
Szanowni Prezydenci i Sekretarze Generalni, 

 

Być może niedawno otrzymaliście list wraz z innymi dokumentami podpisanymi przez 

Gilberto Jesusa Mendozę, prezesa WBA i byłego mistrza federacji WBA, Wladimira 

Klitschkę. 

Większość treści w liście jest bardzo myląca. Prezydent Mendoza twierdzi między innymi,  

że WBA może zarządzać olimpijskim boksem, gdy oczywiście podmiot ten nie spełnia 

żadnych wymagań, aby zostać Olimpijską Federacją Sportową. 

Jestem pewien, że wszyscy dobrze rozumiecie dwa kluczowe fakty związane z tą sprawą.    

Po pierwsze, zgodnie z Artykułem 8.3 Statutu AIBA, Federacje Narodowe AIBA nie mogą być 

jednocześnie stowarzyszone zarówno z AIBA, jak i z World Boxing Association lub innymi 

zawodowymi związkami bokserskimi, chyba że Komitet Wykonawczy AIBA zatwierdzi 

inaczej. Zatem, jeśli jakakolwiek federacja AIBA zdecyduje się wstąpić do Stowarzyszenia 

Boksu Światowego, NF naruszy Statuty AIBA i prawdopodobnie w konsekwencji straci 

członkostwo w AIBA. 

Po drugie, AIBA jest uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i cały ruch 

olimpijski jako jedyna międzynarodowa federacja zarządzająca boksem uprawnionym do 

udziału w igrzyskach olimpijskich. Tak więc, bez członkostwa w AIBA, federacje krajowe 

AIBA i stowarzyszeni bokserzy nie będą mogli brać udziału w igrzyskach olimpijskich. 

Zgodnie z poprzednią administracją AIBA, WBA zawarła umowę z AIBA, aby współpracować 

w celu wysłania zawodowych bokserów na Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio. Niestety 

współpraca zakończyła się niepowodzeniem z powodu niewypełniania przez WBA 

zobowiązań wobec AIBA. Ponadto, podczas dochodzenia przeprowadzonego w październiku 

ubiegłego roku, Komitet Wykonawczy AIBA odkrył wszystkie dowody, aby udowodnić 

tragiczny plan nadania pozycji Prezydenta AIBA byłemu zawodowemu bokserowi, panu 

Kliczko, poprzez nieuzasadnione porozumienie. 

W ostatnich latach wizerunek globalnego boksu został nadszarpnięty przez zarządzanie 

niektórymi zawodowymi jednostkami bokserskimi, a nie przez AIBA. W tym samym czasie 

niektóre profesjonalne stowarzyszenia bokserskie to poważne i wiarygodne organizacje do 



zarządzania profesjonalnymi programami, takimi jak WBC. Jednak naprawdę jest to czas, 

aby WBA i jego współpracownicy rozważyli ulepszenie swojego systemu zarządzania, aby 

przetrwać na polu profesjonalnego boksu, nie próbując przejąć aktywów od podmiotów 

non-profit, które podejmują wszelkie niezbędne wysiłki, aby sprostać wszystkim 

wyzwaniom . 

 

 

AIBA jest w trakcie ulepszania swojego zarządzania we wszystkich aspektach sportu i 

organizacji w ramach silnej pracy zespołowej wśród wszystkich swoich członków od czasu 

Nadzwyczajnego Kongresu w styczniu. 

AIBA apeluje o jedność i harmonię między wszystkimi naszymi członkami i globalną rodziną 

bokserską AIBA. Znów będziemy stać wysoko. Nigdy nie będziemy podzieleni. Nigdy nie 

ustąpimy pod groźbami i chętnie współpracujemy z wiarygodnymi i przejrzystymi 

organizacjami i partnerami. Nasze dyskusje z WBC są w toku i będą kontynuowane w celu 

zbudowania doskonałej współpracy. 

Wizerunek jest najważniejszy dla naszego sukcesu. I jesteśmy w pełni zaangażowani, aby 

zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić najlepsze interesy naszych bokserów, 

naszego sportu i naszej organizacji. 

 

Z poważaniem, 

Gafur Rahimov 

AIBA Tymczasowy prezydent 

 


