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 July 15, 2019 

 

 
 To: Dr. Mohamed Moustahsane AIBA Interim President 
 
 CC: AIBA National Federations  AIBA EC Members 
 
 AIBA Extraordinary EC Meeting on June 27, 2019 
 
 
 Dear Interim President Moustahsane, 
 
In response to your latest open letter addressed to all AIBA National Federations, dated July 2, 2019 and 
published on the AIBA’s website, we would like to make some necessary clarifications and to submit them 
to You as well as all the AIBA National Federations.  
 

W odpowiedzi na Państwa ostatni list otwarty skierowany do wszystkich federacji krajowych AIBA 
z dnia 2 lipca 2019 r. I opublikowany na stronie internetowej AIBA, chcielibyśmy dokonać pewnych 
niezbędnych wyjaśnień i przekazać je Państwu, a także wszystkim federacjom krajowym AIBA. 
 
 
Firstly, we would like to bring at Your kind attention certain remarks made by the IOC Inquiry Committee 
Report (the “Report”). In particular, Chapter 3.1.3 of the Report expressly provides that “According to the 
IOC Code of Ethics, the Olympic Movement stakeholders must refrain from placing themselves in any 
situation of conflict of interest. The following are examples where basic rules around managing potential 
and actual conflicts of interest were ignored within AIBA.  
 

Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na pewne uwagi poczynione w raporcie 
komisji śledczej MKOl („Raport”). W szczególności Rozdział 3.1.3 Raportu wyraźnie stanowi, że 
„Zgodnie z Kodeksem Etyki MKOl, interesariusze Ruchu Olimpijskiego muszą powstrzymać się od 
postawienia siebie w sytuacji konfliktu interesów. Poniżej przedstawiono przykłady, w których 
podstawowe zasady dotyczące zarządzania potencjalnymi i rzeczywistymi konfliktami interesów 
zostały zignorowane w AIBA. 
 
 
AIBA Disciplinary and Ethics Commissions and Election Committee nominations by the AIBA President 
Pursuant to article 39.2 (I and J) of the AIBA Statutes, the AIBA President proposes the individuals to 
become members and Chairpersons of the Disciplinary and Ethics Commissions, later approved by the 
AIBA Executive Committee. In addition, the Election Committee (article 36.5) is composed of the 
Chairpersons of the Disciplinary and Ethics Commissions and of an independent member nominated by the 
AIBA President. Thus, the statutory influence of the AIBA President over these three organs, through his 
personal rights to either directly appoint or propose the individuals for the approval by the AIBA Executive 
Committee, is very strong.  
 

Nominacje do Komisji ds. Dyscypliny i Etyki oraz do Komitetu Wyborczego przez Prezesa AIBA 
Zgodnie z artykułem 39.2 (I i J) Statutu AIBA, Prezydent AIBA proponuje osobom, by stały się 
członkami i Przewodniczącymi Komisji Dyscyplinarnych i Etyki, później zatwierdzonymi przez 
AIBA Komitet Wykonawczy. Ponadto Komitet Wyborczy (art. 36.5) składa się z przewodniczących 
komisji dyscyplinarnych i etycznych oraz niezależnego członka nominowanego przez 
przewodniczącego AIBA. Zatem ustawowy wpływ Prezydenta AIBA na te trzy organy, poprzez 
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jego osobiste uprawnienia do bezpośredniego powoływania lub proponowania osób do 
zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy AIBA, jest bardzo silny. 
 
 
When the then Interim President made the proposals for the composition of the Disciplinary and Ethics 
Commissions, as well as for the Election Committee, he was already i) aware that the IOC Executive Board 
requested to the AIBA Ethics Commission to look into his personal situation regarding the respect of ethical 
principles and ii) had already announced his intention to be a candidate for the AIBA presidency, knowing 
that his candidature will have to be assessed by the Election Committee. In such conditions, his active 
participation in the nomination of the Ethics and Disciplinary Commissions, as well as the Election 
Committee, constitutes an actual situation of conflict of interest: confronted with such situation of conflict of 
interest, he should have refrained from any form of influence over these nominations. Thus, such 
participation is contrary to the Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports 
Movement (IOC Code of Ethics) which, pursuant to the Olympic Charter, must be respected by all 
recognised organizations.”  
 

