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CUMPRIMENTO DAS REGRAS 
 

 
Estas Regras Técnicas da AIBA aplicáveis a AOB, WSB e APB são as únicas Regras Técnicas a nível 
mundial que as Federações Nacionais Membros de AIBA, membros do boxe, clubes e família do boxe 
devem seguir e respeitar em todas suas competições, em concordância a atividades em todos os níveis. 
Nenhuma Federação Nacional pode desenvolver suas próprias Regras Técnicas que sejam contraditórias 
as Regras Técnicas da AIBA. Sem embargo as Federações Nacionais, para competições domésticas, 
podem alterar as Regras Técnicas para refletir suas leis Nacionais ou condições, sempre que a alteração 
não diminuir ou contrariar as regras AIBA, especialmente no concernente aos requerimentos Médicos e 
de Segurança. 

 
 

DEFINIÇÕES 
 

«AIBA» significa a Associação Internacional de Boxe; 
 

«Competições AIBA» significa qualquer match de Boxe, Competição, Evento, Liga ou Torneio o 
qual é autorizado e aprovado em concordância com as Regras Técnicas de AIBA e Regras de 
Competição dos 3 Programas de AIBA (AOB, APB y WSB); 

 
«Licença de Equipamento de Boxe Oficial da AIBA» significa a licença contratada da AIBA que é 
aprovada para produzir o equipamento oficial para uso de todas as Competições AIBA; 

 
«Sistema de Pontuação AIBA» significa o sistema eletrônico em referência a decisão de um Juiz 
aprovado por AIBA para o uso das Competições AIBA; 

 
«AOB» significa Boxe Aberto de AIBA; 

 
«APB» significa AIBA Pro Boxing; 

 
«Combate» significa um combate de boxe entre dois boxeadores que toma lugar como parte de uma 
competição; 

 
«Boxeador» significa qualquer atleta registrado por uma Federação Nacional Membro da AIBA e um 
membro de AIBA; 

 
«Certificado de Treinador» significa a permissão para atuar como treinador em competições AIBA, 
outorgado por qualquer Federação Nacional, assim que a pessoa passe pelos exames e obtenha um 
certificado; 

 
«Oficial de Competição» significa qualquer pessoa designada ou certificada para atuar como um 
Árbitro, Juiz, Supervisor, Médico de Ringside, Oficial Técnico Internacional ou qualquer posição 
designada em Competições AIBA; 

 
«Confederação» significa cada organização continental filiada a AIBA; 

 
«Jogos Multi-Esportivos Continentais» significam os Jogos Africanos, Jogos Pan-americanos, Jogos 
Asiáticos e Jogos Europeus; 

 
«Código Disciplinar» significa as questões do código disciplinar aplicáveis a AIBA, a cada 
Confederação, a cada Federação Nacional e a qualquer Oficial, incluindo Oficial de Competição ou 
Boxeador; 

 
«Área de Jogo (FOP)» significa a zona de competição que se estende a 6 metros de todos os 4 lados do 
ringue, onde somente os Oficiais de Competição podem entrar; 

 
«Luvas» significa o equipamento que é usado sobre as mãos a fim de protegê-las durante una 
competição;
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«Protetor de Cabeça» significa o equipamento que é usado sobre a cabeça a fim de protegê-la durante 
una competição; 

 
«Esporte Individual de Contato Físico» significa qualquer dos seguintes esportes em qualquer de suas 
formas: Aikido, Luta em Jaula, Judô, Jiu-jítsu, Caratê, Kendo, Kickboxing, K-1, Muaythai, MMA, Sambo, 
Savate, Sumo, Tae-kwon-do, Luta, Wushu e qualquer outro esporte que pode ser considerado por 
AIBA como um esporte individual de contato físico; 

 
«Juiz» significa a pessoa que outorga pontos durante um Combate baseado na atuação de cada 
Boxeador sobre o ringe a respeito das Regras Técnicas de AIBA e as Regras de Competição dos 3 
Programas de AIBA (AOB, APB e WSB); 

 
«Livro Medico» significam as regras publicadas pela AIBA com relação aos níveis médicos requeridos a 
serem observados por um boxeador e por qualquer outro Oficial antes, durante e depois das Competições 
AIBA; 

 
«Federação Nacional» significa uma entidade legal reconhecida por AIBA como corpo governamental 
para o esporte de boxe em seu respectivo país; 

 
«Competições de Nível Nacional» significam as competições de boxe organizadas e/ou sancionadas por 
uma Federação Nacional particular na qual somente boxeadores registrados da Federação Nacional 
participam; 

 
«Árbitro» significa a pessoa que assegura que as regras sejam seguidas pelos boxeadores durante seus 
combates no Ringue; 

 
«Médico de Ringside» tem o significado dado no Livro Médico; 

 
«Regras» significam as Regras Técnicas AIBA, Regras de Competição dos 3 Programas AIBA (AOB, 
APB e WSB), Código de Ética AIBA, Código Disciplinar AIBA, Regras Processuais AIBA, Regras 
Antidoping AIBA e Livro Médico AIBA; 

 
«Segundos» significam os treinadores e segundos que estão certificados pela AIBA e que tem permissão 
para atuar no canto do ringue; 

 
«Supervisor» significa a pessoa que é designada para ser responsável por todos os temas em relação as 
Competições AIBA. Um Supervisor pode estar certificado em todas as competições AIBA (AOB, APB e 
WSB) ou somente em Competições AOB; 

 
«Oficiais de Equipe» significam os chefes de equipe, treinadores e doutores registrados por uma 
Federação Nacional em qualquer Competição AIBA, excluindo-se os boxeadores; 

 
«WSB» significa a World Series of Boxing organizada e administrada pela World Series of Boxing SA 
que foi criada pela AIBA e cujo dona é 
a AIBA;
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REGRAS PARA O MANEJO DA COMPETIÇÃO 

REGRA 1.     CLASSIFICAÇÃO 

1.1.        Classificação por Idade 
 

1.1.1.     Boxeadores/as entre as idades de 19 a 40 são categorizados como Boxeadores Elite. 
 

1.1.2.     Boxeadores/as entre as idades de 17 a 18 são categorizados como Boxeadores 
Juvenis. 

. 
1.1.3.     Boxeadores/as entre as idades de 15 a 16 são categorizados como Boxeadores Cadetes. 

 
1.1.4.     A idade de um Boxeador é determinada pelo seu ano de nascimento. 

 
1.1.5.    Em todas as competições relacionadas com meninos em idade escolar e cadetes, assim 

como outras idades mais juvenis, os Boxeadores são manejados somente pela 
Federação Nacional e a níveis da Confederação. A idade dos Boxeadores não deve ser 
maior que 14 anos. A categoria das idades dos Boxeadores participantes e nas 
competições não deve ser maior que 2 anos. 

 
 

1.2.       Classificações de Peso: 
 

1.2.1.     A terminologia para cada Categoria de Peso pode ser encontrada na Apêndice A. 
 

1.2.2.      Para Boxeadores Elite e Juvenis, dez (10) Categorias de Peso 
 

46 kg - 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91 + kg 
 

1.2.3.     Para Boxeadoras Elite e Juvenis, dez (10) Categorias de Peso 
 

45 kg - 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg 
 

1.2.4.     Para Boxeadoras Elite, três (3) Categorias de Peso para os Jogos Olímpicos 
 

48 kg a 51 kg, 57 kg a 60 kg, 69 kg a 75 kg 
 

1.2.5.     Boxeadores Cadetes de ambos sexos, treze (13) Categorias de Peso 
 

44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg y 
80+kg 

 
REGLA 2.     FILIAÇÃO E ELEGIBILIDADE 

 
2.1.        Filiação 

 
2.1.1.  Todos os Boxeadores, Técnicos, Oficiais, Titulares do escritório da Federação 

Nacional devem ser membros, licenciados e/ou autorizados por suas Federações 
Nacionais, Confederação ou AIBA para participar em Competições Nacionais e 
Internacionais da AIBA. 

 
2.2.        Elegibilidade 

 
2.2.1.     Elegibilidade sobre Temas de Nacionalidade 

 
2.2.1.1  Antes de qualquer Competição AOB e Ciclo APB ou durante o Período de 

Registro WSB, a AIBA deve confirmar a nacionalidade e elegibilidade de 
todos os Boxeadores. Porém, se uma queixa sobre a elegibilidade de um 
Boxeador for recebida durante qualquer Competição AIBA, o Supervisor deve 
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imediatamente reportar o fato ao Escritório Central da AIBA. Se uma 
inelegibilidade for comprovada, o Supervisor deve imediatamente 
desclassificar o Boxeador e informar a todas as partes. 

 
2.2.1.2.  Para todas as disputas de elegibilidade que tomem lugar em Competições 

AIBA, a decisão final sobre a determinação da nacionalidade recai sobre o 
Comitê Executivo da AIBA. Se entender que as regras de nacionalidade tenham 
sido violadas, o tema será elevado para a Comissão Disciplinar de AIBA para 
revisar e sanções podem ser impostas ao Boxeador e/ou sua Federação 
Nacional. 

 
2.2.1.3.  A Nacionalidade deve ser confirmada pelo Passaporte do Boxeador. Quando a 

nacionalidade estiver em questão, AIBA tem o direito de solicitar os seguintes 
documentos como prova: 

 
2.2.1.3.1.             Certidão de Nascimento 

 
2.2.1.3.2.             Documentos de Identidade de Cidadania 

 
2.2.1.3.3.            Documento Nacional de Identidade 

 
2.2.1.3.4.             Carta de Confirmação do CON. 

 
2.2.1.4.  Troca de Nacionalidade 

 
2.2.1.4.1.          Se um Boxeador desejar trocar de nacionalidade, este Boxeador 

pode entrar em qualquer Competição AIBA como um 
participante de uma Federação Nacional substituta após dois 
(2) anos contados da troca de Nacionalidade do Boxeador. 

 
2.2.1.4.2.        Se um Boxeador, havendo representado uma Federação 

Nacional em qualquer Competição AIBA, é também um 
nacional de dois ou mais países simultaneamente, deve escolher 
somente uma Federação Nacional para entrar na Competição 
AIBA. Neste caso, uma vez que o Boxeador escolhe uma 
Federação Nacional, este Boxeador não deve entrar em 
qualquer Competição AIBA como um participante da 
Federação Nacional trocada, por dois (2) anos. 

