
در هر مسابقه سطح ملی مجاز آیبا از جمله مسابقات قهرمانی ملی شرکت نماید ،تا اینکه
حداقل یک سال بعد از تاریخ پذیرش ثبت نام آن ورزشکار گذشته باشد.
 1.9.2.2بيشتر از یک دوره منسجم  3ساله ،از آن پس این ورزشکار آماتور اجازه
ندارد در هر مسابقه سطح ملی مجاز آیبا از جمله مسابقات قهرمانی ملی شرکت نماید ،تا
اینکه حداقل دو سال بعد از تاریخ پذیرش ثبت نام آن ورزشکار گذشته باشد.
 1.9.3عالوه بر این ،آن بوکسور در طی این مدت ممکن است نتواند در هر ورزش
انفرادی دیگر شرکت نماید.
 1.9.4آن بوکسور قبل از اینکه برای شرکت در هر مسابقات آیبا واجد شرایط شود ،باید
حداقل در یکی از مسابقات قهرمانی ملی که توسط آن فدراسيون ملی سازماندهی می شود
شرکت نماید.

ارادتمند شما،
رئيس یا مدیر فدراسيون ملی
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پیوست C
تائیدیه گواهي پزشكي
مشخصات ورزشكار
نام ورزشكار:
تاریخ تولد:
تاریخ:

امضاء:

مشخصات پزشك
نام پزشك:
عنوان پزشك:
آدرس:
امضاء:
اظهار نظر پزشك

تاریخ:

ورزشكار براي بوكس واجدشرایط مي باشد □
ورزشكار قادر به بوكس نمي باشد
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تائیدیه گواهي پزشكي

سواالتي ویاه ورزشكاران  :در صورتي كه جواب بله باشد ،لطفا ً ًٔ توضيح دهيد:
 . 1آیا پزشك مدام شما را براي هر چيزي معاینه مي كند؟
 . 2آیا تا كنون بيهوشي یا ضربه مغزي داشته اید؟
 . 3آیا در  6هفته اخير ضربه سر داشته اید؟
 .4آیا هرگونه سردرد در  2هفته اخير داشته اید؟
 . 5آیا مشكل خونریزي دارید؟
 .6آیا سابقه هپاتيت  Bیا هپاتيت  Cیا ایدز دارید؟
 .7آیا هيچ گونه بيماري در خانواده شما مي باشد؟ یا فوت ناگهاني در خانواده شما بود؟
 .8آیا تا كنون جراحي داشتيد؟
 .9آیا تاكنون در بيمارستان بستري بودید؟
 .10آیا تحت هيچ گونه شرایط پزشكي قرار گرفته اید؟
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نابهنجاری

گواهی پزشکی
معاینه پزشکی در زمان
در صورتي كه ورزشكاري در سال گذشته

استراحت بعد از بيهوشي

بيهوشي داشت ،لطفا ً تائيد كنيد كه:

طبيعي بو،ورزشكار قادر
به بازي بوكس مي باشد

آزمایشات پزشكي كامل

طبيعي

غيرطبيعي

ليست نابهنجاري هایي كه
در سيستم مخصوص تست
زیر تغيير نيافته

طبيعي

غيرطبيعي

بررسي مختصر

وضعيت روحي رواني
اعصاب جمجمه،چشم،

طبيعي

غيرطبيعي

اندازه قطر مردمك
وواكنش پذیري ،حركات

سر

ماوراي عدسي چشم
دهان  ،دندان ،گلو

طبيعي

غيرطبيعي

گوش

طبيعي

غيرطبيعي

مفاصل عصبي فك پایين

طبيعي

غيرطبيعي

گردن

حركات مهره هاي گردن

طبيعي

غيرطبيعي

سينه

نفس کشيدن ،احساس درد

طبيعي

غيرطبيعي

روی دنده ها در هنگام
فشار

سيستم قلبي عروقي

نبض یا فشارخون (حتما ً

طبيعي

غيرطبيعي

ثبت شود )