Kiedy ówczesny tymczasowy prezydent przedstawił propozycje dotyczące składu komisji 
dyscyplinarnych i ds. etyki, a także komitetu wyborczego, był już i) świadomy, że komitet 
wykonawczy MKOl zwrócił się do Komisji Etyki AIBA o zbadanie jego osobistej sytuacji dotyczącej 
poszanowanie zasad etycznych i ii) ogłosił już zamiar kandydowania na prezydenta AIBA, 
wiedząc, że jego kandydatura będzie musiała zostać oceniona przez komitet wyborczy. W takich 
warunkach jego aktywny udział w nominowaniu Komisji Etyki i Dyscypliny oraz Komitetu  
Wyborczego stanowi rzeczywistą sytuację konfliktu interesów: w obliczu takiej sytuacji konfliktu 
interesów powinien był powstrzymać się od wszelkich form wpływu na te nominacje. W związku z 
tym takie uczestnictwo jest sprzeczne z podstawowymi uniwersalnymi zasadami dobrego 
zarządzania ruchem olimpijskim i sportowym (Kodeks etyki MKOl), które zgodnie z Kartą 
Olimpijską muszą być respektowane przez wszystkie uznane organizacje. ” 
 
 
Based on the following findings, it is uncontested that the AIBA Ethics Commission has been 
appointed and it is acting in contradiction of the IOC Code of Ethics and the Basic Universal 
Principles of Good Governance.  
Furthermore, Chapter 3.3 of the Report adds:  
 

Opierając się na następujących ustaleniach, bezsporne jest, że Komisja Etyki AIBA została 
powołana i działa wbrew Kodeksowi Etyki MKOl i Podstawowym Uniwersalnym Zasadom Dobrego 
Zarządzania. 
Ponadto rozdział 3.3 raportu dodaje: 
 
 
“The AIBA Special Investigation Committee concluded that the manipulation of the referees and judges 
draw during the Olympic Games Rio 2016 was the result of the interventions of different actors under the 
main responsibility of Mr Karim Bouzidi, one of them being the Chair of the Draw Commission, Mr 
Mohamad Moustahsane. Mr Mohamad Moustahsane was also chair of the Draw Commission during the 
Youth Olympic Games Buenos Aires 2018. He has been designated as Interim President after Mr Gafur 
Rahimov stepped aside.”  
 

„Specjalna komisja śledcza AIBA stwierdziła, że manipulowanie sędziami ringowymi i sędziami 
podczas igrzysk olimpijskich Rio 2016 było wynikiem interwencji różnych osób pod główną 
odpowiedzialnością Karima Bouzidi, a jedną z nich był przewodniczący komisji śledczej , Pan 
Mohamad Moustahsane. Mohamad Moustahsane był również przewodniczącym Komisji 
Losowania podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Buenos Aires 2018. Został wyznaczony 
na tymczasowego przewodniczącego po ustąpieniu Gafura Rahimova.” 
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“Despite the controversies related to refereeing and judging reported throughout the years, both former and 
active Chair of the AIBA Refereeing and Judging Commission still carry out critical roles in the AIBA 
management: Mr Terry Smith, who was Chair of the AIBA Refereeing and Judging Commission between 
2006 and 2014, is currently member of the AIBA Executive Committee and Chair of the newly created 
Compliance Unit. Mr Osvaldo Bisbal, who was Chair of the AIBA Refereeing and Judging Commission 
between 2015 and 2018, including the controversial tournament of the Olympic Games Rio 2016, has been 
recently confirmed to lead the Refereeing and Judging Commission for another term. Mr Mohamad 
Moustahsane, previously Chair of the Draw Commission during the Olympic Games Rio 2016, is now the 
Interim President.  
 

„Pomimo kontrowersji związanych z sędziowaniem i ocenami zgłaszanymi przez lata, zarówno 
były, jak i aktywny przewodniczący Komisji Sędziowskiej AIBA nadal pełni kluczowe role w 
zarządzaniu AIBA: Terry Smith, który był przewodniczącym Komisji Sędziowskiej AIBA w latach 
2006–2014 jest obecnie członkiem Komitetu Wykonawczego AIBA i przewodniczącym nowo 
utworzonej jednostki ds. zgodności. Osvaldo Bisbal, który był przewodniczącym Komisji 
Sędziowskiej AIBA w latach 2015–2018, w tym kontrowersyjnego turnieju Igrzysk Olimpijskich Rio 
2016, został niedawno zatwierdzony na stanowisku przewodniczącego Komisji Sędziowskiej na 
kolejną kadencję. Mohamad Moustahsane, poprzednio przewodniczący Komisji ds. Losowania  
podczas Igrzysk Olimpijskich Rio 2016, jest obecnie Prezesem Tymczasowym. 
 