 
2.2.2.      Elegibilidade sobre Temas Esportivos Relacionados 

 
2.2.2.1.   Participação em Boxe Professional ou Esporte Individual de Contato Físico 

 
2.2.2.1.1.                Um atleta que tenha competido a nível amador ou profissional em 

qualquer Esporte de Combate Físico Individual é elegível para 
competir em uma Competição AIBA ou a Nível Nacional, em um 
apropriado nível, conforme seguintes condições abaixo: 

 
2.2.2.1.1.1.  Quando uma Federação Nacional desejar registrar um 
atleta de qualquer Esporte de Contato Físico Individual como 
Boxeador, esta Federação Nacional deve completar o Formulário 
de Aplicação no Apêndice B,  um Certificado Médico assinado pelo 
Médico da Federação Nacional e enviar ambos documentos a 
AIBA para aceitação e registro. O registro será aprovado pela AIBA 
de acordo com a Comissão de Regras e Técnica da AIBA. O 
atleta deve ser elegível de participar uma vez que a confirmação 
escrita de aprovação tenha sido recebida de AIBA. 

 

2.2.2.1.2.                Qualquer atleta registrado como Boxeador por uma Federação 
Nacional nos termos da Regra 2.2.2.1.1 não deve participar em 
qualquer outro Esporte Individual de Contato Físico, uma vez que é 
aprovado pela AIBA. 

 
2.2.3.      Elegibilidade sobre Temas Médicos 
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2.2.3.1.   Certificação Médica 

 
2.2.3.1.1.               Um Boxeador não poderá competir em qualquer competição AIBA 

sem que possua um Record Book de Competição AIBA válido e 
atualizado, no qual o Boxeador deve estar certificado como apto para 
boxear por qualquer Médico qualificado e aprovado pelo Médico que 
preside o Ringside. 

 
2.2.3.1.1.1.            Um Doutor não será considerado qualificado a menos que 

possua uma cópia clara e legível do seu atual passaporte 
(nenhuma outra prova de identidade será aceita) e 
credencias médicas que sejam fornecidas. 

 
2.2.3.1.1.2.         Para que u m  e x a m e  m é d i c o  s e j a  válido, ele deve ter 

sido: (i) realizado por um Médico qualificado, (ii) não 
mais tarde que o período definido para a submissão do 
certificado médico (iii) o registro do exame deve conter 
resultados claros e legíveis para todas as áreas testadas 
assim como (iv) devem estar colocadas em qualquer 
registro online e offline para competições internacionais. 

 
2.2.3.1.2.             O Boxeador deve ser considerado como apto para competir logo 

depois de um exame fe i to  pe lo  Médico de Ringside antes de ser 
pesado. A fim de assegurar o processo da Pesagem, o Supervisor 
pode decidir começar o exame médico mais cedo. O Supervisor 
informará a todos os representantes dos Boxeadores esta troca. 

 
2.2.3.1.3.         No exame médico, o Boxeador ou o representante deve fornecer ao 

Supervisor todos os documentos requeridos na concordância com 
estas regras. 

 
2.2.3.2.   Boxeador com desvantagem permitida – Por favor, referir-se ao atual Manual Médico                    
 da AIBA para as desvantagens permitidas. 

 
2.2.3.3.   Condições Proibidas - Boxeadores com as seguintes condições proibidas não serão 

permitidos entrar em qualquer Competição AIBA: 
 

2.2.3.3.1.            Se tiverem curativo sobre corte, raspadura, ferida, laceração, 
sangramento no couro cabeludo ou no rosto, incluídas as do nariz e 
orelhas. No caso de um Boxeador com raspadura ou laceração, 
somente se permite usar Vaselina, Colodió, Solução Thrombin, 
Colágeno Micro Fibrilar, Gelfoam, Surgicel e Adrenalina 1/1000 o 
Steri Strip. A decisão será tomada pelo médico que examine o 
boxeador no dia de seu combate. 

 
2.2.3.3.2.             Os boxeadores deverão estar barbeados antes do Exame Médico e antes 

de cada combate. Não são permitidos bigodes e nem barbas. 
Nenhum tipo de perfuração corporal e nem acessórios corporais são 
permitidos durante um Combate. 

 
2.2.3.3.3.             Nenhum boxeador com implante que use eletricidade ou alguma 

substância que altere no funcionamento do corpo poderá lutar. 
 

2.2.3.3.4.                O boxeador somente é permitido usar lentes de contato macias. 
Toda outra lente de contato está proibida.
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2.2.3.3.4.1.     Se o Boxeador perder as lentes de contato, aplicam-se as 
seguintes regras: 

 
2.2.3.3.4.1.1.  Caso o boxeador aceitar continuar, o combate prosseguirá; 

 
2.2.3.3.4.1.2. Caso o boxeador não aceitar continuar sem as lentes de contato, 

o árbitro encerrará o combate e o oponente será declarado 
como ganhador por ABD. 

 

2.2.3.3.5.                Verificar o a tua l  Manua l  Médico AIBA para outras 
condições proibidas. 

 
2.2.3.4.   Certificação Médica seguida a períodos de prova – Antes de tornar a combater depois de 

qualquer período de descanso prescrito na Regra 2.2.3.6., o boxeador deve estar 
certificado como apto para combater por um médico, para então ser capaz de tomar parte 
do boxe competitivo. 

 
2.2.3.5.   Knockout (KO) e Árbitro Suspende Combate (RSC) 

 
2.2.3.5.1.                Quando o resultado de um combate for Knock-Out ou Árbitro 

Suspende Combate, o médico deve preencher e assinar o formulário 
Médico do Combate, cuja data será carregada na base de Dados da 
AIBA e enviada automaticamente para a Federação Nacional. O 
Formulário Médico do Combate deve recomendar quantos dias de 
descanso devem ser prescritos e/ou as medidas sanitárias protetoras, 
e devem ser entregues ao Supervisor pelo Médico de Ringside. 

 
2.2.3.6.   Medidas Sanitárias de Proteção 

 
2.2.3.6.1.         Um Knock Out - O Boxeador que tiver sido nocauteado como resultado 

de vários golpes na cabeça durante um combate ou em que o Arbitro 
tenha parado o combate porque o Boxeador tenha recebido golpes 
muito duros na cabeça que o deixaram indefeso ou incapaz de 
continuar, não poderá participar de boxe competitivo ou treinos  por 
um período mínimo de 30 dias contados da data em que o boxeador 
tenha sido nocauteado. 

. 
2.2.3.6.2.          Dois Knocks-Out – O Boxeador que tiver sido nocauteado por ter 

recebido vários golpes na cabeça durante um combate ou, no caso de 
que o Arbitro tenha parado o combate porque o Boxeador tenha 
recebido golpes muito duros na cabeça que o deixaram indefenso ou 
incapaz de continuar em duas ocasiões em um período de 90 dias, 
não poderá participar em boxe competitivo ou treinos durante um 
período de 90 dias contados da data do segundo Knock-Out. 

 
2.2.3.6.3.                Três Knocks-Out – O Boxeador que tiver sido nocauteado como 

resultado de golpes na cabeça durante um combate ou onde o Arbitro 
tenha parado o combate devido que o Boxeador recebeu golpes 
muito duros na cabeça deixando indefenso ou incapaz de continuar 
três vezes em um período de 12 meses, não poderá participar de boxe 
competitivo ou treinos pelo período de um (1) ano, a contar da data 
do terceiro Knock-Out. 

 
2.2.3.6.4.            Se um Boxeador tiver sido nocauteado ou tenha recebido um duro 

golpe na cabeça, e que por conta disso o combate tenha sido 
encerrado, o médico de ringue classificará a severidade da contusão 
e deverá prescrever o período de restrição médica como segue: 

 
2.2.3.6.4.1.             No caso de não Perder a Consciência (LOC), um mínimo 

de 30 dias de restrição,
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2.2.3.6.4.2.            No caso de LOC com menos de um (1) minuto, um mínimo 
de 90 dias de restrição, 

 
2.2.3.6.4.3.             No caso de LOC com mais de um (1) minuto, um mínimo de 

180 dias de restrição 
 

2.2.3.6.4.4.             Qualquer Boxeador que sofra um segundo LOC dentro de 
três (3) meses depois de um primeiro LOC terá a restrição 
médica mais alta pelo dobro do tempo. 

 
2.2.3.6.4.5.             Qualquer Boxeador que sofra três (3) LOCs dentro de 

doze (12) meses será suspenso por um mínimo de dezoito 
(18) meses desde a data do terceiro LOC. 

 
2.2.3.6.4.6.             Qualquer Boxeador que tenha uma restrição médica não 

deve treinar ou fazer luvas durante o período de restrição. 
 

2.2.3.6.5.         Todas as medidas de proteção também se aplicam se um Knock-Out 
e/ou contusão ocorrem durante o treinamento ou em qualquer outra 
circunstancia.   O treinador é responsável   de   avisar   a    Federação 
Nacional. 

 
2.2.3.6.6.               Se um Boxeador é nocauteado como resultado de um golpe na cabeça 

depois de uma ordem de “break” ou “stop” e se lhe contam dez (10), 
a vitória por desclassificação não permitirá a este boxeador continuar 
boxeando na competição. 

 
2.2.3.6.7.                Os boxeadores que retornam de medidas sanitárias devem receber 

certificação escrita da sua comissão médica nacional e informar ao 
Escritório Central de AIBA antes de voltar a boxear. 

 
2.2.3.6.7.1.         Se a Federação Nacional não tiver comissão médica nacional, 

um neurologista, ou especialista em medicina esportiva 
deve fornecer a certificação. 

 
2.2.3.6.8.                No caso de golpes no corpo, o período de descanso ou as medidas 

sanitárias protetoras será decisão do Médico de Ringside, seguido de 
um Exame Médico após o combate. 

 
 
 
REGRA 3.     SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 
 
 

3.1.        O Sistema de Pontuação AIBA deve ser usado em todos os Combates.  O Sistema de 
Pontuação se baseará em um sistema de pontuação de dez pontos. 

 
3.2.        Em todos os Combates AOB cinco (5) Juízes por cada combate serão colocados em uma posição 

ao redor do ringue, de acordo com o sorteio eletrônico feito pelo Sistema de Pontuação AIBA. 
 

