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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Regulamin Sędziowski (RS), zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do sędziów, kandyda-

tów na sędziów zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim.(PZB) oraz do innych osób, jeżeli ich 

działalność pozostaje w związku z postanowieniami regulaminu. 

2. Na  każdego  sędziego  nakłada  się  obowiązek  respektowania  prawa  zawodnika do sprawiedli-

wej oceny stoczonej przez niego walki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje sędziów są ostateczne i nieodwołalne, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z Regulaminami 

i prawidłową oceną walki. 

4. Wszystkie walki rozgrywane na terenie działania PZB muszą być prowadzone tylko przez sędziów 

posiadających licencję wydaną przez PZB. 
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ROZDZIAŁ II 

Podstawowe prawa i obowiązki sędziów 
 

§ 2 

 

1. Prawa: 

1.1. Otrzymać od PZB lub Okręgowego Związku Bokserskiego (OZB) należytą pomoc 

i ochronę w wypełnianiu swych obowiązków. 

1.2. Korzystać z pomocy i ochrony organizatora zawodów przed zawodami,  

w czasie ich trwania oraz bezpośrednio po ich zakończeniu, w zakresie bezpiecznych warun-

ków wykonywania określonej funkcji. 

1.3. Zapewnienie przez organizatora zawodów regulaminowego sprzętu i materiałów umożliwiają-

cych wypełnianie obowiązków sędziego podczas zawodów. 

1.4. Otrzymać zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sędziego bokserskiego według prze-

pisów, Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym oraz zasad ustalonych przez Zarząd OZB i PZB. 

 

§ 3 

 

1. Obowiązki: 

1.1. Przestrzeganie przepisów prawa oraz norm i regulaminów obowiązujących w boksie AOB,  

wydanych przez PZB i AIBA. 

1.2. Stosowanie się do uchwał i zarządzeń PZB oraz właściwego OZB. 

1.3. Uczestniczenie w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich. 

1.4. Wykonanie raz na dwa lata badań lekarskich określających zdolność do sędziowania. 

1.5. Dbanie o sprawność fizyczną i sportową sylwetkę 

1.6. Posiadanie odpowiedniej licencji. 

1.7. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego. 

 

§ 4 

1. Zadania: 

1.1. Respektować zasady etyki sportowej i estetyki. 

1.2. Przestrzegać reguł sportowej rywalizacji. 

1.3. Wykazać profesjonalizm  oraz  zachować jawność decyzji i werdyktów. 

1.4. Bezstronnie i sprawiedliwie ocenić każdą walkę. 

1.5. Szczególnie dbać o zdrowie walczących zawodników. 

1.6. Spełniać wychowawczą rolę wobec zawodników. 

1.7. Posiadać aktualną książeczkę sędziowską. 

1.8. Współpracować z WS właściwego OZB. 
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ROZDZIAŁ III 

Zasady, warunki oraz tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego 
 

§ 5 

 

PZB jest jedynym organem który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego AOB 

w Polsce  

 

§ 6 

 

1. Licencję sędziego przyznaje się na czas nieokreślony.  

1.1. Sędziowie zobowiązani są do uiszczenia corocznej opłaty za licencję na dany rok kalendarzo-

wy. 

1.2. Odpłatność za licencję sędziego bokserskiego ponosi wnioskodawca w wysokości ustalonej 

przez Zarząd PZB i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 7 

 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa do PZB wniosek zawierający: 

1.1. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy. 

1.2. Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć: 

2.1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 

2.2. Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej PZB/OZB stwierdzające zdanie egzaminu na sędziego. 

2.3. Zaświadczenie przychodni sportowo–lekarskiej (S-L) o stanie zdrowia umożliwiającym wyko-

nywanie funkcji sędziego bokserskiego. 

2.4. Zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich organizo-

wanych przez PZB oraz OZB. 

2.5. Zobowiązanie do przestrzegania przepisów i regulaminów sędziego bokserskiego. 
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§ 8 

 

1. Sędziowie obcokrajowcy starający się o licencję sędziego  muszą przedstawić : 

1.1. Książeczkę sędziego swojej federacji lub AIBA 

1.2. Zaświadczenie z przychodni sportowo-lekarskiej (S-L) o zdolności do wykonywania obowiąz-

ków sędziego bokserskiego 

2. W przypadku braku książeczki lub braku aktywności jako sędzia przez okres 2 lat, osoba ubiegająca 

się o licencję sędziego musi zdać egzamin przed komisją WS PZB. 

 

 

§ 9 

 

1. Zarząd PZB odmawia przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków 

określonych w § 7 ust. 1-2, a braki formalne wniosku nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez zainteresowanego wezwania do usunięcia braków. 

1.1. Licencji sędziego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez właściwy or-

gan PZB pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 10 w okresie dwóch lat od daty wy-

dania decyzji pozbawiającej licencji. 

1.2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 10 

 

 

1. Zarząd PZB pozbawia sędziego bokserskiego licencji w razie: 

1.1 Utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub ogra-

niczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

1.2 Utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego bokserskiego potwier-

dzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej. 

1.3 Prawomocnego ukarania przez wydział dyscypliny PZB karą dyskwalifikacji w najwyższym 

wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów. 

 

2. Zarząd PZB może pozbawić sędziego bokserskiego licencji również w razie: 

2.1. Odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich. 

2.2. Naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego. 

 

3. Pozbawienie sędziego licencji wymaga uzasadnienia. 
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§ 11 

 

1. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego bokserskiego do wniosku oprócz do-

kumentów wymienionych w § 7 ust. 2 załącza oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji  

z przyczyn, o których mowa w § 10. 

1.1. Zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu sędziowskiego traci ważność po upływie dwóch 

lat od daty jego wystawienia, jeżeli w tym okresie nie wydano decyzji o przyznaniu licencji. 

 
 

§ 12 

 

Organem odwoławczym w sprawach licencji jest Ministerstwo Sportu. 