 
Taking into consideration the above, the IOC Inquiry Committee notices the incapacity of AIBA to effectively 
renew its leadership.”  
 

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Śledcza MKOl zauważa niezdolność AIBA do skutecznego 
odnowienia swojego przywództwa. ” 
 
 
Therefore, it is also uncontested that the IOC Inquiry Committee founds that the credibility of the 
AIBA has been compromised vis-à-vis the IOC Executive Board, the IOC Congress and the entire 
Olympic Movement. Your appointment as AIBA Interim President contributed to that because you chaired 
the controverted Draw Commission of Rio 2016.  
 

Dlatego też bezsporne jest, że Komisja Śledcza MKOl stwierdziła, że wiarygodność AIBA została 
naruszona w oczach Komitetu Wykonawczego MKOl, Kongresu MKOl i całego Ruchu 
Olimpijskiego. Pana nominacja na tymczasowego prezesa AIBA przyczyniła się do tego, ponieważ 
przewodniczył Pan kontrowersyjnej Komisji ds. Losowania w Rio 2016. 
 
 
It is noteworthy to mention that during the AIBA Extraordinary Executive Committee Conference Call of 
March 23, 2019, following Mr. Rahimov’s decision to temporary “step aside”, all AIBA Vice Presidents, 
except You, decided to decline the option to be designated as AIBA Interim President. When Mr. Ted 
Tanner (OCBC), Mr. Osvaldo Bisbal (AMBC) and Mr. Anas Al Otaiba (ASBC) proposed You to become 
AIBA Interim President all the other AIBA EC Members were left with no alternative but to vote you into 
your new role.  
 

Warto wspomnieć, że podczas telekonferencji z nadzwyczajnym komitetem wykonawczym AIBA z 
23 marca 2019 r., po decyzji pana Rahimova o tymczasowym „ustąpieniu”, wszyscy wiceprezesi 
AIBA, z wyjątkiem Pana, postanowili odrzucić opcję mianowania Tymczasowego Prezesa AIBA. 
Kiedy pan Ted Tanner (OCBC), pan Osvaldo Bisbal (AMBC) i pan Anas Al Otaiba (ASBC) 
zaproponowali Panu, że zostanie Pan Tymczasowym Prezesem AIBA, wszyscy pozostali 
członkowie KW AIBA pozostali bez możliwości oddania głosu jak tylko na Pana w nowej roli. 
 
 
Notwithstanding the above factual circumstances are hard proven and undeniable, Your decision to ask the 
Chairman of the AIBA Ethics Commission Mr. Jost Schmid - whose position has been discredited by the 
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IOC - to conduct a full background check on all Executive Committee members is surprising and 
inconsistent with the Report. Irrespective of the merits of the background check, it would have been 
logically and chronologically more reasonable to reconsider the position of Mr. Jost Schmid and of the AIBA 
Ethics Commission. Instead, certain allegations were made and announced against three AIBA EC 
Members in an unprofessional and inappropriate manner. As a consequence, three disciplinary actions 
were devolved to the AIBA Disciplinary Commission.  
 

Pomimo powyższego, faktyczne okoliczności są trudne do udowodnienia i niezaprzeczalne, Twoja 
decyzja o zwrócenie się do przewodniczącego Komisji Etyki AIBA, pana Josta Schmida - którego 
stanowisko zostało zdyskredytowane przez MKOl - o przeprowadzenie pełnego sprawdzenia 
przeszłości wszystkich członków Komitetu Wykonawczego jest zaskakująca i niezgodna z 
Raportem. Niezależnie od zalet ze sprawdzenia przeszłości, logicznie i chronologicznie bardziej 
uzasadnione byłoby ponowne rozważenie stanowiska pana Josta Schmida i Komisji Etyki AIBA. 
Zamiast tego pewne zarzuty zostały przedstawione i ogłoszone przeciwko trzem członkom KW 
AIBA w sposób nieprofesjonalny i nieodpowiedni. W konsekwencji trzy działania dyscyplinarne 
zostały przekazane Komisji Dyscyplinarnej AIBA. 

 
At this stage, the corresponding AIBA EC Members will deal with their charges individually, in appropriate 
manner. We only hope that AIBA Disciplinary and Ethical Commissions will publically announce the 
outcomes of these proceedings in a timely manner.  
 

Na tym etapie odpowiedni członkowie KW AIBA zajmą się swoimi opłatami indywidualnie, w 
odpowiedni sposób. Mamy tylko nadzieję, że komisje dyscyplinarne i etyczne AIBA opublikują 
wyniki tych postępowań w odpowiednim czasie. 
 
