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DEFINITIES
De term « bokser » bevat zowel de mannelijke als vrouwelijke atleten.Alle functies zijn dan ook zowel
mannelijk als vrouwelijk.
Indien er een term enkel van toepassing is op de vrouwelijke atleten zullen we van « vrouwelijke
bokser » spreken.
Indien er een term enkel van toepassing is op de mannelijke atleten zullen we van « mannelijke
bokser » spreken.
Officieel van de meeting = vertegenwoordiger van de liga = afgevaardigde Elite of Liefhebbers
Voorzitter van de meeting = voorzitter van de scheidsrechters.
L.B.A = Liefhebbers Boks Afdeling
E.B.A = Elite Boks Afdeling
E.L. = Elite Liefhebber
Regel 1: BOKSVERGUNNING
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Om toegelaten te worden om een wedstrijd te mogen betwisten, moet elke bokser in het bezit zijn van:
Een medisch boekje.
Een federale vergunning voor het lopende jaar uitgegeven door zijn liga.
Voor minderjarigen (onder 18) de toelating en een gewettigde handtekening van de
ouders zijn verplicht.
Voor vrouwelijke boksers:
Een genetische test.
Invullen en ondertekenen het voorziene document dat aangeeft dat zij niet zwanger is.
Voor buitenlandse boksers een toelating voor een verplaatsing van hun federatie.
ELITE: - De toelating voor een verplaatsing van hun federatie en de medische documenten die hun
geschikheid aantonen voor het Engels boksen, daterend van minder dan 7 dagen.
- De toelating voor een verplaatsing kan soms aangeven dat de bokser voldoet aan de medische
normen vereist voor de beoefening van het Engels boksen. In dit geval zijn de medische documenten
niet vereist.
Deze documenten moeten voorgelegd worden aan de officieel van de meeting op het ogenblik van
de weging die de wedstrijd voorafgaat.
VERBODEN:
Een wedstrijd tussen 2 broers, 2 zussen, of boksers van een verschillend geslacht,
2 boksers van dezelfde club of onder contract met dezelfde manager.
Zonder afwijking van de LBA en EBA, is dit verbod niet van toepassing in geval van
kampioenschappen of toernooien.

Regel 2: GEWICHTSKLASSE en LEEFTIJDSKLASSE. Zie bijlage pagina 37

Regel 3: MEDISCHE GESCHIKTHEID
VERPLICHTE MEDISCHE ONDERZOEKEN
LIEFHEBBERS
1 jaarlijks onderzoek met HIV test (klein onderzoek )
1 onderzoek alle 5 jaar (groot onderzoek) met inbegrip van:
- Oftalmologie
- Neurologie
- Cardiologie
- HIV
- Hepatitis A,B en C
ELITE
1 jaarlijks onderzoek met HIV test (klein onderzoek)
1 onderzoek alle 2 jaar (groot onderzoek) met inbegrip van:
- Oftalmologie
- Neurologie
-4-

-5- Cardiologie
- HIV
- Hepatitis A,B en C
Een buitenlandse bokser met een Belgische vergunning maar verblijvend in het buitenland kan de
medische onderzoeken vereist door de KBBB ondergaan in het land waar hij verblijft. Hij zal
niettemin de resultaten en de medische dicumenten moeten overmaken aan de toezichthoudende dokter
van de KBBB voor goedkeuring.

De onderzoeken moeten verplicht uigevoerd worden door de toezichthoudende
dokter die het medisch dossier van de bokser bijhoudt.
Behalve de medische geschiktheid vereist voor het krijgen van een vergunning, mogen de boksers
geen gevecht betwisten indien ze niet de dag van de wedstrijd zelf werden onderzocht en geschikt
bevonden door de arts verantwoordelijk voor het medisch toezicht.
De vrouwelijke bokser moet onder eed een getuigschrift ondertekenen, afgeleverd door haar liga,
waarin staat dat ze niet zwanger is. Eveneens ondertekenen tegen de aanwezigheid van medische
of schoonheidsprotesen. (niet gedekt door de boksverzekering)
Elk gevecht is verboden voor elke bokser die:
een verband draagt of wonden vertoont, of zwellingen of huidaandoeningen vertoont aan het
hoofd of op het lichaam.
Een bril draagt.
Met een medisch attest is het dragen van zachte contactlenzen toegestaan.
Dit attest moet worden voorgelegd aan de geneesheer en de officieel van de meeting.
Op dit moment verwerpt de KBBB alle aansprakelijkheid in geval van ongeval.
Boven de gordel zijn steunverbanden (brace) verboden, onder de gordel is alleen een elastisch
verband toegelaten, behalve uitzonderingen toegestaan door de erkende geneesheer.
Indien een bokser een KO, KOT , RSC en RSCI.
hij moet zich onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek tussen de 14de en 20ste dag volgend op
de wedstrijd.
Van zodra hij medisch geschikt bevonden is door de erkende geneesheer mag hij weer boksen, hij
moet de verplichte rusttijd respecteren van 30 dagen tenzij de dokter er anders over beslist.
Men is verplicht de datum van dit onderzoek en de naam van de erkende geneesheer in het medisch
boekje te laten invullen.
Volgend op de wedstrijd kan de ringdokter noodzakelijke aanvullende onderzoeken voorschrijven.