 

§ 13 

 

1. Wydział Sędziowski PZB prowadzi ewidencję przyznanych licencji sędziowskich. 

1.1. Ewidencja powinna zawierać dane, o których mowa w § 7. 

1.2. Wydział Sędziowski PZB prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie 

przyznania i pozbawieniu licencji sędziów bokserskich oraz przechowuje dokumentację tych 

spraw przez okres 5 lat. 
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ROZDZIAŁ IV 

Klasy sędziowskie 

 

§ 14 

 

1. W zależności od ich kwalifikacji i stażu - ustala się klasy sędziów: 

1.1. Kandydat, 

1.2. Okręgowy, 

1.3. Związkowy(PZB), 

1.4. Międzynarodowy AIBA *  - 1 gwiazdka, 

1.5. Międzynarodowy AIBA **     - 2 gwiazdki, 

1.6. Międzynarodowy AIBA ***   - 3 gwiazdki. 

 

§ 15 

 

1. Klasę sędziego kandydata i sędziego okręgowego nadaje Zarząd właściwego OZB na wniosek Wy-

działu Sędziowskiego (WS) (Komisji) OZB. 

 

2. Klasę sędziego związkowego nadaje Zarząd PZB na wniosek (WS) PZB. 

 

3. Klasę sędziego międzynarodowego nadaje federacja AIBA na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 16 

 

1. Osobie, spełniającej wymagania może być nadana klasa sędziego: 

1.1. Kandydata 

1.1.1. Ukończyła 19 lat, nie karana, posiadająca minimum średnie wykształcenie, odpowiedni 

stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim z przychodni sportowo-

lekarskiej, 

1.1.2. Ukończyła kurs sędziowski oraz zdała egzamin na sędziego kandydata z wynikiem pozy-

tywnym przed komisją WS OZB. 

1.1.3. Uzyskała licencję sędziego bokserskiego według zasad i warunków określonych w Roz-

dziale III. 

1.2. Okręgowego 

1.2.1. Wypełniała funkcję sędziego kandydata przez 1 rok i sędziowała w tym okresie 100 walk, 

1.2.2. Zdała egzamin na sędziego okręgowego z wynikiem pozytywnym przed komisją WS 

OZB.  

1.3. Związkowego 
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1.3.1. Wypełniała funkcję sędziego  okręgowego przez 3 lata, i sędziowała w tym okresie 300 -

100 w ringu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu właściwego OZB, WS 

PZB może skrócić wymagany trzyletni okres sprawowania funkcji sędziego okręgowego, 

jednak nie wcześniej niż po 1,5 roku sprawowania funkcji sędziego okręgowego. 

1.3.2. Zdała egzamin na sędziego związkowego z wynikiem pozytywnym przed komisją WS 

PZB. 

2. Sędziemu, który nienależycie wypełnia swoje obowiązki, narusza regulaminy PZB, jego postawa 

budzi zastrzeżenia WS PZB może zdegradować takiego sędziego do niższej klasy sędziowskiej lub 

odebrać całkowicie przyznaną klasę sędziowską. 

 

§ 17 

 

 

1. Klasę sędziego międzynarodowego nadaje federacja AIBA na podstawie obowiązujących przepisów. 

1.1. O nadanie klasy sędziego międzynarodowego występuje Zarząd PZB. 

1.2. Szczegółowe zasady kwalifikowania sędziów związkowych na kandydatów na listę sędziów 

międzynarodowych ustala Wydział Sędziowski PZB i ogłasza je w komunikacie. 

1.3. Kandydat na sędziego międzynarodowego winien posiadać - minimum wykształcenie średnie, 

wykazywać się znajomością co najmniej jednego z obowiązujących w AIBA języków obcych 

oraz  wybitne osiągnięcia w pełnieniu funkcji sędziego. Obowiązującymi językami w AIBA są: 

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,arabski. 

 

§ 18 

 

1. Ustanawia się funkcję sędziego głównego SG (supervisora - SV). 

1.1. SG (SV) nie może łączyć dwóch funkcji sędziego R/P – sędziego głównego (supervisora) na 

danych zawodach. 

1.2. Funkcję SG (SV) powierza Zarząd PZB na wniosek WS PZB dla osoby posiadającej co naj-

mniej - klasę sędziego związkowego. 

1.2.1. Funkcję SG(SV) Zarząd PZB może powierzyć także osobie, która posiada uprawnienia 

nadane przez EUBC/AIBA. 

1.3. SG (SV)winien posiadać umiejętności przywódcze i zdolności kierownicze, poświadczone zali-

czonym egzaminem przed komisją egzaminacyjną PZB. 

1.4. Musi posiadać stosowną licencję wydaną przez PZB. 
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§ 19 

 

1. Sędzia z chwilą ukończenia 60-roku życia przestaje pełnić obowiązki czynnego sędziego bokser-

skiego na szczeblu centralnym. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość dalszego 

pełnienia funkcji po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego z przychodni sportowo-lekarskiej o 

aktualnym stanie zdrowia, uprawniającym do dalszego pełnienia obowiązków, oraz pozytywnej 

opinii Wydziału Sędziowskiego PZB. 

2. Na wniosek sędziego WS PZB może wyrazić zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania funkcji 

czynnego sędziego. 

2.1. Stan, o którym mowa w ust. 2, trwający ponad 5 lat powoduje skreślenie z listy sędziów. Nie 

dotyczy to przypadków z ust. 1. 

3. Sędzia, który z różnych powodów nie sędziował przez okres 3 lat, aby mógł ponownie znaleźć się na 

liście sędziów czynnych, musi zdać egzamin przed Komisją WS PZB. 

 

§ 20 

 

1. Na wniosek sędziego następuje skreślenie go z listy. 

1.1. Skreślenie  z  listy  sędziów  następuje  także  wskutek  prawomocnego  orzeczenia dyscypli-

narnego. Dotyczy to także sędziów nie pełniących funkcji czynnego sędziego bokserskiego. 

 

§21 

 

1. Obowiązków sędziego boksu olimpijskiego (AOB) nie może pełnić czynny zawodnik (AOB).  

2. Na zawodach szczebla okręgowego/centralnego czynny trener lub instruktor nie może pełnić obo-

wiązków sędziego boksu i sekundanta. Musi podjąć decyzję jaką funkcję na danych zawodach bę-

dzie wykonywał. 