No wonder, that during the AIBA Extraordinary EC meeting, the majority of the AIBA EC members already 
expressed their no-confidence in Mr. Schimd. Irrespective of the provisions of the AIBA Code of Ethics 
(Art. 18) requiring an unanimous decision of the AIBA EC in order to remove an AIBA Ethics Commission 
Member, it would be common sense for Mr. Schmid to offer his resignation.  
 

Nic dziwnego, że podczas nadzwyczajnego spotkania KW AIBA większość członków KW AIBA 
wyraziła już swój brak zaufania do pana Schimda. Niezależnie od postanowień Kodeksu etyki 
AIBA (art. 18), który wymaga jednomyślnej decyzji KW AIBA w celu usunięcia członka Komisji 
Etyki AIBA, rozsądnym rozwiązaniem byłaby rezygnacja pana Schmida. 
 
The current position of Mr. Schimd is aggravated by the fact that he is also the Chair of the AIBA Election 
Committee, which makes the resignation of Mr. Schimd a logical, necessary, and urgent action. It is nothing 
personal against him, but it is unthinkable that the Extraordinary Congress will still be subject to the 
“statutory influence” of Mr. Rahimov (see the Report, par. 3.1.3). Therefore, we expect that Mr. Schimd will 
offer his resignation within few days, and we would like the IOC AIBA Monitoring Committee to propose 
replacement candidature(s) for the position of AIBA Ethics Commission and Election Committee in order to 
ensure fair and transparent elections at the Extraordinary Congress.  
 

Obecne stanowisko pana Schimda pogarsza fakt, że jest on również przewodniczącym komitetu 
wyborczego AIBA, co sprawia, że rezygnacja pana Schimda jest logicznym, koniecznym i pilnym 
działaniem. Nie jest to nic osobistego przeciwko niemu, ale nie do pomyślenia jest, aby Kongres 
Nadzwyczajny nadal podlegał „ustawowemu wpływowi” Pana Rahimova (patrz Raport, par. 3.1.3). 
Dlatego oczekujemy, że pan Schimd złoży rezygnację w ciągu kilku dni i chcielibyśmy, aby 
Komitet Monitorujący MKOl AIBA zaproponował kandydaturę zastępczą na stanowisko Komisji 
Etyki AIBA i Komitetu Wyborczego w celu zapewnienia uczciwych i przejrzystych wyborów na 
nadzwyczajnym kongresie. 
 
 
Additional clarifications and rectifications are also necessary with reference to the events occurred during 
the AIBA Extraordinary EC meeting of June 27. For some inexplicable reasons the Meeting Agenda topic 
dealing with the Extraordinary Congress was at the very bottom. However, it is undeniable that the 
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convening of the Extraordinary Congress had to be at beginning because it was THE main order of 
business. Your decision to have it as number 17 (!) of the agenda remains a mystery, aggravated by the 
fact that you denied – without any plausible explanation – the motion to move up this crucial agenda topic.  
 

Dodatkowe wyjaśnienia i sprostowania są również konieczne w odniesieniu do wydarzeń, które 
miały miejsce podczas nadzwyczajnego posiedzenia KW AIBA w dniu 27 czerwca. Z pewnych 
niewytłumaczalnych powodów temat porządku obrad dotyczący Kongresu Nadzwyczajnego był na 
samym dole. Nie można jednak zaprzeczyć, że zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu musiało być 
na początku, ponieważ był to główny porządek obrad. Wasza decyzja, by umieścić go pod nr. 17 
(!) Porządku obrad, pozostaje tajemnicą, pogłębioną przez fakt, że zaprzeczyliście - bez żadnego 
wiarygodnego wyjaśnienia - wniosku o podniesienie tego ważnego tematu agendy. 
 
 
AIBA Executive Committee resolved to set up three taskforces to oversee the complicated situation in AIBA 
until the Extraordinary Congress and provide additional checks and balances within the organization 
throughout this time of uncertainty:  
 

Komitet Wykonawczy AIBA podjął decyzję o utworzeniu trzech grup zadaniowych w celu 
nadzorowania skomplikowanej sytuacji w AIBA do czasu zwołania Nadzwyczajnego Kongresu i 
zapewnienia dodatkowych kontroli i sald w organizacji przez cały ten czas niepewności: 
 
 
1) IOC Relations Taskforce, with Mr. Giorgio Brugnoli appointed as Chair, will oversee AIBA’s relationship 
with the IOC, providing regular updates and engaging AIBA EC Members when required. It is the will of 
AIBA EC to be more involved in this crucial process and facilitate the establishment of an honest, 
productive and forward-looking cooperation between AIBA and IOC.  