De verplichte rusttijd moet echter worden gerespecteerd.
RUSTTIJDEN:
De rusttijden zijn als volgt (KO / KOT/RSC moeten opeenvolgend zijn). Aandacht zal worden besteed
met de datum van de laatste KO.
1
2
3
4
5

KO / KOT /RSC
KO / KOT /RSC
KO / KOT /RSC
KO / KOT /RSC
KO / KOT /RSC

=
=
=
=
=

30 dagen
2 maanden
6 maanden
9 maanden
DEFINITIEF VERBOD OM TE BOKSEN.

In geval van kwetsuur, sponswerpen of opgave de bokser verliest zijn kamp door KOT voor
Profs en RSC of RSCI voor Amateurs.
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-6Hij moet zich onderwerpen aan een verplicht geneeskundig onderzoek tussen de 8ste en 20ste dag
volgend op de wedstrijd.
De bokser kan terug boksen, na een gunstig medisch advies van de erkende geneesheer.

De verplichte rusttijd moet echter worden gerespecteerd.
In ieder geval is het verboden te sparren , demonstraties of wedstrijden te doen
zolang het geplande medische onderzoek niet heeft plaatsgevonden en dit tot het
einde van de voorgeschreven rust.
(Fysieke training, joggen, slagen op bokszakken zijn toegelaten)
OPGEPAST: Alle boksers aangesloten bij de KBBB moeten in regel zijn met de verzekering die door
de Bond is afgesloten. De verzekeringspolis ligt ter inzage op het algemeen secretariaat.

RUSTTERMIJNEN TUSSEN 2 WEDSTRIJDEN:
De licentie en het medisch boekje moeten voorgelegd worden aan de officieel van de meeting,
voor de weging van de bokser. Anders zal de bokser niet kunnen boksen.
Na een wedstrijd mag de bokser aan geen nieuwe wedstrijd of demonstratie deelnemen zonder de
volgende termijnen te eerbiedigen. Wedstrijd van:
3x1.5 / 3x2 / 4x2-/ 3x3
4x3 / 5x2 / 6x2
8X2 / 6x3 / 8x3
10x2 / 10x3 / 12x3

=
=
=
=

03 dagen
06 dagen
12 dagen
18 dagen

In geval van een kampioenschap of tornooi is een rustperiode van 12 uur verplicht.
De rustperiode na een wedstrijd begint om 0 uur de dag volgend op de wedstrijd en eindigt om 24 uur
de laatste dag van de rustperiode.
In geval van zege voor de vastgestelde tijd zullen voor de winnaar enkel de werkelijk geleverde ronden
dienen voor het berekenen van de tijdsspanne tussen twee ontmoetingen. Iedere aangekondigde ronde
wordt beschouwd als zijnde gepresteerd.
Een gepresteerde ronde = 1 minuut rust + ronde
De volgende ronde begint bij het belsignaal
Vb.

Eerste ronde = belsignaal + ronde
Tweede ronde = 1 minuut rust + belsignaal + ronde

Voor internationale toernooien en kampioenschappen van België is het de boksers toegestaan om
meerdere opeenvolgende dagen te boksen zonder te voldoen aan deze rusttijden.
Een rustperiode van 12 uur verplicht behalve bij afwijking toegestaan door de betreffende afdeling.

TOELATING VOOR EEN VERPLAATSING / KAMP
De Elitebokser in het bezit van een buitenlandse vergunning moet in het bezit zijn van :
en geneeskundig attest uitgaande van zijn land en van minder dan zeven dagen oud
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(in uitzonderlijke gevallen uitgaande van een plaatselijke geneesheer) en van een toelating
afgeleverd door zijn Federatie verantwoordelijk voor zijn medische onderzoeken.
Een nationale identiteitskaart of paspoort (identificatie bokser).
In het bezit zijn van een bewijs dat hij verzekerd is.

Hij moet zich onderwerpen aan de sportcodex.
Enkel profboksers aangesloten bij een nationale bond erkend door de E.B.U. in de respectievelijke
landen mogen in België boksen. (Voor landen die niet aangesloten zijn bij de E.B.U. is deze maatregel
niet van toepassing. Raad van Beheer n° 9 van 06/11/2000 en E.B.U.-agreement)
Voor de Liefhebbers is de toelating van hun federatie (nationaal of gewestelijk) vereist en, indien het
niet opgenomen is in hun vergunningsboekje, het bewijs dat ze medisch in orde zijn. Zij moeten zich
onderwerpen aan de wettelijke voorschriften en de reglementen van hun liga.
GEEN TOELATING VOOR EEN VERPLAATSING = GEEN WEDSTRIJD.