 

§ 22 

 

1. Tytuł sędziego honorowego - może być nadany sędziemu, po zakończeniu czynnej działalności, 

jeżeli jego postawa była wzorem dla innych sędziów: 

1.1. Sędziego honorowego PZB- nadaje Zarząd PZB na wniosek WS PZB. 

1.2. Sędziego honorowego OZB - nadaje Zarząd OZB na wniosek  WS OZB.   

 

§ 23 

 

1. Sędziemu posiadającemu przez okres minimum 5 lat klasę sędziego związkowego, jeżeli jego po-

stawa jest wzorem dla swego środowiska, może być nadany stopień sędziego instruktora, po zdaniu 

odpowiedniego egzaminu przed komisją WS PZB. 
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ROZDZIAŁ V 

Zasady udziału sędziów w zawodach 
 

§ 24 

 

1. Do sędziowania walk bokserskich uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez WS PZB lub OZB. 

1.1. Zmiana obsady sędziowskiej może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiany 

dokonuje WS PZB/OZB w zależności od rangi zawodów. 

1.2. Sędzia może nie zostać dopuszczony do wykonywania funkcji sędziego bokserskiego jedynie  

w wyjątkowych przypadkach. 

 

§ 25 

 

1. WS PZB może ustanowić liczbę sędziów ringowych i sędziów punktowych do sędziowania zawo-

dów szczebla centralnego. 

1.1. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić skreślenie z listy, o której mowa w ust. 1, i wpi-

sanie  w to miejsce sędziego z listy rezerwowej. 

1.2. Decyzje w  tych  sprawach podejmuje WS PZB. 

1.3. Lista sędziów powołanych do pełnienia funkcji, powinna zostać opublikowana 30 dni przed 

rozpoczęciem zawodów. 
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ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY 
 

Definicja ciosu prawidłowego 

 

§ 26 

 

1. Ciosem prawidłowym jest cios zadany przednią wypchaną częścią zamkniętej rękawicy w przednie i 

boczne części głowy oraz tułowia powyżej pasa, poparty siłą, skrętem ciała, czysto zadany, bez 

obrony, bloku przeciwnika, nie naruszający przepisów, dokładnie widziany przez sędziego. 

2. Wyznacznikami przy ocenie prawidłowości zadanych ciosów jest linia uszu i szczytu bioder. 

 

System punktowy 

 

§ 27 

 

1. System punktowy stosowany w każdej walce oparty o skalę 10 punktową. 

2. Sędziowie punktowi po przyjściu do strefy ringu, zajmują miejsca wskazane przez SG (SV) 

3. Punktacja wszystkich sędziów jest wliczana do wyniku walki. Werdykt walki, jest jawny 

z chwilą zakończenia pojedynku. 

4. Na koniec każdej rundy, każdy sędzia punktowych musi określić zwycięzcę. Zwycięzca otrzymuje 

10 pkt., a pokonany - (9) pkt lub mniej, w zależności od stopnia w jakim przegrał rundę - (min. 7 

pkt.).  W każdej rundzie trzeba wyłonić zwycięzcę. 

5. W zawodach szczebla okręgowego, dopuszcza się werdykty/decyzje remisowe tylko i wyłącznie w 

kategorii wiekowej młodzik, po wcześniejszym uzgodnieniu przez SG (SV) z organizatorem zawo-

dów i uczestnikami biorących udział w danych zawodach, tylko w przypadku gdy pełna punktacja 

walki przyznana przez sędziego, włącznie z punktami ujemnymi za ostrzeżenia, na jej zakończenie 

jest taka sama dla obu pięściarzy, sędzia ten nie jest zobowiązany do wskazania, który z pięściarzy 

wygrał tę walkę. 

6. Przyznanie punktów musi nastąpić bezpośrednio po zakończeniu rundy i przekazane do SG  (SV), z 

wyjątkiem zawodów - szczebla okręgowego, gdy SG (SV) zdecyduje o stosowaniu jednej karty i 

zapisie punktacji całej walki na kartach poszczególnych sędziów. 

6.1. W przypadku gdy po zakończeniu walki, system komputerowy wskaże remis, wówczas sędzio-

wie punktowi muszą wytypować zwycięzcę, z wyjątkiem (pkt 5). 

6.2. Wszystkie wyniki zarejestrowane w systemie punktowym muszą zostać wydrukowane i załą-

czone do oficjalnego raportu sporządzanego i przesyłanego do Biura PZB/OZB przez SG (SV). 

7. W przypadku uszkodzenia systemu punktowego, sędzia ringowy odbiera karty punktowe od 

wszystkich sędziów i przekazuje do SG (SV).  
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8. W przypadku niedostępności sędziego punktowego  SG (SV) desygnuje innego sędziego punkto-

wego. 

9. System punktowy wskazuje zwycięzcę jednogłośnie bądź niejednogłośnie: 

9.1. Jednogłośna decyzja na punkty: wszyscy sędziowie wskazali tego samego zwycięzcę 

9.2. Niejednogłośna decyzja na punkty: 

9.2.1.  Walkę ocenia 5 sędziów – 4:1, 3:2,3:1:3:0  

9.2.2. Walkę ocenia 3 sędziów – 2:1, 2:0, 

9.2.2.1. Remis na szczeblu okręgowym:  3 sędziów – 3xR,  2xR:1,  

R:1:1(remis:zwycięstwo„Cz”:zwycięstwo „N”); 

9.3. Każdy z sędziów niezależnie ocenia poczynania pięściarzy w ringu, używając do tego systemu 

punktowego, w oparciu o następujące kryteria: 

9.3.1. Ilość i jakość poprawnie zadanych ciosów 

9.3.2. Dominacja w walce  

9.3.3. Konkurencyjność 

9.4. Przy ocenie rundy, sędziowie punktują następująco: 

9.4.1.  10 : 9 – Wyrównana walka, Minimalna przewaga 

9.4.2.  10 : 8 – Jasny zwycięzca, dominujący nad przeciwnikiem 

9.4.3.  10 : 7 – Totalna dominacja 

 

Decyzje (Werdykty) 
 

§ 28 

 

1. Wygrana na punkty - WP 

1.1. Po zakończeniu walki, zwycięzca zostaje wybrany na podstawie pełnej punktacji sędziowskiej i 

ogłoszony jako jedno- lub nie jednogłośnej decyzji sędziowskiej. 