3.2.1.     Para combates APB e WSB três (3) Juízes serão usados para cada combate e serão 
colocados em uma posição ao redor do ringue em concordância com o sorteio eletrônico feito 
pelo Sistema de Pontuação AIBA. 

 
3.3.        Ao final de cada round, cada Juiz deve determinar o Boxeador ganhador desse round concedendo-

lhe uma pontuação de dez (10) pontos e conceder nove (9) ou menos pontos – até 6 – ao 
Boxeador perdedor, dependendo do julgamento e grau pelo qual o oponente perdeu o round. 
Todos os rounds devem ter um ganhador declarado. 

 
3.4.     Para combates AOB, a pontuação dos cinco (5) Juízes será tomada em conta para determinar o 

Boxeador Ganhador. Para combates APB e WSB a pontuação dos três (3) Juízes s e r á  
tomada em conta para determinar o Boxeador Ganhador
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3.5.        Os Juízes terão que pressionar o botão de pontuação dentro dos quinze (15) segundos. 
Estas pontuações serão transmitidas diretamente ao sistema de computação manuseado pelo 
Supervisor, e nenhuma alteração ou adição serão feitas a estas pontuações depois da 
transmissão inicial. O anuncio das pontuações será feita imediatamente ao vivo pelo Locutor e 
pelas empresas de televisão ao final do combate, após a aprovação das pontuações pelo 
Supervisor. 

 
3.5.1.   Ao final do Combate, a precisa pontuação concedida e o Juiz que concedeu cada 

pontuação serão identificados em um monitor público. Este monitor público também 
indicará a pontuação total de cada Juiz selecionado para cada Boxeador pelo Combate 
completo (incluindo qualquer dedução devido as penalidades). 

 
3.6.        No evento de pontuações totais concedida por cada Juiz, incluindo qualquer dedução, que 

sejam iguais ao final do Combate, a decisão será determinada em concordância com a Regra 
4.3  que está abaixo. 

 
3.7.        As pontuações dos Juízes no round final não deverão ser mostradas ou anunciadas até que o 

ganhador do combate seja anunciado. 
 

3.8.       O Supervisor, então, informará ao Anunciador Oficial os resultados oficiais. 
 

3.9.     Todos os resultados registrados no Sistema de Pontuação devem ser impressos ao final do 
Combate e devem ser incluídos no formulário oficial dirigido ao Escritório Central da AIBA 
pelo Supervisor. 

 
3.10.    Se o Sistema de Pontuação se tornar defeituoso durante um Combate, o Árbitro recolherá as 

pontuações dos 5 Juízes com o nome dos Juízes para entregar ao Supervisor. 
 

3.11.     Cada Juiz medirá independentemente os méritos dos dois (2) Boxeadores usando o Sistema de 
Pontuação baseado no seguinte critério: 

 
3.11.1.   Número de Golpes válidos na área de impacto. 

 
3.11.2.   Dominação do Combate por superioridade técnica e táctica, 

 
3.11.3.   Competitividade 

 
3.11.4.   Infração sobre as regras 

 
3.12.      Os Juízes devem aplicar o seguinte critério para pontuar o round: 

 
3.12.1.   10 vs 9 – round apertado 

 
3.12.2.   10 vs 8 – ganhador claro 

 
3.12.3.   10 vs 7 – domínio total 

 
 
REGRA 4.     DECISÕES 

 
4.1.        Vitoria por Pontos 

 
4.1.1.   Ao final do combate, cada Juiz determinará um ganhador baseado nas pontuações totais 

dos boxeadores do combate. O ganhador será determinado por decisão unânime ou 
dividida. 

 
4.1.2.    Os Juízes pontuarão o round de cada boxeador até o momento da conclusão do 

combate e o Boxeador que estiver na frente por pontos será declarado o ganhador do
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combate por pontos de acordo com o Sistema de Pontuação. O round no qual o combate 
é parado será pontuado, mesmo se for um round parcial. 

 
4.1.2.1.  AOB – Regra 4.1.2. aplica-se no caso de uma  lesão ser  causada por  uma  

falta  sem intenção durante qualquer round, e como resultado o combate é 
parado pelo Árbitro 

 
4.1.2.2.  APB – Regra 4.1.2.  aplica-se no caso de uma  lesão s e r  causada  por  uma  

falta  sem intenção durante o começo do terceiro round, e como resultado o 
combate é parado pelo Árbitro 

 
4.1.2.3.  WSB – Regra 4.1.2. aplica-se n o  caso  de uma  lesão ser causada por uma  

falta sem intenção durante o começo do segundo round, e como resultado o 
combate é parado pelo Árbitro 

 
4.1.3.    Os Juízes pontuarão o round para cada boxeador até o momento da finalização do 

combate e o boxeador que estiver a frente por pontos será declarado ganhador do 
combate por pontos, de acordo com o Sistema de Pontuação. O round no qual o 
Combate for parado será pontuado, mesmo se for um round parcial. 

 
4.1.3.1.  AOB – Regra 4.1.3. aplica-se  no  caso  de  ambos  Boxeadores  se lesionarem 

ao mesmo tempo, tendo como resultado a paralização do combate pelo Árbitro 
 

4.1.3.2.  APB – Regra 4.1.3.  aplica-se  no  caso  de  ambos  Boxeadores  se lesionarem 
ao mesmo tempo durante o começo do terceiro round, tendo como resultado 
a paralização do combate pelo  Árbitro 

 
4.1.3.3.  WSB – Regra 4.1.3. aplica-se no  caso  em que  ambos  boxeadores  sejam 

lesionados ao mesmo tempo; se isto ocorrer durante o começo do segundo 
round e tiver como resultado a paralização do combate pelo Árbitro 

 
4.1.4.    O Combate pode ser encerrado pelo Árbitro devido a um evento que esteja fora do 

controle do Boxeador ou do Árbitro, como a destruição do ringue, falta de iluminação, 
forças da natureza ou outras condições imprevistas. Em tais circunstancias, os Juízes 
pontuarão o round para cada Boxeador até o momento da finalização do Combate e o 
Boxeador que estiver na frente por pontos será declarado o ganhador do Combate por 
pontos em concordância com o Sistema de Pontuação. O round no qual o Combate for 
parado será pontuado, inclusive se for um round parcial. 

 
4.1.4.1.  AOB – Regra 4.1.4. aplica-se unicamente se o evento mencionado acima 

ocorrer em seguida do final do primeiro round. 
 

4.1.4.2.  APB & WSB – Regra 4.1.4. aplica-se somente se o mencionado evento 
ocorrer em seguida do começo do terceiro round. 

 
4.2.        O Sistema de Pontuação declarará um ganhador por decisão unânime ou dividida se: 

 
4.2.1.     Decisão unânime por pontos: Para Competições AOB os cinco (5) Juízes declaram o 

mesmo ganhador e na APB e WSB os três (3) Juízes declaram o mesmo ganhador, ou  
 

4.2.2.     Decisão dividida por pontos: 
4.2.2.1.   AOB 
4.2.2.1.1.          Três (3) Juízes declaram um (1) Boxeador como o ganhador e os 

outros dois (2) Juízes declaram o outro Boxeador como ganhador ou 
um empate; ou 

 
4.2.2.1.2.             Quatro (4) Juízes declaram u m (1) Boxeador como o ganhador e o 

outro Juiz declara o outro Boxeador como ganhador ou empate.
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4.2.2.2.   APB & WSB 
4.2.2.2.1.             Dois (2) Juízes declaram   um (1) Boxeador como o ganhador e o 

outro juiz declara o outro Boxeador como o ganhador; 
 

4.2.2.2.2.             Dois (2) Juízes declaram u m  (1) Boxeador como o ganhador e o 
resultado do outro Juiz é empate. 

 
4.3.        Desempate (Tie Break) 

 
 No evento que o total das pontuações de cada Juiz, incluindo qualquer dedução, são iguais ao final d 
Combate, se solicitara aos Juízes que nomeiem qual Boxeador é o ganhador do Combate na sua opinião 
nos seguintes casos: 

 
4.3.1.1.  AOB 

4.3.1.1.1.             Um (1) Juiz tem empate, e o total das pontuações dos outros quatro 
(4) Juízes estejam uniformemente divididos; ou 

4.3.1.1.2.             Dois (2) Juízes tenham dado empate e os outros três (3) Juízes não 
pontuaram por unanimidade ou 

4.3.1.1.3.             Três (3) ou mais Juízes tenham pontuações iguais. 
 

4.3.1.2.  Para Competições AOB Regra 4.3.1.1 não deve aplicar-se se ao menos três (3) Juízes 
declaram o  mesmo ganhador. 

 
4.3.1.3.  APB & WSB 

4.3.1.3.1.             Um (1) Juiz tem empate e os outros dois (2) declara diferentes 
ganhadores; ou 

4.3.1.3.2.             Dois (2) Juízes tenham empate e o outro Juiz declara um ganhador; ou 
4.3.1.3.3.             Os três (3) Juízes tenham pontuações iguais. 

 
4.4.        Empate Técnico (TD – Technical Draw) 

 
4.4.1.     AOB 

 
4.4.1.1.  Não há empate técnico. 

 
4.4.2.     APB 

4.4.2.1.  Se uma lesão causada por uma falta sem intenção ocorrer antes do começo do 
terceiro round, e  tiver como resultado a  p a r a l i z a ç ã o  d o  combate 
p e l o  Árbitro, a decisão será TD 

 
4.4.2.2.  No caso de ambos boxeadores restarem lesionados ao mesmo tempo antes do 

começo do terceiro round, e em decorrência disso o combate for paralizado 
pelo Árbitro, a decisão será TD 

 
4.4.2.3.  No caso de um Duplo KO ocorrer no combate titular, a decisão será um TD. 

 
4.4.3.    WSB 

4.4.3.1.  Se uma lesão causada por uma falta sem intenção ocorrer antes do começo do 
segundo round, e em decorrência disso o combate for paralizado pelo Árbitro, 
a decisão será TD, 

 
4.4.3.2.  No caso que ambos Boxeadores sejam lesionados ao mesmo tempo antes do 

começo do segundo round, e em decorrência disso o combate for paralizado 
pelo Árbitro, a decisão será TD.
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4.5.      Abandono (ABD) Se um Boxeador se retirar voluntariamente devido a uma lesão, ou se o 
Treinador jogar a toalha dentro do ringue ou se subir o treinador ao ringue enquanto o Árbitro 
não esteja contando, o oponente será declarado ganhador do Combate por Abandono. 