سيستم ارتوپدي

آزمایش قلب

طبيعي

غيرطبيعي

اعضاو جوارح باالیی،

طبيعي

غيرطبيعي

کتف ،مچ دست ،انگشت
اعضا و جوارح پایينی،

طبيعي

غيرطبيعي

مچ پا ،ران
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سيستم نورولوژی

رفتارهای غيرعادی

طبيعي

غيرطبيعي

واکنش های گفتاری

طبيعي

غيرطبيعي

واکنش های حرکتی و

طبيعي

غيرطبيعي

تعادل

حساسيت

بلي

ثبت

خير

نوع واكنش (ثبت)
داروهاي مورد استفاده

آیا هيچ  EUTارائه شده است؟

اسم داروها

بلي □

بلي

خير

خير □

چنانچه جواب مثبت بود لطفا ً توضيح دهيد:
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پیوستD
فرم درخواست بررسی بازی
نام مسابقه یا مسابقات قهرمانی:
شهر – کشور:
تاریخ:
تعداد بازی:
تعداد جلسه
رده وزنی:
بانوان/مردان:
نام بوکسور گوشه قرمز و مليت:
نام بوکسور گوشه آبی و مليت:
توصيف:
تصميم قبلی:
تصميم نهایی و جدید:
سوپروایزر آیبا ( کل اسم با حروف بزرگ )
امضاء سوپروایزر آیبا:
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پیوست  -Eاجراي قوانین انضباطی آیبا
كميته بوكس بين المللي در اینجا توافق نامه شما جهت اجراي قوانين به شرح زیر را درخواست مي نماید كه
تا زماني شما ریفري و داوركنار  ( AIBAكميته بوكس بين المللي ) و در طول هر مسابقه  AIBAكار مي
كنيد ،عمل نمایيد:
شان و منزلت:
قانون  : 1در هر مسابقه  ( AIBAبوكس بين المللي ) كه شركت مي كنم ،نباید تحت تاثير مشروبات الكلدي
قرار گيرم.
قانون  : 2در محل مسابقه نباید سيگار بكشم.
قانون  : 3نباید از هيچ گونه وسيله ارتباطي الكترونيكي استفاده نمایم یا با خودم داشته باشم اما موبایدل  ،لدپ
تاپ و تبلت در محل مسابقه محدودیتي ندارد.
قانون  : 4نباید در شرایطي قرار گيرم كه از نظر  ( AIBAكميته بوكس بين المللي ) مضر باشد.
قانون  : 5قوانين اج تماعي مرتبط با خودم را با اعضاي بومي و شدهروندان كشدورهاي مهمدان نبایدد زیدر پدا
گذارم.
قانون  : 6به روش حرفه اي و اخالقي در تمام مدت اجراي قانون ،باید به سوپروایزر احترام بگذارم.
صداقت و درستي:
قانون  : 7نباید از اشخاص مرتبط با با بازي هایي كه شركت مي كنم  ،مستقيم یا غيرمستقيم هر گونه پاداش
یا حكم و هرگونه مزایاي پنهاني ،خدمات یا هددایایي كده بده عندوان رشدوه لحداظ مدي گدردد را نبایدد بپدذیرم یدا
پيشنهاد نمایم.
قانون  : 8فقط هدایاي رسدمي از سدازمان  ( AIBAكميتده بدوكس بدين المللدي ) بده عندوان قددرداني یدا نشدان
احترام ،قابل قبول مي باشد.

Page 47

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

Technical Rules
اعتماد :
قانون  : 9نباید با نقض قوانين فني  ، AIBAقوانين مسدابقه  ، AOBقدوانين مسدابقه  ( APBبدوكس حرفده
اي ) یا  ( WSBسري مسابقات بوكس جهاني ) با هيچ حزب یا گروهي توطئه یا همدستي نمایم (در صورت
اجرا).
قانون  : 10در حال انجام وظایفم به عندوان ریفدري و داور كندار ( AIBAكميتده بدوكس بدين المللدي )  ،بدا
هيچ كسي در رابطه با موضوعات مرتبط مسابقه در چاچوب محل مسابقه و یاهر موقعيت دیگري بدراي كدل
مدت مسابقه  ،خصوصا ً با اشخاصي از كشورخودم نظير اعضاي فدراسيون ملي ،مسئوولين فني بين المللي،
اعضاي كميته اجرایي ،رسانا و عموم ،نباید ارتباط داشته باشم.
قانون  : 11به عندوان ریفدري و داور كندار  ( AIBAكميتده بدوكس بدين المللدي ) بدا بوكسدورها و مربيدان یدا
كمك مربيان نباید صميمي یا وارد هيچ گونه رابطه یا اقدامي مشكوك برانگيز مرتبط با خودم شوم.
قانون  : 12باید طوري رفتار نمایم كه هر گونه اطالعات از  ، AIBAمرتبط با موقعيتم به عنوان ریفري و
داور كنار  AIBAرا با اطمينان دریافت مي نمایم و بخصوص ،نباید برنامه مسابقه  AIBAرا بدراي عمدوم
افشا نمایم.
در دسترس بودن ( به موقع حاضر بودن ) :
قانون  : 13در كليه مسابقاتي كه برایم تعيين شده باید به موقع حاضر باشم ( وقت شناس باشم ).
قدانون  : 14جهدت حضدور در تنظدديم جلسدات ریفدري و داور كنددار بده موقدع حاضددر یدا روز قبدل از مسددابقه
حضور داشته باشم .
قانون  : 15كليه وظایفي كه سوپروایزر برایم تعيين نموده را انجام دهم.
مسئوولیت :
قانون  : 16در تمام مدتي كه به عنوان ریفري و داور كندار  AIBAدر حدال انجدام وظدایفم مدي باشدم ،بایدد
ظاهر حرفه اي  ،بهداشت شخصي و شرایط خوب جسماني خودم را حفظ نمایم.
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قانون : 17

نباید انتقاد یا سعي بر اعتراض یا تصميمات دیگر مسئوولين نمایم  ،مگر اینكه در جدایي بندابر

درخواست سوپروایزر باشد.
قددانن : 18

بدده قددوانين فنددي  ،قددوانين مسددابقه  ،AOBقددوانين مسددابقه ( APBبددوكس حرفدده اي) یددا قددوانين

مسابقه  ( WSBسري مسدابقات بدوكس جهداني ) و قدوانين اخالقدي و انضدباطي كميتده  ، AIBAبایدد احتدرام
بگذاریم.
موافقم با اجرا ي قوانين و به قبول حقایق مقيد باشدم كده هرگونده تخلفدي بده كميتده انضدباطي یدا كميتده اجرایدي
 AIBAارجاع و به تصویب فوري عليه بنده بينجامد.

تاریخ :
نام :

Page 49

نقش

امضلا

ترجمه و تنظیم :آزاده مقدس
فروردین 1394