1.2. Sędziowie punktują walkę do momentu jej zakończenia, a zwycięzcą zostaje zawodnik który 

zgromadził większa liczbę punktów. Runda w której walka zostanie przerwana jest również 

punktowana nawet jeśli runda ma charakter częściowy. 

1.2.1.  Przepis § 28 1.2. ma zastosowanie w przypadku przerwania walki przez sędziego ringo-

wego w związku z kontuzją zawodnika powstałą w wyniku niezamierzonego faulu. 

1.2.2. Przepis § 28 1.2. stosuje się w przypadku kontuzji obydwu pięściarzy w tym samym cza-

sie i w związku z tym walka zostaje przerwana. 

1.3. Walka może zostać przerwana przez sędziego ringowego w wyniku zdarzeń nie leżących  

w gestii pięściarzy lub sędziego, takich jak zniszczenie ringu, awaria oświetlenia, wypadki na-

turalne czy nieprzewidziane okoliczności. W takim przypadku, sędziowie punktują walkę do 

czasu jej przerwania, a zwycięzcą zostaje ogłoszony pięściarz, który zdobył więcej punktów. 

Nawet jeśli runda w której przerwano walkę miała charakter cząstkowy jest to runda normalnie 

punktowana. 
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1.3.1.  Przepis § 28 1.4. stosuje się jeśli wydarzenia o których mowa w tym przepisie mają miej-

sce po zakończeniu 1 rundy. 

2. Wygrana przez Referee Stops Contest (Zatrzymanie walki przez sędziego  ringowego) – RSC. 

2.1. Jeśli pięściarz dobrowolnie poddaje się z powodu kontuzji, lub jego trener poddaje go rzucając 

ręcznik do ringu (ręcznik nie może być wrzucony do ringu w trakcie liczenia sędziowskiego w 

związku z knockdownem), jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą przez RSC-I. 

2.2. Jeżeli pięściarz nie wychodzi do walki po przerwie między rundami, jego przeciwnik zostaje 

ogłoszony zwycięzcą przez RSC. (Nie wyliczamy zawodnika) 

2.3. Jeśli pięściarz, w opinii sędziego jest deklasowany lub przyjmuje zbyt dużo ciosów, walka zo-

staje zatrzymana, a jego przeciwnik wygrywa przez RSC. 

2.4. Jeśli pięściarz nie jest w stanie kontynuować walki lub nie jest zdolny do dalszej rywalizacji po 

liczeniu, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą walki przez RSC. 

2.5. Zgodnie z §31, w przypadku procedury niskiego ciosu (ciosu poniżej pasa), jeśli pięściarz,  

po upływie 90 sekund nie jest w stanie powrócić do pojedynku, przegrywa przez RSC. 

2.6. W przypadku gdy pięściarz na skutek otrzymania ciosu, wypada poza ring, ma 30 sekund na 

powrót do walki, po liczeniu do 8 - bez pomocy kogokolwiek. Jeżeli po wymienionym wcze-

śniej okresie czasu, nie jest on w stanie powrócić do walki, przegrywa walkę przez RSC. 

2.7. Jeżeli walka zostaje przerwana przez sędziego ringowego po sugestii Sędziego Głównego (Su-

pervisora), w oparciu o radę lekarza zawodów, przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą walki 

przez RSC. 

3. Wygrana przez kontuzje Referee Stop Contest -Injury (Zatrzymanie walki przez sędziego ringowego 

w skutek kontuzji) – RSC-I. 

3.1. Jeśli pięściarz w opinii sędziego ringowego lub lekarza zawodów, nie jest zdolny do kontynuo-

wania walki z powodu kontuzji odniesionej w wyniku poprawnie zadanych ciosów, walka zo-

staje przerwana, a jego przeciwnik wygrywa przez RSC-I. 

3.2. Jeśli pięściarz w opinii sędziego ringowego lub lekarza zawodów,  nie jest zdolny do konty-

nuowani walki z powodu kontuzji odniesionej nie od ciosów, walka zostaje przerwana a jego 

przeciwnik wygrywa przez RSC-I. 

4. Wygrana przez dyskwalifikacje – DQ 

4.1. Jeśli pięściarz jest zdyskwalifikowany za faul lub z innego powodu, jego przeciwnik zostaje 

ogłoszony zwycięzcą przez dyskwalifikację przeciwnika. 

4.2. Jeśli sędzia ringowy, uzna,że zamierzony faul spowodował powodującą niezdolność do dalszej 

walki (powstała wskutek zamierzonego faulu), pięściarz faulujący zostaje zdyskwalifikowany, 

a jego przeciwnik - ogłoszony zwycięzcą przez dyskwalifikację. 

4.3. Trzecie ostrzeżenie w całej walce automatycznie powoduje dyskwalifikację i zwycięstwo prze-

ciwnika przez dyskwalifikację. 

4.4. Zdyskwalifikowany bokser nie ma prawa otrzymać punktów bądź być nagrodzonym w walce   

w której ta dyskwalifikacja miała miejsce. Jeśli dyskwalifikacja nastąpiła z uwagi na niespor-



15 

 

towe zachowanie pięściarza, wykroczenie to musi zostać zgłoszone Komisji Wychowania i 

Dyscypliny PZB przez  SG (SV) w terminie 3 dni od zakończenia zawodów. 

5. Podwójna dyskwalifikacja – BDSQ 

6. Wygrana przez nokaut – KO 

6.1. Jeżeli nastąpił knockdown i po wyliczeniu do 10 pięściarz nie jest w stanie kontynuować poje-

dynku, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą pojedynku przez nokaut. 

6.2. W przypadku wezwania lekarza i konieczności jego interwencji przed wyliczeniem pięściarza 

do 10, przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą walki (wygrana przez nokaut) 

6.3. W przypadku podwójnego KO, obaj pięściarze przegrywają walkę przez DKO. Przepis ten nie 

ma zastosowania w przypadku walk finałowych. O zwycięstwie zawodnika decydują punkty. 

