AOB/PRO boksning.
AIBA Open Boxing, DaBU (Amatører under Danmarks Bokse-Union)
DPBF (Professionelle under Dansk Professionel Bokseforbund)

Stævneafvikling:
I forbindelse med afvikling af AOB/PRO boksestævner, er nedenstående regelsæt fælles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Læge
Speaker
Tidtager
Ring og faciliteter
Polititilladelse
Anti-doping krav
Pause på minimum 15 minutter imellem AOB boksning og PRO boksning
Kampe skal afvikles i samlede blokke (AOB kampe først, derefter PRO kampe - eller omvendt)

Nedenstående er unikt for DaBU klubber, i forbindelse med afvikling af AOB/PRO boksestævner:
•
•
•
•
•
•
•
•

AIBA reglement for AOB boksning
Officials og Supervisor
Indvejning og lægetjek før kamp
Handsker (10 og 12 oz.)
Håndbind
Uniform/beklædning
DaBU startbogs godkendelse
DaBU stævnegodkendelse for AOB boksningen

Regler for boksere under DaBU, der ønsker at deltage i både AOB og PRO boksning:
•
•
•
•
•

•

•
•

Boksere med en promotoraftale, kan kun deltage i DaBUs AOB/PRO boksestævner, hvis de har en
skriftlig aftale med DaBU herom.
Den enkelte bokser skal have en skriftlig aftale med DaBU og dennes respektive klub, før deltagelse
som professionel bokser.
For boksere der fortsat ønkser at deltage og stå til rådighed for DaBU i landsholdsregi, skal der
foreligge en skriftlig aftale med specifikke rammer og vilkår, før eventuelle kampe som professionel.
Boksere er til enhver tid underlagt AIBA og DaBUs regulering på området (pt. maksimalt 14
professionelle kampe, hvis muligheden for amatørstatus skal bibeholdes).
Promotoraftaler: DaBU hverken godkender eller efterlever aftaler, indgået den enkelte bokser og
promotor imellem. DaBU har fuld råderet over en bokser, før - og under et landsholdsforløb.
Eventuelle promotoraftaler med den enkelte bokser, skal ske i samarbejde med den klub, som
bokseren repræsenterer (DaBUs lovudvalg udarbejder kontraktformat).
Karens/hvileperiode imellem PRO og AOB kampe: 1-6 omgangs kampe = 14 dages konkurrencefri
periode. (4x3 og 6x2 min.) 6-10 omgangs kampe = 30 dages konkurrencefri periode. ( 6x3 og 8x2
min.)
Karantæne: Lægens anvisninger er til enhver tid gældende - dog minimum 30 dage.
Ved professionelle kampe gælder til enhver tid reglement for professionelle ! (deri også Indvejningsprocedure, lægeundersøgelser, håndbind, handsker og officials).