 
4.6.        Vitória por “Árbitro Suspende Combate” (RSC) 

 
4.6.1.     Se um Boxeador n ã o  c o n s e g u i r  continuar boxeando imediatamente,  e m  

seguida do período de descanso entre rounds, o oponente será declarado o ganhador do 
Combate por RSC. 

 
4.6.2.     Se um Boxeador, na opinião do Árbitro, está sendo superado ou está recebendo 

excessivo castigo ou golpes duros, o Combate será parado e o oponente declarado o 
ganhador do Combate por RSC. 

 
4.6.3.     Se um Boxeador não está apto para continuar e falha em continuar, seguido de uma 

queda, o oponente será declarado o ganhador do Combate por RSC. 
 

4.6.4.   Se um Boxeador não se recupera em seguida de noventa (90) segundos, em concordância 
com a Regra 7 decorrente de um golpe baixo, o oponente será declarado o ganhador do 
Combate por RSC. 

 
4.6.5.     No caso do boxeador cair fora do ringue, em decorrência de um golpe legal, o boxeador 

terá trinta (30) segundos para voltar ao ringue, em seguida a conta de 8, sem a ajuda de 
nada. No caso do boxeador não ser capaz de voltar dentro do tempo mencionado, o 
boxeador será declarado perdedor do Combate por RSC. 

 
4.6.6.     Quando o Combate é parado pelo Árbitro, na anotação do Supervisor seguindo os 

conselhos do Médico de Ringside, o oponente será declarado o ganhador do Combate 
por RSC. 

 
4.7.        Vitória por Referee Suspende Combate – Lesão (RSC-I) 

 
4.7.1.     Se um Boxeador, na opinião do Árbitro, não está em condições de continuar por uma 

lesão de combate ou lesão aumentada por golpes corretos, o Combate será parado e o 
oponente será declarado o ganhador do Combate por RSC - I. 

 
4.7.2      Se um Boxeador, na opinião do Árbitro, não é capaz de continuar competindo por 

uma lesão não causada por golpes, o combate será parado e o oponente será 
declarado o ganhador do Combate por RSC - I. 

 
4.8.        Vitória por Desclassificação – DSQ 

 
4.8.1.     Se um Boxeador é desclassificado por uma falta ou por qualquer outra razão, o 

oponente será declarado o ganhador do Combate por DSQ. Se o boxeador que venceu 
por DSQ é declarado como não apto para competir na rodada seguinte da mesma 
competição devido a essa infração ou outra razão, então a Regra 4.10.2. se aplicará. 

 
4.8.2.     Se o Árbitro, a seu critério, determinar que uma falta intencional causou uma lesão a 

um boxeador e o boxeador lesionado e que recebeu a infração não pode continuar 
pela lesão ocorrida dessa falta intencional, o boxeador agressor será desclassificado e o 
Boxeador lesionado será declarado o ganhador do Combate por DSQ. 

 
4.8.3.     O terceiro desconto de ponto no combate completo, automaticamente desclassificará o 

boxeador e o oponente será declarado o ganhador do Combate por DSQ. 
 

4.8.4.    Ao boxeador desclassificado não serão concedidos os pontos relativos ao combate. Se 
o boxeador tiver sido desclassificado devido ao mau comportamento ou   
comportamento antidesportivo, o supervisor deverá acionar a Comissão Disciplinar da 
AIBA no prazo de 24 horas contado do final do combate respectivo.
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4.8.5.     No caso de Dupla Desclassificação (BDSQ), incluindo caso de Walkovers, ambos 
boxeadores perderão o Combate por BDSQ. 

 
4.8.6.     Se um boxeador for desclassificado por um Comportamento Antidesportivo (como 

ofender o Árbitro, Juiz, Supervisores, Oficiais de Equipe ou outro), o oponente será 
declarado o ganhador do Combate por Desclassificação por Comportamento 
Antidesportivo (DBQ). O Boxeador estará sujeito a determinadas sanções pela 
Comissão Disciplinar da AIBA em concordância ao Código de Disciplina da AIBA. 

 
4.9.        Vitória por Knockout - KO 

 
4.9.1.     Se um boxeador está caído e não pode continuar boxeando antes que a contagem 

chegue em dez (10), o oponente será declarado o ganhador do combate por KO. 
 

4.9.2.     No caso de uma emergência, tendo o árbitro solicitado ao Médico de Ringside que entre 
no ringue antes que termine a contagem até dez (10), o oponente será declarado o 
ganhador do Combate por KO. 

 
4.9.3.     No evento de um Duplo KO (DKO), ambos Boxeadores perderão o Combate por 

DKO. 
 

4.9.3.1. No caso das Finais AOB, se um DKO ocorrer, aplica-se a Regra 4.1.3. 
 

4.9.3.2. No caso de Revanche de Match Play Off da WSB, se um DKO ocorrer, 
aplica-se a Regra 4.1.3. 

 
4.9.4.     APB 

 
4.9.4.1.  No evento de um Duplo KO, o Boxeador melhor ranqueado irá para posição de 

ganhador. O Boxeador pior ranqueado descerá para a posição de perdedor. 
 

4.9.4.2.  Durante o Combate, todas as regras mencionadas acima se aplicarão se o 
Boxeador é derrubado dentro ou fora do ringue. 

 
4.10.      Vitória por Walkover - WO 

 
4.10.1.  Se um boxeador estiver presente no ringue completamente uniformizado e pronto para 

boxear e o oponente não aparecer no ringue, logo após ser anunciado e após o decurso 
de um período máximo de um (1) minuto, o gongo será tocado e o Árbitro declarará o 
boxeador presente o ganhador por WO. 

 
4.10.2.   Se um boxeador não passar pelo Exame Médico ou Pesagem Diária AOB ou pesagem 
na APB e WSB, seu oponente ganhará por Walkover. 

 
4.10.3.  No caso de o Supervisor saber com antecedência que um Boxeador não estará 

presente, deve cancelar o procedimento mencionado na Regra 4.10.1. e o resultado 
deve ser oficialmente anunciado. 

 
4.10.4.   AOB – Nenhuma medalha será concedida a um boxeador que não tenha boxeado ao 

menos uma vez dentro do período completo de competição. 
 

4.11.      No Contest - NC 
 

4.11.1.   Para APB & WSB 
 

4.11.1.1. O Combate pode ser terminado pelo Árbitro devido a um evento que esteja fora do 
controle do Boxeador ou do Árbitro, como a destruição do ringue, falta de energia, 
c o n d i ç õ e s  d e  forças n a t u r a i s  ou outras condições
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imprevistas. Em tais circunstancias, se isto ocorrer antes do começo do terceiro 
round, o Combate será terminado e a decisão será NC. 

 
4.11.1.2.Se ambos boxeadores excederem ou estejam abaixo do peso limite na 

P e s a g e m  oficial por mais de 500 gramas, então, o combate será declarado 
como NC. Ambos boxeadores estarão sujeitos a sanções determinadas pela 
Comissão Disciplinar da AIBA em concordância com as Regras Disciplinares 
por violar as Regras de Competição APB e Regras de Competição WSB. 

 
4.11.2.   Somente APB 

 
4.11.2.1.Somente para Combate Titular, se ambos Boxeadores excederem ou estejam 

abaixo do peso limite oficial na Pesagem oficial por mais de 1000 gramas, 
então, o Combate será declarado como NC e o Título ficará vago. Ambos 
boxeadores estarão sujeitos a sanções determinadas pela Comissão Disciplinar 
da AIBA em concordância com as Regras Disciplinares da AIBA por violar as 
Regras de Competição APB. 

 
 

4.12.      Reprogramação Extraordinária 
 
 

4.12.1.   AOB – O Combate pode ser encerrado pelo Árbitro devido a  um evento que esteja 
fora do controle do Boxeador ou do Árbitro, como a destruição do ringue, falta 
energia, condições de forças   naturais   ou   outras   condições imprevistas. Em tais 
circunstâncias, se isto ocorrer antes do final do primeiro round, o combate será 
encerrado e terá que ser reprogramado pelo Supervisor, preferencialmente dentro do 
mesmo dia.
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REGRA 5.          PROTESTO 
 

5.1.         Nenhum protesto em Competições AOB, APB e WSB está permitido e as decisões do 
Árbitro & Juízes no Combate são definitivas. 

 
5.2.      AOB - Se o Supervisor acredita que uma decisão do Árbitro tenha sido tomada em 

contravenção a estas Regras Técnicas e das Regras de Competição AOB, pode preencher o 
Formulário de Solicitação de Revisão de Combate (ver Apêndice D) e convocar reunião com 
os Vice Supervisores e Avaliadores de A/Js. O Supervisor deve, através do Formulário de 
Solicitação de Revisão de Combate, informar ambas as equipes imediatamente sobre a decisão. 

 
 

REGRA 6.          FALTAS 
 

6.1.        Tipos de Faltas 
 

6.1.1.    Golpear a b a i x o  d a  c i n t u r a , agarrar, trançar as pernas, dar pontapés ou b a t e r  
c o m  o  p é  o u  j o e l h o s , 

 
6.1.2.    Golpear com a cabeça, ombro, antebraço, cotovelo, oprimir o adversário e pressioná-lo 

com o braço ou cotovelo em seu rosto, pressionar a cabeça do oponente para atrás por 
cima das cordas, 

 
6.1.3.    Golpear com a luva aberta, com a parte interna da luva ou lateral da mão, 

 
6.1.4.    Golpear as costas do adversário, especialmente qualquer golpe na nuca ou a parte 

posterior da cabeça e na zona dos rins, 
 

6.1.5.     Golpear com impulso giratório do corpo, 
 

6.1.6.     Atacar segurando as cordas ou fazendo um uso indevido das cordas, 
 

6.1.7.     Descansar, lutar e golpear no corpo a corpo, 
 

6.1.8.     Um ataque ao oponente que esteja caído ou que esteja tentado se levantar. 
 

6.1.9.     Lutar e golpear ou empurrar e golpear, 
 

6.1.10.  Agarrar e pressionar sobre a cabeça ou braço do oponente, ou empurrar um braço 
por baixo do braço do oponente, 

 
6.1.11.   Agachar por baixo da cintura do adversário, 

 
6.1.12.  Defesa totalmente passiva por meio de duplo cobertura e cair intencionalmente, 

correr ou dar volta para evitar um golpe, 
 

6.1.13.   Falar, 
 

6.1.14.    Não dar um passo atrás quando se ordena break (pausa). 
 

6.1.15.  Tentar golpear o adversário imediatamente, logo após a ordem de “break” do 
Árbitro e antes de dar um passo atrás. 