6.4.  W przypadku gdy pięściarz na skutek otrzymania ciosu, wypada poza ring i zostaje wyliczony 

do 10, przegrywa przez KO. 

7. Wygrana walkowerem – WO 

7.1. Kiedy jeden z pięściarzy pojawia się w ringu w pełni gotowy do walki, a jego przeciwnik po 

oficjalnym wywołaniu nie pojawia się w nim, zabrzmiał gong i upłynął czas 1 minuty, sędzia 

jest zobowiązany do ogłoszenia zwycięstwa obecnego w ringu pięściarza - walkowerem. 

7.2. Jeśli SG (SV ) przed walką wie, że dany pięściarz nie wyjdzie do ringu, musi pominąć procedu-

rę ujętą w przepisie §28 7.1., a wynik należy oficjalnie ogłosić. 

7.3. Medal nie może zostać przyznany zawodnikowi, który nie boksował co najmniej raz w trakcie 

zawodów. 

8. Walka nieodbyta ( No Contest) – NC 

8.1. Walka może zostać wstrzymana przez sędziego ringowego na skutek zdarzenia, które nie jest 

zależne od zawodników i poza kontrolą sędziego ringowego takich jak: uszkodzenie ringu, 

uszkodzenie oświetlenia, siły natury lub inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia. Jeżeli ta-

kie zdarzenie będzie miało miejsce przed zakończeniem pierwszej rundy, walka zostaje 

wstrzymana i zakończona werdyktem NC. Walka musi odbyć się w możliwie jak najszybszym 

terminie ustalonym przez SG (SV). 

9. Poddanie (Abandon) – ABD 

9.1. Zawodnik rezygnuje z kontynuowania walki z powodu kontuzji. 

9.2. Sekundant rzuca ręcznik do ringu, wypowiadając jednocześnie: poddaję swojego zawodnika. 
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Protesty 
 

§ 29 

 

1. Protesty w boksie olimpijskim nie są dozwolone. Decyzje sędziów ringowych i punktowych są osta-

teczne. Jednakże w AOB jeżeli SG (SV) uważa, że decyzja sędziego ringowego jest niezgodna z re-

gulaminami, po zakończeniu danej serii walk musi zwołać zebranie sędziów oceniających walki, 

aby ją omówić i podjąć ostateczną decyzję. O powyższym, SG (SV)  powiadamia niezwłocznie za-

interesowane strony. 

 

Faule 
 

§ 30 

 

1. Typy fauli 

1.1. Zadawanie ciosów poniżej pasa, podstawianie nogi, kopanie i uderzanie stopą lub kolanem. 

1.2. Ataki i uderzenia głową, uderzanie ramieniem, przedramieniem, łokciem, duszenie przeciwnika, 

przyciskanie twarzy przeciwnika łokciem i ramieniem, przyciskanie głowy przeciwnika do lin. 

1.3. Zadawanie ciosów otwartą rękawicą, wewnętrzną częścią rękawicy, nasadą lub bokiem ręki. 

1.4. Zadawanie ciosów w plecy przeciwnika, a szczególnie w kark lub w tył głowy i nerki. 

1.5. Zadawanie ciosów z obrotu. 

1.6. Atakowanie z jednoczesnym trzymaniem się lin lub robienie z lin niewłaściwego użytku. 

1.7. Leżenie na przeciwniku, mocowanie się i rzucanie w klinczu (klamrze). 

1.8. Atakowanie przeciwnika, który akurat leży lub właśnie się podnosi. 

1.9. Trzymanie. 

1.10. Przytrzymywanie głowy, ramienia przeciwnika, lub wpychanie rąk pod jego ramiona. 

1.11. Uniki poniżej pasa przeciwnika. 

1.12. Całkowicie bierna obrona w postaci podwójnej gardy lub celowe padanie, bieganie, odwraca-

nie się w celu uniknięcia ciosu. 

1.13. Niepotrzebne odzywanie się. 

1.14. Niewykonywanie kroku do tyłu po komendzie break (puść). 

1.15. Usiłowanie zadania ciosu po komendzie break i przed wykonaniem kroku do tyłu. 

1.16. Agresywne zachowanie wobec do sędziego ringowego. 

1.17. Wypluwanie ochraniacza zębów w sposób zamierzony, bez otrzymania poprawnych ciosów. 

1.18. Pozbycie się  ochraniacza zębów, trzeci raz- po otrzymaniu poprawnie zadanych ciosów skut-

kuje obowiązkowym ostrzeżeniem. 

1.19. Trzymanie sztywno wysuniętej ręki w celu zaburzenia przeciwnikowi pola widzenia. 

1.20. Gryzienie przeciwnika. 

1.21. Symulowanie/udawanie. 

1.22. Mówienie/rozmowa 
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Cios poniżej pasa 
 

§ 31 

 

1. Po zadaniu niskiego ciosu, jeśli poszkodowany pięściarz nie uskarża się, a zadany niski cios nie był 

 zamierzony i zadany z premedytacją, sędzia sygnalizuję faul bez przerywania walki. 

2. Jeśli po zadaniu niskiego ciosu, poszkodowany pięściarz narzeka na ból, uskarża się,sędzia ringowy 

ma dwie opcje: 

2.1. Natychmiastowa dyskwalifikacja pięściarza za uderzenie zamierzone, intencjonalne. 

2.2. Sędzia zaczyna wyliczać do 8. 

3. Po wyliczeniu do 8 sędzia ma 2 opcje: 

3.1. Jeśli bokser jest w stanie kontynuować walkę, sędzia może dać jego przeciwnikowi ostrzeżenie 

jeśli to konieczne i walka toczy się dalej; 

3.2. Jeśli bokser nie jest w stanie kontynuować walki, sędzia daje mu czas na odzyskanie sprawności 

-maksymalnie 90 sekund; 

4. Po upływie tego czasu, sędzia ringowy ma 2 opcje: 

4.1. Jeśli bokser może kontynuować, sędzia może dać przeciwnikowi ostrzeżenie jeśli to koniecznie 

i walka toczy się dalej. 

4.2. Jeśli pięściarz nie może kontynuować walki, sędzia ogłasza zwycięstwo przeciwnika przez 

RSC. 