2) Finance Taskforce, with Mr. Wu Di appointed as Chair, will oversee how AIBA’s finances are currently 
managed and how AIBA can avoid bankruptcy.  

3) AIBA Congress Taskforce, with Mr. Volodymyr Prodyvus appointed as Chair, will oversee all planning 
and organizational matters related to the AIBA Extraordinary Congress set for November 15, 2019 in 
Lausanne.  
 

1) Grupa zadaniowa ds. Relacji z IOC, z panem Giorgio Brugnolim mianowanym na stanowisko 
przewodniczącego, będzie nadzorować stosunki AIBA z MKOl, zapewniając regularne aktualizacje 
i angażując członków KW AIBA w razie potrzeby. Wolą KW AIBA jest większe zaangażowanie w 
ten kluczowy proces i ułatwienie nawiązania uczciwej, produktywnej i przyszłościowej współpracy 
między AIBA i IOC. 
2) Grupa Zadaniowa ds. Finansów, z panem Wu Di powołanym na stanowisko przewodniczącego, 
będzie nadzorować sposób zarządzania finansami AIBA i sposób, w jaki AIBA może uniknąć 
bankructwa. 
3) Grupa zadaniowa Kongresu AIBA, z panem Wołodymyrem Prodyvusem mianowanym na 
stanowisko przewodniczącego, będzie nadzorować wszystkie kwestie związane z planowaniem i 
organizacją nadzwyczajnego kongresu AIBA, który odbędzie się 15 listopada 2019 roku w 
Lozannie. 
 
 
We have been expecting that You provide all the support for these three taskforces, but instead you have 
not even announced the additional candidatures to these Taskforces, as it had been agreed at the EC 
Meeting in Geneva. Two weeks have passed since the deadline to submit candidatures. Last, but not least, 
we welcomed the AIBA EC decision to remove the Bylaws n. 16, which denied Mr. Rahimov the opportunity 
to claim back his position as AIBA President. As a result, Mr. Rahimov formally resigned from his position. 
Regardless, the statement you made on behalf of the AIBA EC publicly thanking Mr. Rahimov MUST be 
rectified. This reflected exclusively your personal opinion but not the AIBA EC’s. Therefore, for the sake of 
transparency and clarity, the AIBA EC did not thank Mr. Rahimov. We ask you to remove immediately the 
section 2 of your open letter from the website  
 (https://www.aiba.org/blog/aiba-extraordinary-executive-committee-meeting-in-review/).  

https://www.aiba.org/blog/aiba-extraordinary-executive-committee-meeting-in-review/
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Spodziewaliśmy się, że zapewni Pan całe wsparcie dla tych trzech grup zadaniowych, ale zamiast 
tego nie ogłosił Pan nawet dodatkowych kandydatur do tych grup zadaniowych, jak uzgodniono na 
posiedzeniu KW w Genewie. Od końcowego terminu zgłaszania kandydatur minęły dwa tygodnie. 
Wreszcie, z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję KW AIBA o usunięciu Regulaminu nr 16, co 
uniemożliwiło Rahimovowi odzyskanie pozycji prezesa AIBA. W rezultacie pan Rahimov oficjalnie 
zrezygnował ze stanowiska. Niezależnie od tego oświadczenie złożone w imieniu KW AIBA 
publicznie dziękujące panu Rahimovowi MUSI zostać naprawione. Odzwierciedlało to wyłącznie 
Pana osobistą opinię, ale nie KW AIBA Dlatego też, ze względu na przejrzystość i jasność, KW 
AIBA nie podziękowała panu Rahimovowi. Prosimy o natychmiastowe usunięcie sekcji 2 listu 
otwartego ze strony internetowej 
 
We deeply regret that you did not or did not want to give the correct information of the decisions and events 
occurred at the AIBA EC meeting of June 27, 2019. Your letter sent the wrong message to the National 
Federations, which instead deserve to know the truth.  
 

Głęboko ubolewamy, że nie podał Pan lub nie chciał podać poprawnych informacji o decyzjach i 
wydarzeniach, które miały miejsce podczas spotkania KW AIBA w dniu 27 czerwca 2019 r. Pana 
list wysłał niewłaściwy komunikat do Federacji Narodowych, które zasługują przecież na poznanie 
prawdy. 
 
 
 
Regards, Umar 
KREMLEV  

Volodymyr 
PRODYVUS  

Luisa BENITEZ  Mohamed TOUMA  

 
 

AIBA Executive Committee Members 