 
6.1.16.   Agredir ou comportar-se de forma agressiva para um Árbitro em qualquer momento. 

 
6.1.17.  Cuspir o protetor bucal intencionalmente sem receber um golpe correto, que cause ao 

boxeador uma penalidade obrigatória
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6.1.18.  Se o protetor bucal cair logo depois que o boxeador tenha recebido um golpe correto, 
e se isto acontecer pela terceira vez, o boxeador receberá uma penalidade obrigatória 

 
6.1.19.  Manter a mão estendida a fim de obstruir a visão do oponente 

 
6.1.20.  Morder o oponente 

 
6.1.21.  Simular 

 
 

REGRA 7.          GOLPE BAIXO 
 

7.1.        Após um golpe baixo, se o boxeador ofendido não se queixar e o golpe baixo não for duro e 
intencional, o árbitro deve assinalar a infração sem interromper o Combate. 

 
7.2.        Após um golpe baixo, se o boxeador ofendido se queixar sobre a severidade do golpe, o árbitro 
terá duas (2) opções: 

 
7.2.1.     O b o x e a d o r  o fensor  s e r á  i m e d i a t a m e n t e  desclassif icado se  é  u m  g o l p e  

d u r o  e  intencional. 
 

7.2.2.     Começar uma conta de oito (8). 
 

7.3.        Em seguida da conta de oito (8), o árbitro terá duas (2) opções: 
 

7.3.1.     O boxeador está apto para continuar: O árbitro pode dar uma penalidade ao ofensor, se 
considerar necessário, e o combate continuará. 

 
7.3.2.     O boxeador não está em condições de continuar: O árbitro dará uma certa quantidade de 

tempo ao boxeador para tratar de recuperar-se, com um máximo de até um(1) minuto e 
meio. 

 
7.4.        Em seguida do tempo mencionado acima, o árbitro terá duas (2) opções: 

 
7.4.1.     O boxeador está apto para continuar: o árbitro pode dar uma penalidade ao ofensor e o 

combate continuará. 
 

7.4.2.     O boxeador não está apto para continuar: o oponente será declarado o  ganhador do 
Combate por RSC-I. 

 
REGLA 8.          ADVERTÊNCIA, PENALIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO  

 
8.1.       O boxeador que não obedecer às instruções do Árbitro, atuar contra as regras do boxe, boxear de 

maneira antidesportiva, ou cometer faltas, poderá, na interpretação do Árbitro, ser advertido, 
penalizado ou desclassificado. Se o Árbitro desejar aplicar uma penalidade a um boxeador, 
deverá dizer stop e demonstrar a infração. O Árbitro deve, então, indicar ao boxeador e depois 
ao Supervisor. 

 
8.2.      Se um Boxeador receber uma penalidade do Árbitro, o Supervisor registrará tal penalidade no 

Sistema de Pontuação e cada penalidade será reduzida da pontuação total do Boxeador ofensor 
em um (1) ponto por Juiz. A terceira penalidade no Combate automaticamente desclassificará o 
Boxeador. 

 
8.3.      Se um Boxeador receber uma cabeçada ou um golpe ilegal que não cause lesão ou corte, o 

árbitro dará uma penalidade ao boxeador ofensor, deduzindo um (1) ponto por Juiz ou poderá 
desclassificar o boxeador ofensor se julgar as ações suficientemente sérias e que imponham uma 
desclassificação.
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8.4.        Se um boxeador receber uma cabeçada ou golpes ilegais que causam uma lesão ou corte, o 
árbitro pode desclassificar o boxeador ofensor. 

 
8.5.        Se o árbitro tiver qualquer dúvida sobre o cometimento de falta, que não tenha visto, pode ele 

consultar os juízes. 
 

8.6.        No evento que alguma irregularidade for encontrada nas bandagens, após o combate e que na 
opinião do árbitro deu uma vantagem ao boxeador, este boxeador deve ser imediatamente 
desclassificado. 

 
8.7.       O Supervisor tem o direito de advertir, remover e desclassificar um Segundo que tenha 

infringido estas regras. 
 

REGRA 9.          CAÍDA 
 

9.1.        Um boxeador será considerado caído devido a um golpe legal se: 
 

9.1.1.    O boxeador  tocar o solo com qualquer  parte do corpo, exceto os pés, como resultado de 
um golpe ou  séries de golpes. 

 
9.1.2.  O boxeador f i ca r  indefeso sobre as cordas como resultado de um golpe ou séries de 

golpes. 
 

9.1.3.     O boxeador estiver total ou parcialmente fora das cordas como resultado de um golpe ou 
séries de golpes. 

 
9.1.4.    Seguido de um golpe duro, o boxeador não tenha caído nem se desabado sobre as 

cordas, porém está em estado de semi-inconsciência e não pode, na  opinião do  árbitro, 
continuar o combate. 

 
9.2.        Contas seguidas a uma Caída 

 
No caso de uma caída, o árbitro deve dizer stop e  começar a contar desde um (1) até oito (8), se 
o boxeador está apto para continuar; e contar desde um (1) até dez (10) se o boxeador  não está 
apto para continuar. O Árbitro contará com intervalos de um segundo entre os números e  
indicará cada  segundo com  a  mão de modo que o  Boxeador que  estiver caído terá o 
conhecimento da contagem. 
Antes de contar Um, um intervalo de um segundo deve ter ocorrido, desde o momento quando o 
boxeador esteja caído até o momento de anunciar Um. 

 
9.3.        Responsabilidades do Oponente 

 
Se um boxeador cair, o oponente do boxeador deve ir imediatamente para a esquina neutra como 
determinar o árbitro e permanecer ali até que o árbitro permita que saia. Se o oponente não 
respeitar isto, o árbitro deve suspender a conta até que o oponente cumpra com a ordem. 

 
9.4.        Conta Obrigatória de Oito 

 
Quando um boxeador for derrubado, como resultado de um golpe, o combate não deve continuar 
até que o árbitro tenha alcançado a conta de oito (8), inclusive se o boxeador estiver pronto para 
continuar antes ou o round tenha terminado. 

 
9.5.        Ambos boxeadores caídos 

 
Se ambos os boxeadores caírem ao mesmo tempo, a conta continuará enquanto um deles estiver 
caído.
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9.6.        Limites de Contas Obrigatórias 
 

9.6.1.     Um máximo de três (3) contas de oito serão feitas em um (1) round. 
 

9.6.2.     Ilimitadas somas de contas de oito se aplicam em um combate. 
 

9.6.3.    Para as mulheres AOB, Competições Juvenis e de Cadetes, um máximo de quatro (4) 
contas de oito poderá ocorrer em um combate. 
 
9.6.4 Contagem de oito devido a golpe ilegal não será considerada nesta soma. 

 
 

9.7.        Boxeador caído fora do Ringue 
 

9.7.1.  No caso de um boxeador cair fora do ringue por um golpe legal, o boxeador deve ter 
trinta (30) segundos para voltar ao ringue, seguido da conta de oito (8), sem ajuda de 
nada. No caso que não seja capaz de voltar dentro do tempo acima mencionado, o 
Boxeador haverá perdido o Combate por RSC. 

 
9.8.        Knockout 

 
9.8.1.    Uma vez que o árbitro tenha  contado até dez, o combate finaliza e deve ser decidido 

como KO. O árbitro pode parar a contagem, se na sua opinião o boxeador estiver 
necessitando de atenção médica. 

 
9.9.        Boxeador caído no Final de um Round 

 
9.9.1.    No caso de um Boxeador tiver sido derrubado no final de qualquer round, o 

á rb i t ro  deve continuar a conta enquanto o boxeador estiver caído, independente do 
final de um round. 

 
9.9.2.    Deve o árbitro contar até dez (10), e dito boxeador perderá o Combate por 

KO. O gongo não salva o boxeador. 
 

9.10.      Segunda caída sem Golpe 
 

9.10.1.  Se um boxeador for derrubado como resultado de um golpe, o combate continua após 
a conta de oito (8) ter ocorrido; porém, se o boxeador cair de novo sem que tenha 
recebido outro golpe, o árbitro pode continuar a contagem desde oito (8) até a conta de 
dez(10).
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REGRAS PARA OFICIAIS DE COMPETIÇÕES 
 

REGRA 10.        ÁRBITROS 
 

10.1.     Em todas as competições AIBA, cada combate deve ser controlado por um árbitro, que 
oficiará no ringue, porém não pontuará o combate. Para Competições AOB, a designação do 
árbitro será confirmada pela Comissão de Sorteio e, se for necessário, pelo Supervisor. Para 
Competições APB e WSB, a designação do árbitro será confirmada pelo Supervisor. 

 
10.2.      As Obrigações do Árbitro são as seguintes 

 
10.2.1.   Cuidar d e  ambos os  boxeadores e preservar a integridade física durante o combate. 

Fazer da saúde de ambos os boxeadores uma preocupação principal durante o combate. 
 

10.2.2.   Verificar se todas as regras são estritamente observadas 
 

10.2.3.   Manter o controle do combate em todas as suas fases  
 

10.2.4.   Impedir que um boxeador fraco receba excessivo e desnecessário castigo 
 

10.2.5.   Usar quatro (4) vozes de comando: 
 

10.2.5.1. “Stop” quando ordenar aos boxeadores que parem de boxear. 
 

10.2.5.2. “Boxe” quando ordenar aos Boxeadores que continuem boxeando 
 

10.2.5.3. “Break” para colocar fim a um corpo a corpo 
 

10.2.5.4. “Time” quando ordenar ao Cronometrista e Operador do gongo parar o 
tempo, e ordena aos boxeadores parar de boxear.  