 

Zwracanie uwagi, ostrzeżenia, dyskwalifikacje 
 

§ 32 

 

1. Zawodnikowi, który nie słucha uwag sędziego ringowego, postępuje wbrew przepisom w walce 

bokserskiej, prowadzi walkę nie fair lub popełnia faule, sędzia ringowy według własnego uznania 

może zwrócić uwagę, udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować go. Jeżeli sędzia zamierza udzielić 

pięściarzowi ostrzeżenia,powinien wstrzymać walkę i zasygnalizować popełnione wykroczenie pię-

ściarzowi i SG (SV). 

2. Jeśli pięściarz otrzymuje ostrzeżenie od sędziego ringowego, SG(SV) odnotowuje 

to w swoim raporcie, co powoduje odjęcie 1 punktu od pełnej punktacji pięściarza, który otrzymał to 

ostrzeżenie. Trzecie ostrzeżenie powodują automatyczną dyskwalifikację. 

3.  Jeśli sędzia domyśla się że jeden z pięściarzy popełnił faul, który umknął jego uwadze, ma prawo 

skonsultować się z sędziami punktowymi. 

3. W przypadku stwierdzenia jakiejś nieprawidłowości dot. bandaży u jednego z pięściarzy po walce,  

co w opinii sędziego ringowego dało mu przewagę w walce, ten pięściarz automatycznie musi zostać 

zdyskwalifikowany. 

4. W przypadku zamierzonego faulu, na skutek którego zawodnik poszkodowany odniósł kontuzję 

uniemożliwiającą kontynuację walki, pięściarz faulujący zostaje zdyskwalifikowany.  



18 

 

KNOCKDOWN 
 

§ 33 

 

1. Sędzia ringowy wylicza zawodnika gdy: 

1.1. Dotyka podłogi ringu jakąkolwiek inną częścią ciała oprócz stóp w następstwie ciosu lub serii 

ciosów. 

1.2. Bezbronnie zwisa na linach w następstwie ciosu (-ów). 

1.3. Znajduje się na zewnątrz lin całkowicie lub częściowo w następstwie ciosu (-ów). 

1.4. Po silnym ciosie, nie upada i nie opiera sięo liny, ale jest półprzytomny i nie może, kontynuo-

wać walki. 

2. Wyliczanie po knockdownie 

2.1. W momencie gdy doszło do knockdownu, sędzia powinien przerwać walkę, wydając komendę 

STOP i zacząć liczyć od 1 do 8, jeśli bokser jest w stanie kontynuować walkę. Sędzia powinien 

liczyć od 1 do 10 jeśli bokser nie jest w stanie kontynuować walki. Przerwy w wyliczaniu po-

winny wynosić jedną sekundę. Sędzia ringowy jest zobowiązany akcentować wyliczanie po-

przez użycie palców rąk, tak aby zawodnik wyliczany był tego świadomy. Jednosekundowa 

przerwa powinna mieć miejsce od momentu komendy STOP, po knockdownie do rozpoczęcia 

liczenia. 

3. Zachowanie przeciwnika 

3.1. Jeżeli pięściarz jest wyliczany jego przeciwnik musi niezwłocznie udać się do neutralnego na-

rożnika wskazanego mu przez sędziego ringowego i pozostać tam do zakończenia wyliczania.  

4. Obowiązkowe wyliczanie do „8" 

4.1. Jeżeli bokser pada na matę w wyniku ciosu, walka nie może być wznowiona dopóki sędzia nie 

doliczy do ośmiu (8) nawet gdy pięściarz jest wcześniej gotów do podjęcia walki. 

5. Dwaj leżący pięściarze 

5.1. Jeżeli obaj bokserzy padają jednocześnie sędzia ringowy wylicza od 1 do 10,walkę wygrywa 

pięściarz który jako pierwszy wstał na "8" i zgłosił gotowość do walki. 

6. Obowiązkowe ograniczenie ilości wyliczeń 

6.1. Dla  kategorii AOB ( kadet, junior, senior) 3 liczenie w rundzie skutkuje zakończeniem walki. 

6.2. Dla  kategorii AOB (młodzik) 2 liczenia w rundzie skutkują zakończeniem walki. 

6.3. W kategorii mężczyzn Elite, nie ma limitu wyliczeń w jednej, tej samej walce. 

6.4. W walkach AOB kobiet, zawodach kadet i junior, max. liczba wyliczeń  

w walce wynosi 4. 

6.5. W walkach AOB kategorii młodzik, max. liczba wyliczeń w walce - wynosi 3. 
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Nokaut 
 

§ 34 

 

1. Gdy sędzia wypowie „dziesięć”, walka jest zakończona werdyktem – wygrana przez nokaut.  

Sędzia ma prawo nie kontynuować liczenia, jeśli w jego opinii pięściarz potrzebuje natychmiasto-

wej pomocy medycznej. 

2. Pięściarz znokautowany na koniec rundy 

2.1. W przypadku gdy zawodnik zostaje znokautowany na koniec rundy, sędzia jest zobligowany do 

kontynuowania liczenia niezależnie od tego, że runda się zakończyła. Po wyliczeniu do 10, 

pięściarz uznany jest za przegranego przez nokaut. Gong nie chroni liczonego pięściarza. 

3. Drugi Knockdown bez kolejnego ciosu 

3.1. Jeżeli zawodnik jest wyliczany w wyniku ciosu i walka jest wznowiona po „8", a następnie pię-

ściarz znowu pada bez kolejnego ciosu, sędzia ringowy wznawia wyliczanie od słowa „8" do 

10. 

 

Sędziowie ringowi 

 

§ 35 

 

1. W każdych zawodach PZB/OZB, walki są kontrolowane przez sędziego, nominowanego przez Wy-

dział Sędziowski PZB/OZB. Po wyznaczeniu przez SG (SV). 

2. Sędzia ringowy wykonuje swoje obowiązki w ringu podczas walki poprzez: 

2.1. Dbanie o zdrowie obydwu pięściarzy. 

2.2. Dbanie o przestrzeganie zasad „fair play” i przepisów regulaminowych. 

2.3. Wnikliwy nadzór jej przebiegu. 

2.4. Ochronę słabszego pięściarza przed zbytnim uszczerbkiem  zdrowia. 

2.5. Używanie 4 podstawowych komend - aby: 

2.5.1. „Stop” przerwać walkę. 