 
10.2.6.   Indicar ao  boxeador senhas adequadas explicativas, comando  ve rba i s  ou gestos 

qualquer infração a estas regras. 
 

10.2.7.   O árbitro pode usar as mãos para tocar parar e ordenar um BREAK no Combate ou para    
separar os Boxeadores.  

 
10.2.8.   O árbitro não deve indicar o ganhador ao levantar a mão de um boxeador ou de outra 

maneira, até que o anuncio tenha sido feito. Quando o ganhador de um combate é 
anunciado, o árbitro deve estar posicionado n o  c e n t r o  d o  ringue, s e g u r a r  uma 
mão de cada boxeador e levantar a mão do boxeador vencedor, em frente a principal 
câmara de TV. 

 
10.2.9.   Quando o árbitro para um combate por qualquer razão, este árbitro deve informar 

primeiro ao Supervisor a decisão e o porquê do Combate ter sido parado. O Supervisor 
deve aconselhar o árbitro caso a decisão esteja claramente contra as Regras AIBA. 

 
10.2.10. O árbitro pode consultar o médico de ringside a respeito de qualquer lesão de um 

boxeador. 
 

10.2.11. Quando o árbitro chamar o médico de ringside ao ringue para examinar um Boxeador/a, 
somente o árbitro e o médico devem estar presentes no ringue ou sobre o tablado; no 
entanto, o médico pode solicitar que alguém o ajude. 

 
10.2.12. Se uma lesão ocorrer, e se o Árbitro claramente não compreender a causa da lesão, o 

árbitro deve seguir os passos fixados abaixo: 
 

10.2.12.1.           Solicitar ao Boxeador no lesionado ir a um corner neutro
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10.2.12.2.            Solicitar ao médico de ringside v e r i f i c a r  se o boxeador 
lesionado está apto para continuar. Se o médico de ringside 
informar ao árbitro que o boxeador está apto para continuar, então, o 
árbitro pode decidir continuar o Combate; 

 
10.2.12.3.            Se o médico de ringside informar ao árbitro que o boxeador não está 

apto para continuar, então, o árbitro poderá decidir parar o combate, 
se não tiver visto a falta. Neste caso, o árbitro deve solicitar a opinião 
de cada um dos cinco (5) Juízes para ver se todos ou a maioria tenham  
visto uma falta ou um golpe correto e o árbitro  tomará então, uma das 
seguintes decisões: 

 
10.2.12.3.1.  Todos ou a maioria dos Juízes tenham visto um golpe 

correto: Regra 4.7.1. se aplica 
 

10.2.12.3.2.  Todos ou a maioria dos Juízes tenham visto uma falta 
intencional: Regra 4.8.2. se aplica, 

 
10.2.12.3.3.  AOB 

 
  Onde todos ou a maioria dos Juízes tenham visto 

uma falta sem intenção: Regra 4.1.2.1. se aplica 
 

10.2.12.3.4.     APB 
 

  Onde todos ou a maioria dos Juízes tenham visto 
uma falta sem intenção, antes do começo do terceiro 
round: Regra 4.4.2.1. se aplica 

 
  Onde todos ou a maioria dos Juízes tenham visto 

uma falta sem  intenção, logo  do  começo  do 
terceiro round: Regra 4.1.2.2. se aplica 

 
10.2.12.3.5.     WSB 

 
  Onde todos ou a maioria dos Juízes tenham visto 

uma falta sem intenção, antes do começo do 
segundo round:  Regra 4.4.3.1. se aplica 

 
  Onde todos ou uma maioria dos Juízes tenham 

visto uma falta sem intenção, logo do começo do 
segundo round: Regra 4.1.2.3. se aplica 

 
10.3.      As Responsabilidades do árbitro são as seguintes:  

 
10.3.1.   Terminar o combate em qualquer etapa se este árbitro considerar que é unilateral. 

 
10.3.2.   Terminar o combate em qualquer etapa, se o c o r r e r  u m a  l e s ã o  e m  um dos 

boxeadores,  no qual o árbitro decidir que o boxeador não deve continuar. 
 

10.3.3. Terminar o combate em qualquer etapa, se considerar que os boxeadores estiverem 
inativos e não competitivos. Nesse caso, o árbitro pode desclassificar um ou ambos os 
boxeadores. 

 
10.3.4.   Advertir um boxeador ou penalizar um boxeador sobre as infrações ou qualquer outra 

razão no interesse do jogo limpo, ou para assegurar o cumprimento destas regras. 
 

10.3.5.   Desclassificar um Boxeador que não cumprir imediatamente suas ordens, ou se 
comportar de maneira ofensiva ou agressiva em todo momento.
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10.3.6.   Com ou sem previa penalidade, desclassificar um boxeador por cometer uma falta seria 
 

10.3.7.   Interpretar estas regras de modo a julgá-las aplicáveis ou relevantes ao combate ou 
decidir que ação tomar sobre qualquer circunstancia do combate que não esteja coberta 
em estas regras. 

 
10.4.      Direito de vistoriar o boxeador 

 
10.4.1.   Uma vez que um boxeador tenha entrado no  ringue,  o árbitro  deve s e  assegurar 

de que o boxeador esteja usando o equipamento apropriado e de acordo com as Regras 
de Competições AOB, Regras de Competições APB e Regras de Competições WSB. 

 
10.4.2.  O Boxeador não deve usar nenhum outro objeto que não aqueles especificados nas 

Regras de Competições AOB, Regras de Competições APB e Regras de Competições 
WSB. 

 
10.4.3.   No caso da luva de um Boxeador se t o r n a r  inútil durante o combate, o árbitro 
deve parar o combate para corrigir o problema. 

 
10.4.4.   O árbitro deve vistoriar as bandagens de cada boxeador. 

 
10.5.     O  Á r b i t r o  d e v e  v i s t o r i a r  a s  c o r r e t a s  p o s i ç õ e s  d o s  j u í z e s  e  

d o s  m é d i c o s  d e  r i n g s i d e ,  a n t e s  d e  c o m e ç a r  o  c o m b a t e .  
 

10.5.1. O Árbitro deve começar o combate somente após a autorização do Supervisor. 
 

REGRA 11.        JUÍZES 
 

11.1.      Designação e Participação 
 

11.1.1.   Em todas as Competições AIBA AOB, cada Combate será julgado por cinco (5) 
Juízes, que se sentarão nos quatro (4) lados do ringue, como se mostra nas Regras de 
Competição AOB. 

 
11.1.2.   Em todas as Competições AIBA APB e WSB, cada combate será julgado por três (3) 

Juízes, que se sentarão em três (3) lados do ringue, como se mostra nas Regras de 
Competições APB e Regras de Competição WSB. 

 
11.2.     Nenhum juiz falará ou dará qualquer dica a qualquer boxeador ou outro Juiz e nem a 

ninguém mais antes, durante e depois do combate. 
 

11.3.      Nenhum juiz deixará seu assento até que os resultados tenham  sido anunciados ao público. 
 

REGRA 12.        MANEJO ÁRBITRO & JUIZES AIBA 
 

12.1.     AIBA é responsável da certificação de todos os Níveis de Estrelas para A/Js  e de A/J de 
Nível Nacional. 

 
12.2.     Todas as pessoas eleitas e/ou designadas que ocupem cargos executivos em Federações 

Nacionais, como Presidentes, Membros do Comitê Executivo, Secretários Gerais, etc. não 
poderão ser A&Js ativos em qualquer nível; porém, em nível nacional, a restrição é apenas para o 
Presidente, Presidente de Comissão ou Secretário Geral. 

 
12.3.     O critério padrão para reunir Qualificação de Árb i t ro & Juizes da AIBA, como também todo 

o Sistema de Manejo de Árbitro & Juizes da AIBA, está descrito nas  Guias de Manejo de Árbitro 
& Juízes da AIBA 

 
12.4.      Todos os A&Js, em todas as Competições AIBA, devem assinar o Código de Conduta anexo no 

Apêndice E
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REGRA 13.        DOUTORES/MÉDICOS DE RINGSIDE 
 

13.1.      Os Doutores de Ringside têm a autoridade e as responsabilidades dadas a eles pelas Regras 
Médicas. 

 
13.2.     A gestão de todo o sistema para Médicos de Ringside AIBA está descrito nas Guias de 

Gestão de Médicos de Ringside AIBA. 
 
 

REGRA 14.        CRONOMETRISTA & OPERADOR DO GONGO 
 

14.1.      Os Deveres do Cronometrista & Operador do Gongo são as seguintes: 
 

14.1.1.   A principal tarefa do Cronometrista & Operador do Gongo é controlar o número e 
duração de rounds e os intervalos entre rounds. Os intervalos entre rounds devem ser de 
um (1) minuto. 

 
14.1.2.   O Cronometrista & Operador do Gongo deve começar e terminar cada round 

tocando o gongo. 
 

14.1.3.   Dez (10) segundos antes do final de cada round, o Cronometrista & Operador do 
Gongo deve indicar a aproximação  do final do round. 

 
14.1.4.  O cronometrista & Operador do Gongo deve controlar todos os períodos de tempo e 

contagens com um relógio, que somente serão interrompidos por ordem do árbitro, 
retornando depois que o árbitro der a ordem de BOXE. 

 
14.1.5.   Seguido a uma queda, o cronometrista & Operador do Gongo deve dar um sinal sonoro 

ao árbitro indicando a evolução dos segundos, enquanto o Árbitro esteja contando. 
 

14.1.6.   Se, ao final do round, um boxeador for derrubado e o árbitro estiver no curso de uma 
contagem, o gongo não deverá ser tocado no final do round.O gongo somente deverá ser 
tocado quando o árbitro der a ordem de boxe, indicando a continuação do Combate.  

 
14.1.7.   O cronometrista & Operador do Gongo deve controlar o tempo quando um golpe baixo    
ou LOC ocorrer e se um boxeador cair fora do ringue 

 
 

REGRA 15.        ANUNCIADOR OFICIAL 
 

15.1.      As Obrigações do Anunciador Oficial são as seguintes 
 

15.1.1.  Antes do combate, o anunciador oficial deve anunciar o tipo de combate, categoria de 
peso, duração do combate, nomes, países, pesos e cartel esportivo de cada boxeador, 
assim como também nomes e países dos Árbitros e Juízes. 

 
15.1.2.  O Anunciador Oficial deve anunciar o número de cada round, no seu começo. 

 
15.1.3.   O Anunciador Oficial deve revelar os resultados finais e o ganhador do respectivo 

combate no ringue, logo depois de receber os resultados finais do Supervisor. 
 

15.1.4.   Dez (10) segundos antes do começo de cada round, o Anunciador Oficial deve pedir 
para deixar o ringue na ordem de Segundos fora, exceto no primeiro round. 

 
15.2.     Para todas as competições internacionais, o Anunciador Oficial deve t e r  a s  s e g u i n t e s  

q u a l i f i c a ç õ e s :  
 

15.2.1.   Ser fluente em múltiplos idiomas, incluindo ao menos inglês.
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15.2.2.   Um excelente conhecimento das regras. 
 

15.2.3.   Ter uma boa experiência no campo de locução em competições esportivas. 
 
 

REGRA 16.        TREINADORES / SEGUNDOS 
 

16.1.      Elegibilidade 
 

16.1.1.  Somente Treinadores certificados pela AIBA podem trabalhar como Segundos em 
todas as Competições AIBA. Todos os Segundos empregados por boxeadores, 
Federações Nacionais ou Academias da AIBA, devem ter sido certificados pela 
AIBA, porém, exceções podem ser concedidos pela AIBA. 

 
16.1.2.  Qualquer Treinador ativo no boxe profissional, terá a permissão de ser Treinador 

e/ou Segundo em Competições AIBA, uma vez que o Treinador tenha sido certificado 
pela AIBA como Treinador registrado. Reciprocamente um treinador certificado AIBA 
pode estar ativo no boxe profissional. 

 
16.1.3.   Cada Boxeador será permitido ser acompanhado ao ringue por a té  três (3) Segundos. 

Porém, somente dois (2) Segundos podem estar sobre o ringue e só um (1) 
pode entrar ao ringue. 

 
16.2.      As Obrigações dos Treinadores / Segundos são as seguintes 

 
16.2.1.   Os Segundos devem deixar o ringue e suas tarefas antes do começo de cada round, 

e devem remover os bancos, toalhas, baldes, etc. da plataforma do ringue. 
 

16.2.2.  Os Segundos devem possuir uma toalha para o boxeador durante o combate. Um 
Segundo pode indicar o abandono do boxeador ao jogar a toalha dentro do ringue 
quando este boxeador for considerado incapaz de continuar boxeando, exceto quando o 
árbitro esteja em curso de uma contagem. 

 
16.2.3.   Os Segundos podem somente usar g a r r a f a s  c o m  á gua transparente fo r n e c id a s  

p e lo  Comitê Organizador. No caso de um  corte, os  Segundos  podem  usar  Vaselina, 
Colodión,   Solução   Thrombin,   Colágeno   Micro   Fibrilar,   Gelfoam,   Surgicel   e 
Adrenalina 1/1000. Bolsas para gelo, desinflamantes e algodões são permitidos. 

 
16.2.5.   Os Segundos podem usar uma bolsa com dimensões máximas de 30cm x 20cm x 

20cm. 
 

16.3.     Atividades proibidas 
 

16.3.1. Aos Segundos não s e r ã o  permitidos parar-se e/ou encorajar ou incitar os 
espectadores mediante palavras ou gestos durante o decorrer do combate. Aos Segundos 
não serão permitidos tocar o ringue durante o combate, gritar, fazer um escândalo ou 
distúrbio na competição. 

 
16.3.2.   A zona de assentos dos Segundos deve ser de 50cm a 1 metro de esquina do ringue 

dentro de 2 – 2.50m quadrados. Aos Segundos não será permitido caminhar fora da 
área designada para os Segundos com ações em desacordo contra o Árbitro. 

 
 

16.3.3.   Aos Segundos não será permitido jogar nenhum objeto dentro do ringue, para demonstrar 
um desacordo ou chutar uma cadeira ou garrafas com água ou tomar qualquer outra ação 
que possa conduzir um comportamento antidesportivo.  

 
16.3.4.   O uso de qualquer aparato de comunicação não estará permitido no FOP, como 

celulares, walkie talkies, smart phones, fones de ouvido, rádios, etc.
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16.3.5. Em nenhuma circunstancia, aos Segundos será permitido administrar oxigênio 
suplementar ou qualquer tipo de inalador a um boxeador durante um combate. 

 
16.3.6.   Aos Segundos não será permitido gritar / discutir com nenhum Oficial no Field of Play 

antes, durante ou depois do Combate. 
 
 

16.4.      Sanções 
 

16.4.1.   Na 1ª violação a qualquer das atividades proibidas, os Segundos receberão uma 
advertência. 

 
16.4.2.  Na 2ª violação a qualquer das atividades proibidas, os Segundos receberão uma 

penalidade e serão colocados fora da zona FOP; porém, será permitido permanecer 
no Estádio de Competição. 

 
16.4.3.   Na 3ª violação a qualquer das atividades proibidas, os Segundos serão removidos pelo 

Supervisor pelo resto do dia. 
 

16.4.4.   Se os Segundos forem   removidos   por   uma   segunda   vez, tais   Segundos   serão 
completamente suspensos da competição.
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REGRA 17.        RINGUE 
 

17.1.      Marca Aprovada 
 

17.1.1.   Para todas as Competições AIBA, as Federações Nacionais e BMA devem usar os 
ringues fabricados por um dos Licenciados de Equipamento de Boxe Oficial de AIBA. 

 
17.2.      Ringue e Tamanho da Lona 

 
17.2.1.   Para todas as Competições AIBA, o ringue deve ser de 6.10m quadrados dentro da 

linha das cordas. 
 

17.2.2.   O tamanho da plataforma deve se estender por 85cm fora da linha das cordas de cada 
lado, incluindo lona adicional necessária para ajustar e assegurar. 

 
17.2.3.   O ringue deve ter as dimensões fixadas no diagrama abaixo. 
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17.3.      Altura do Ringue 
 

17.3.1.   A altura do ringue deve ser de 100cm desde o solo. 
 

17.4.      Plataforma e Proteção dos Corners 
 

17.4.1.   A plataforma deve estar seguramente construída, nivelada e livre de qualquer 
projeção obstrutiva. Deve estar adaptada com quatro (4) postes com quatro  (4) 
protetores nos corners a fim de prevenir lesões nos Boxeadores. Os protetores dos 
corners devem estar localizados e virados para o Supervisor da seguinte maneira: 

 
a.            Lado esquerdo mais  perto – vermelho 

                               b.           L a d o  e s q u e r d o  m a i s  l o n g e - b r a n c o  
c.            Lado direito mais longe-azul  
d.           L a d o  d i r e i t o  m a i s  p e r t o - b r a n c o  

 
17.4.2.   A plataforma deve ser de 7.80m quadrados. 

 
17.5.      Superfície do Piso do Ringue 

 
17.5.1.   O piso deve estar coberto com feltro, goma ou outro material devidamente aprovado de 

suave qualidade e elasticidade. Não deve ser menor que 1.5 e não mais de 2.0cm. 
 

17.5.2.   A lona deve cobrir a plataforma inteira e deve ser feita de um material antiderrapante. 
 

17.5.3.   A lona deve ser azul, pantone 299. 
 

17.6.      Cordas 
 

17.6.1.   As cordas devem estar cobertas por uma cobertura bruta. 
 

17.6.2.   O ringue deve incluir quatro (4) cordas separadas a cada lado dos corners. Elas devem 
ser de 4cm de espessura, sem considerar a cobertura. 

 
17.6.3.   As alturas das quatro (4) cordas deve ser de 40cm, 70cm, 100cm e 130cm desde a lona. 

 
17.6.4.   As quatro (4) cordas devem estar unidas em cada lateral do ringue, em distancias 

iguais, por duas (2) fitas de material (com uma textura parecida com a lona) de 3 a 4 
cm. As duas (2) fitas não devem deslizar-se ao longo da corda.  

 
17.6.5.   A tensão de cada seção das duas cordas superiores deve estar ou suficientemente 

ajustada. A tensão das duas inferiores não devem estar   ajustada demais. Porém, em 
qualquer caso, o Árbitro e/ou Supervisor tem o direito de ajustar a tensão se achar 
necessário. 

 
17.7.      Escadas 

 
17.7.1.   O ringue deve estar fornecido com três (3) jogos de escadas. Dois (2) jogos de escadas 

nos corners oposto para o uso dos Boxeadores e Segundos, e um (1) jogo de escada no 
canto neutro para o uso do Árbitro e Doutor de Ringside. 

 
 

REGRA 18.        ACESSÓRIOS DO RINGUE 
 

Os seguintes acessórios de ringue são requeridos para todos os Combates e devem ser providos pelos 
organizadores no prazo máximo de até duas (2) horas antes da hora do começo da competição:
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18.1.      Gongo 
 

18.2.      Dois (2) recipientes plásticos que se usarão para salivar (cuspir). 
 

18.3.     C a d e i r a s  e mesas para o Supervisor e Vice Supervisores (em Competições AOB), Doutores 
de Ringside, Cronometrista & Operador do Gongo, Anunciador Oficial, Operador de Gráficos de 
TV e Juízes. 

18.3.1.  As mesas para os Juízes devem ser padronizadas para todas as Competições AIBA Forma: 

Quadrada 
Largura: 80-100cm x 80-100cm 
Altura: 80cm 
Cor: Branca 

 
18.4.     Um (1) relógio eletrônico que cumpra com os requerimentos do Sistema de Pontuação e um 

cronómetro manual como substituto. 
 

18.5.      Um (1) Sistema de Pontuação 
 

18.6.      Um (1) microfone conectado ao sistema de alto falante. 
 

18.7.      Kit de primeiros socorros como é requerido em concordância com as Regras Medicas. 
 

18.8.     Uma bolsa plástica pequena não transparente deve ser colocada nos dois cantos neutros fora do 
ringue. 

 
18.9.      Três (3) cadeiras para os Segundos em cada corner. 

 
18.10.    Um (1) esticador. 

 
 

REGRA 19.        PROTETOR BUCAL 
 

19.1.      Protetor Bucal deve ser usado pelos Boxeadores durante todos os Combates. 
 

19.2.      Nenhum protetor bucal vermelho ou parcialmente vermelho podem ser usados. 
 
 
 

REGRA 20.        PROTETORES 
 

20.1.     Para todas as competições masculinas, um protetor genital deve ser usado pelos boxeadores 
durante todos os combates e suspensórios podem adicionalmente ser usados. O protetor genital 
não deve cobrir nenhuma parte da área de impacto. 