2.5.2. „Box”  - wezwać do rozpoczęcia lub kontynuowania walki. 

2.5.3. „Break” - przerwać klinczowanie. 

2.5.4. „Time” nakazać sędziemu czasowemu, wstrzymanie odliczenia czasu rundy. 

2.6. Odpowiednią sygnalizację naruszania zasad przez pięściarzy poprzez znaki, komendy słowne 

i gesty. 

2.7. Sędzia może dotykać zawodników podczas wydawania komendy stop, break, w chwili kiedy nie 

reagują na sygnał słowny. 
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2.8. Sędzia nie może wskazywać zwycięzcy walki, poprzez podniesienie jego ręki lub w inny spo-

sób, przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu. Po jego ogłoszeniu sędzia zajmuje pozycję w 

środku ringu, trzymając za jedną z rąk każdego z pięściarzy po czym wznosi do góry rękę 

zwycięzcy. Cała procedura odbywa się na wprost (w kierunku) głównej kamery telewizyjnej. 

Ewentualnie według decyzji sędziego głównego. 

2.9. Kiedy sędzia postanawia zdyskwalifikować jednego z pięściarzy lub przerwać walkę, wpierw 

powinien on poinformować SG (SV), który z bokserów został zdyskwalifikowany i/lub jaki 

jest powód przerwania walki. 

2.10. Sędzia ringowy może konsultować się z lekarzem w przypadku jakiejkolwiek zaistniałej kon-

tuzji boksera. 

2.11. Kiedy sędzia wzywa lekarza do ringu, tylko ci dwaj oficjele powinni się w nim znajdować, 

jednakże lekarz ma prawo wezwać kogoś i poprosić o pomoc, między innymi Cutmana. 

2.12. W przypadku gdy sędzia ringowy nie jest pewien w 100% co do przyczyny zaistniałej kontu-

zji, ma on w obowiązku podjąć następujące kroki: 

2.12.1. Skierować  nie kontuzjowanego zawodnika do neutralnego narożnika. 

2.12.2. Zapytać lekarza zawodów czy kontuzjowany zawodnik jest w stanie kontynuować wal-

kę. Jeśli ten potwierdzi zdolność zawodnika do kontynuowania walki, sędzia ringowy 

zdecyduje o jej kontynuowaniu. 

2.12.3. Jeśli lekarz zawodów  stwierdzi ze zawodnik nie może kontynuować walki, sędzia rin-

gowy może przerwać pojedynek, jeżeli nie widział faulu. W takim przypadku powinien 

zasięgnąć opinii sędziów (F,N,P), a następnie podjąć decyzję: 

2.12.3.1. Jeżeli wszyscy bądź większość sędziów punktowych widziało poprawny cios– 

stosuje się przepis§28 1.7.1. Regulaminu sędziowskiego. 

2.12.3.2. Jeżeli wszyscy bądź większość sędziów punktowych widziało intencjonalny 

faul – stosuje się przepis §28 1.8.2. Regulaminu sędziowskiego. 

2.12.3.3. Jeżeli wszyscy bądź większość sędziów punktowych widziało niezamierzony 

faul – stosuje się przepis § 281.2.1. Regulaminu sędziowskiego. 

2.13. Sędzia ringowy  ma prawo: 

2.13.1. Zakończyć walkę w każdej chwili jeżeli uzna, że jest ona zbyt jednostronna. 

2.13.2. Zakończyć walkę, jeżeli jeden z bokserów ulegnie kontuzji, która zdaniem sędziego, 

uniemożliwia mu kontynuowanie walki. 

2.13.3. Zwrócić uwagę bokserowi albo zatrzymać walkę celem udzielenia ostrzeżenia zawod-

nikowi, który walczy nieczysto lub toczy walkę wbrew zasadom „fair play”. 

2.13.4. Zdyskwalifikować boksera, który nie stosuje się do jego uwag lub zachowuje się wobec 

sędziego agresywnie. 

2.13.5. Zdyskwalifikować zawodnika po uprzednim ostrzeżeniu lub bez ostrzeżenia, za poważ-

ne faule lub niesportowe zachowanie. 

2.13.6. Interpretować przepisy tak dalece, jak to jest możliwe w danej walce i podejmować de-

cyzje oraz odpowiednie działania w okolicznościach nieuregulowanych przepisami. 
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2.14. Sprawdzanie pięściarza 

2.14.1. Po wejściu pięściarza do ringu, sędzia ringowy powinien się upewnić czy ma on na so-

bie sprzęt wymagany Regulaminem zawodów PZB/OZB. 

2.14.2. Pięściarz nie może mieć na sobie nic poza odpowiednim odzieniem, opisanym w obo-

wiązujących regulaminach. 

2.14.3. Wprzypadku defektu jakiegokolwiek sprzętu startowego, przerywa walkę w celu jego 

usunięcia. Czas na usunięcie defektu wynosi jedną minutę. 

2.14.4.  Na koniec walki sędzia ringowy musi skontrolować bandaże obydwu pięściarzy. 

2.15. Sędzia ringowy ma obowiązek sprawdzić pozycje sędziów punktowych i lekarza ringowego 

przed rozpoczęciem walki. 

2.15.1. Sędzia ringowy rozpoczyna walkę,  po uprzedniej autoryzacji SG(SV). 

 

Sędziowie punktowi 

 

§ 36 

1. Żaden z sędziów punktowych podczas walki nie ma prawa rozmawiać czy dawać znaków pięścia-

rzom, innym sędziom i jakimkolwiek osobom. 

2. Sędziowie punktowi nie opuszczają swoich miejsc do czasu ogłoszenia werdyktu do publicznej wia-

domości. 

 

Sędzia czasowy 

 

§ 37 

 

1. Obowiązki sędziego czasowego: 

1.1. Obserwacja przebiegu walki, regulowanie ilości rund,  czasu ich trwania, na podstawie wskazań 

chronometru (stopera) a także jednominutowych przerw między rundami.  