 
 

REGRA 21.        ESPECIFICAÇÃO DA LUVA 
 

21.1.      Para Competições Elite Masculino AOB, APB y WSB. 
 

21.1.1.   Luvas de dez (10) onças devem ser usados para a categoria mosca ligeiro (49kg) até a 
categoria meio ligeiro (64kg). 

 
21.1.2.   Luvas de doze (12) onças devem ser usados para a categoria meio-médio (69kg) até a 

categoria Super Pesado (mais de 91kg) 
 

21.2.      Para Competições Femininas Elite AOB, e Competições Juvenis (ambos sexos) 
 

21.2.1.   Luvas de Dez (10) onças devem ser usadas em todas as categorias de peso.
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APÊNDICE A - TERMINOLOGÍA PARA CATEGORÍAS DE PESO E RANGO 
DE PESO 
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APENDICE B - Nota de Aceitação da Federação Nacional 
para Atletas de Esportes Individuais de Contato Físico 

 
A:                   Associação de Boxe Internacional (AIBA) 

 
De:                     

(Nome da Federação Nacional) 
 
Fecha:            /            /                                    /   

(Dia)            (Mês)                           (Ano) 
 

Caros Senhores, 
 

Aqui informamos a AIBA que o seguinte atleta de                                        (nome do Esporte) deseja participar no 
esporte de boxe e deixar sua participação neste esporte (da outra modalidade). Nossa Federação Nacional analisou 
esta situação específica do atleta e decidiu aceita-lo como um dos nossos boxeadores. 

 
1.            ( Nome Completo do Boxeador)             (Categoria de Peso)     (Classificação)             (Sexo) 

 
 
 
 
 
 

Nós compreendemos as regras da AIBA mencionadas abaixo sobre este tema e esperamos receber a confirmação 
escrita de aprovação da AIBA antes que o atleta seja elegível para participar de competições. 

 
 

2.2.2.1.1. O atleta que houver competido em nível amador ou profissional em qualquer esporte de combate físico 
individual é elegível para competir em uma competição AIBA ou de nível nacional, observadas as seguintes 
condições abaixo: 

 
2.2.2.1.1.1.    Quando uma Federação Nacional desejar registrar um atleta amador de qualquer esporte de contato 

físico individual como boxeador, esta Federação Nacional deve preencher o formulário de aplicação do 
Apêndice B e providenciar um certificado médico realizado pelo médico da Federação Nacional, e 
encaminhar ambos os documentos à AIBA para aceitação e registro. O registro será aprovado pela 
AIBA de acordo com a Comissão de Regras Técnicas da AIBA. O atleta será elegível para participar 
após o recebimento da aprovação por escrito da AIBA. 

 
2.2.2.1.2.  Qualquer atleta registrado como boxeador por uma Federação Nacional sob a regra 2.2.2.1.1. 
não deve participar de qualquer esporte individua de contato físico, uma vez que está aprovado pela AIBA. 

 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente da Federação Nacional



 

 
 
(Necessário o Carimbo do medico) 
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APÊNDICE D - Formulário de Solicitação de Revisão de Combate 
 

Nome da Competição / Campeonato:    
 

Cidade, País:    
 

Data:    
 

Numero do Combate:    
 

Número da Sessão:    
 

Categoria de Peso:    
 

Masculinos / Feminino:                      
 

Nome do Boxeador do corner Vermelho & Nacionalidade:    
 

Nome do Boxeador do corner AZUL & Nacionalidade:    
 
 

Descrição:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisão prévia: 
 

 
 
 
 
 

Nova Decisão e Final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor AIBA (Nome Completo em Maiúsculo)                     Supervisor AIBA (assinar) 
 
 

Cc: Ambas equipes concernentes 
AIBA HQs
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APENDICE E 
 

CODIGO DE CONDUTA AIBA 
A AIBA solicita seu “de acordo” com o seguinte Código de Conduta, que se aplicará enquanto vossa senhora for um 
Oficial de Competição em qualquer competição AIBA na qual oficie. 

 
DIGNIDADE 
Código 1: N ã o  d e v o  e s t a r  s o b  i n f l u ê n c i a  d e  á l c o o l  d u r a n t e  o  p e r í o d o  i n t e i r o  d e  q u a l q u e r  
c o m p e t i ç ã o ,  i n c l u i n d o  r e u n i õ e s  e  p e sa g e n s .  
Código 2:  N ã o  d e v o  f u m a r  n o  l o c a l  d e  c o m p e t i ç ã o .   
Código 3: Não  devo  me  compor tar  de  qualquer  mane i ra  que  t raga  ao  boxe  ou  à  AIBA qualquer  
desc rédi to .  

 
INTEGRIDADE 

Código 4: Não  devo in te rag i r  ou  co labora r  com ninguém para  v io lar  qua lquer  regra  apl icável .   
Código 5: Não devo socia l izar  com boxeadores,  t re inadores /segundos  ou qualquer  out ro membro  

de  de legação ou mesmo adotar  qua lquer  out ra  ação que  cause  dúvida  sobre  minha  
imparc ia l idade  como Ofic ia l  de  Compet ição.  No caso de  ter  qualquer  re lação que  
possa  aparentar  parc ia l idade,  devo declaração  ta l  re lação  antecipadamente  ao  
escr i tór io  da  AIBA para  as  considerações  de  designação.  

Código 6: Devo  me  por ta r  de  manei ra  é t i ca  e  p rof i ss iona l  por  todo  o  per íodo,  t endo  
devidamente  em conta  o  supervi sor .  

Código 7:   Não devo,  di re ta  ou  indi re tamente ,  sol ic i ta r ,  ace i ta r ,  ou  oferecer  qualquer  forma de 
remuneração ou comissão,  nem admit i r  qualquer  benef íc io ,  serviço  ou presente  de  
qualquer  na tureza  que  possa  ser  cons iderado como suborno ou influência ,  l igado a  
qualquer  re lac ionado ou qualquer  compet ição  que  par t ic ipe .Conf i rmo que  qualquer  
aproximação ou  ofer tas  devem ser  repor tadas imediatamente  a  quem de  di re i to .   

Código 8:  Qua lquer  p resen te  o f ic ia l  do  escr i tór io  da  AIBA pode  ser  dado  ou  ace i to ,  como 
marca  de  respe i to  ou  aprec iação  por  minha  cont r ibuição .  

 
CONFIDENCIALIDADE  
Código 9:  Quando  desenvolver  meus  deveres  como Of ic ia l  de  Compet ição ,  não  devo  me  
comunicar  com n inguém sobre  qua lquer  t ema dent ro  do  loca l  de  compet ição  ou  out ro  loca l  
pe lo  per íodo comple to  de  compet ição ,  e spec ia lmente  com pessoas  de  meu  própr io  Pa í s ,  
membro  de  Federações  Nac iona i s ,  Of ic ia i s  Técnicos  In te rnac iona l ,  membros  do  Comi tê  
Execut ivo ,  imprensa  e  púb l ico .  Não  devo  comenta r  sobre  qua lquer tema re lac ionado com a  
compet ição  com a  imprensa .   

 
Código 10: D e v o  t r a t a r  q u a l q u e r  i n f o r m a ç ã o  q u e  r e c e b a  d a  A I B A  o u  d u r a n t e  o  d e c u r s o  

d a s  m i n h a s  o b r i g a ç õ e s  e  d e v e r e s  c o m o  O f i c i a l  d e  C o m p e t i ç ã o  d e  f o r m a  
c o n f i d e n c i a l  e  n ã o  d i v u l g á - l a s  a  t e r c e i r o s ,  i n c l u i n d o  o s  e n v o l v i d o s  n a s  
e q u i p e s  d a s  F e d e r a ç õ e s  N a c i o n a i s .   

 
RESPONSABILIDADE 

Código 11: D e v o  m e  a p r e s e n t a r  n o  h o r á r i o  p a r a  t o d a s  a s  c o m p e t i ç õ e s  
q u e  f o r  d e s i g n a d o .  
Código 12: De v o  e s t a r  d i s p o n í v e l  e  c o m p a r e c e r  a  q u a l q u e r  r e u n i ã o  d e  O f i c i a i s  d e  

C o m p e t i ç ã o  a n t e s  o u  d u r a n t e  o  d i a  d a  c o m p e t i ç ã o .  
Código 13: D e v o  c u m p r i r  c o m  t o d a s  a s  t a r e f a s  d e s i g n a d a s  p e l o  s u p e r v i s o r .  
Código 14: Nã o  d e v o  u s a r  o u  l e v a r  q u a l q u e r  a p a r a t o  e l e t r ô n i c o  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  

i n c l u i n d o  t e l e f o n e s  m ó v e i s ,  l a p t o p ,  t a b l e t s  d e n t r o  d o  l o c a l  d e  c o m p e t i ç ã o .  
Código 15: D e v o  m a n t e r  u m a  b o a  c o n d i ç ã o  f í s i c a ,  h i g i e n e  p e s s o a l  e  a p a r ê n c i a  
p r o f i s s i o n a l  e m  t o d o  o  m o m e n t o  q u e  d e s e m p e n h e  m e u s  d e v e r e s  d e  O f i c i a l  T é c n i c o .  
Código 16: Não devo c r i t ica r  ou  ten ta r  expl icar  chamadas  ou  dec i sões  tomadas  por  qua lquer  
Of ic ia l  de  Compet ição ,  a  menos  que  ass im me  so l ic i t e  o  Superv i sor .    
Código 17: Devo  respe i t a r  todas  as  regras  da  AIBA.   

 
Aceito estar obrigado por este Código de Conduta e aceito que o cometimento de qualquer violação deste Código de 
Conduta será encaminhada para a Comissão Disciplinar AIBA/Comitê Executivo AIBA e poderá ocasionar uma sanção 
imediata a mim.  

 
Data:            /           /   

 
 

 
NOME                         FUNÇÃO                             ASSINATURA 