1.2. Zgłasza dla obsługującego gong na 15 sekund przed - początek, a na  10 sekund -  koniec rundy. 

1.3. Kontroluje czas  i wyliczanie z pomocą zegara lub chronometru (stopera). Zatrzymuje czas tyl-

ko na wyraźny sygnał sędziego ringowego na komendę „time” i włącza go na komendę „boks”. 

1.4. Wykonuje zalecenia SG (SV) dotyczące wstrzymania lub zakończenia walki. 

1.5. Do działania wykorzystuje wyznaczone miejsce (wg Regulaminu Sportowego - RSp)z prawej 

strony narożnika neutralnego w pobliżu SG (SG), obok obsługującego gong. 
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ROZDZIAŁ VII 

 Strój sędziego 
 

§ 38 

 

1. Na zawodach rozgrywanych w oparciu o regulaminy PZB sędziowie bokserscy używają stroju skła-

dającego się z: 

1.1. Białej koszuli kołnierzowej z krótkim rękawem i białymi guzikami. Dopuszcza się koszulę z 

długim rękawem w wyjątkowych sytuacjach. 

1.2. Czarnych spodni (czarny pasek, jeżeli jest stosowany) z materiału, nie dżinsowe.  

1.3. czarnej muszki. 

1.4. Odznaki sędziego z emblematem AIBA/PZB/OZB 

1.5. Czarnych butów sportowych  - bez obcasów. 

2. Strój sędziego podczas zawodów międzynarodowych określają przepisy AIBA. 

3. Sędzia podczas zawodów może używać koszuli z estetycznymi napisami reklamowymi, nie przekra-

czającymi 300 cm2, jeżeli regulamin zawodów nie stanowi inaczej. 

4. Zarząd PZB może odstąpić od zasady określonej w ust. 3. 

5. Strój sędziego musi być estetyczny. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 39 

 

1. Wszelkie naruszenia regulaminu sędziowskiego oraz nieetyczne i niemoralne zachowanie sędziego  

 może skutkować zawieszeniem sędziego w prawach do wykonywania swoich obowiązków na okres  

 wyznaczony przez Wydział Sędziowski PZB. 
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OKREŚLENIA 
 

AIBA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Zawody AIBA –wszystkie zawody AOB, APB 

i WSB  

AOB –Otwarty Boks AIBA 

 

APB – zawodowa rywalizacja bokserska pod nazwą Zawodowy Boks AIBA( AIBA ProBoxing) 
 

BMA – agencja marketingowa pod nazwa Boxing Marketing Arm, będąca własnością AIBA. 

Walka – rywalizacja dwóch pięściarzy odbywająca się jako część zawodów 

 

Pięściarz – bokser uczestniczący w zawodach i posiadający licencje krajowej federacji, będącej człon-

kiem AIBA. Pojęcie „pięściarz” odnosi się do obydwu płci. 

 

Certyfikat trenerski – pozwolenie na pełnienie obowiązków trenera podczas zawodówAIBA, udzielo-

ne przez narodowa federację, po wcześniejszym zdaniu przez kandydata egzaminu i uzyskaniu certyfi-

katu. 

 

Konfederacja –grupa narodowych federacji uznana przez AIBA, skupiona na tym samymkontynencie. 
 

Regulamin dyscyplinarny – przepisy publikowane przez AIBA w związku z ogólnymi standardami 

dotyczące pięściarzy i/lub osób zaangażowanych w zawody AIBA oraz zestaw sankcji grożących za 

naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. 

 

Pole gry (FOP) – przestrzeń wokół ringowa rozciągająca się co najmniej 4 metrów poza platformę 

ringową (zawody AOB) lub co najmniej 2 metry poza platformę ringową ( zawody APB i WSB). 

 

Rękawice – to sprzęt bokserski zakładany na ręce pięściarza, w celu ich ochrony podczas walki. 
 

Sędzia punktowy – to osoba punktująca walkę, w oparciu o aktywność bokserów, zgodnie z Regulami-

nem Technicznym AIBA oraz Regulaminami zawodów AOB, APB i WSB. 

 

Regulamin medyczny – przepisy publikowane przez AIBA w związku ze standardami medycznymi 

obowiązującymi pięściarzy i innych oficjeli przed, w trakcie i po zawodach.  

 

Narodowa federacja – to bokserska federacja przyjęta do AIBA przez Kongres i od tego czasu będąca 

członkiem AIBA. 

 

Zawody poziomu krajowego – zawody organizowane i usankcjonowane przez narodową federację,  

w których uczestniczą tylko zawodnicy tej federacji. 

 

Sędzia ringowy –osoba dbająca o to, aby bokserzy przestrzegali podczas walki w ringu Regulaminu 

Technicznego AIBA oraz Regulaminów zawodów AOB, APB i WSB. 
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Regulaminy –Regulamin Antykorupcyjny, Regulamin Antydopingowy, Regulamin Dyscyplinarny, 

Regulaminy Zawodów, Regulamin Medyczny, Regulaminy Formalne i Techniczne. 

 

Sekundanci – trenerzy certyfikowani przez AOB, APB i WSB, mający prawo pełnić swojeo-

bowiązki w narożniku ringowym. 

 

Sędzia Główny (SG) - osoba powołana przez PZB/OZB, odpowiedzialna za kwestie sędziow-

skie i organizacyjne w zawodach PZB/OZB. Musi posiadać minimum licencję klasy sędziego 

odpowiednio - PZB/OZB lub certyfikat uprawniający do wypełniania tej funkcji.   

 

 

Supervisor(SV) – osoba powołana przez AIBA, odpowiedzialna za kwestie techniczne wza-

wodach AIBA. Supervisor może posiadać certyfikat uprawniający do pracy w AOB, APB i 

WSB lub tylko w zawodach AOB. 

 

Oficjele/funkcjonariusze zespołów – menadżerowie, trenerzy, lekarze zespołu, zgłoszeni do-

zawodów przez swoją narodową federację ale nie będący pięściarzami. 

 

WSB – to zawody bokserskie pod nazwa Międzynarodowa Liga Bokserska, skupiające wielu franczy-

zobiorców i odbywające się w każdym roku zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