Geneesmiddelen of doping
Het innemen van enige illegale stof is verboden. (site www.doping.be)
Bij een dopinggeval:
In geval van winst voor de positieve bokser verliest hij met diskwalificatie (L. Disq)
Zijn tegenstander behaalt een overwinning door diskwalificatie (W. Disq).
Dit geldt voor Eliteboksers en Liefhebbers.
De boekjes van beide boksers moeten worden opgestuurd naar het secretariaat van hun respectievelijke
liga’s.
Koud water is de enige geoorloofde stimulans en het enig toegelaten bloedstelpend middel is een
adrenalineoplossing op 1/1000ste.

Regel 4: DE WEGING
De organisator legt de officiëlen van de meeting een voorlopig programma voor, vóór het begin van
weging.
Alle boksers moeten zich bij de officieel van de meeting met hun medisch boekje en hun geldige
vergunning aanmelden. Voor de buitenlandse boksers een toelating voor een verplaatsing.

Deze officieel moet elke weging weigeren zonder deze documenten.
Alle liefhebbersboksers moeten de dag van de weging verplicht met hoogstens een onderbroek en
kousen gewogen worden. De vrouwelijke boksers mogen gewogen worden in T-shirt en short.
Voor Eliteboksers mag de inrichter de weging voorzien de dag vóór de kamp.
De plaats en het uur van de weging zijn vastgesteld door de liga’s op voorstel van de inrichter.
Voor de kampioenschappen zal alleen de bokser zich aanmelden bij de ofiicieel van de meeting,
in het bezit van zijn wedstrijdboekje en zijn vergunning.
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De weging zal gedaan worden op een juiste weegschaal en aanvaard door de supervisor of de
afgevaardigde.
De weging duurt maximaal 2 uur en wordt afgesloten uiterlijk 1 uur vóór het begin van de meeting.
Onmiddellijk na de weging is de organisator verplicht zich te melden tegenover de officieel van de
meeting om het definitief en officieel programma samen te stellen. Geen enkele wijziging zal daarna
nog aanvaard worden.

Voor de kampioenschappen van België:
ELITEBOKSERS: de weging zal ten minste zes uur (6.00 u) en ten vroegste dertig uur
(30.00 u) vóór de wedstrijd plaatsvinden.
ELITEBOKSERS en LIEFHEBBERS: De bokser die het gewicht niet haalt in zijn
gewichtscategorie (minimum/maximum) mag zich een tweede en laatste maal laten wegen ten laatste
één uur na de eerste weging. Het juiste gewicht van de boksers wordt in de ring onmiddellijk voor de
wedstrijd aangekondigd.
Het medisch onderzoek moet plaatvinden vóór de aanvang van de meeting.
Een door de inrichter uitgenodigde bokser die gewogen is en tevens medisch goedgekeurd is door de
dokter ter plaatse en goedgekeurd in de opgegeven gewichtsklasse moet betaald worden ook al heeft
de inrichter geen kamp voor hem/haar.
Als een bokser niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in de SPORTCODEX of die weigert te
boksen om persoonlijke redenen, zal hij/zij niet worden vergoed.
In geval van een probleem zal alleen een schriftelijke overeenkomst een bewijs zijn.
Met betrekking tot eventuele antidopingcontroles zijn de uitgenodigde boksers verplicht zich op de
vastgestelde plaats en uur te melden bij de verantwoordelijke dokter.

Regel 5: DE KLEDIJ VAN DE BOKSERS.
Voor de wedstrijden dienen de boksers als volgt gekleed te zijn:
-

-

-

Lichte schoenen zonder punt noch hiel (typische boksschoenen)
Boksbroekje (zonder vermelding van een andere sport) met pijpen die ten minste tot
halverwege de dijen reiken .De kousen moeten gedragen worden tot onder de knie
Beschermschelp of gordel "type Everlast" voor de liefhebbers
Gordel van het "type Everlast" voor de Eliteboksers
Het dragen van een helm van een door de AIBA erkend type is verplicht voor liefhebbers .
T-shirt zonder mouwen (singlet) is verplicht te dragen voor mannelijke liefhebbersboksers.
Dit shirt moet in de boksbroek worden gestoken zodat de gordel van de boksbroek zichtbaar
blijft.
T-shirt zonder mouwen (singlet) is verplicht voor de vrouwelijke liefhebbersboksers. Dit shirt
moet in de boksbroek worden gestoken zodat de gordel van de boksbroek zichtbaar blijft. Een
rok boven de short is toegelaten.
De mannelijke beroepsboksers moeten boksen in ontbloot bovenlijf.
De vrouwelijke beroepsboksers moeten een topje dragen. De buik mag zichtbaar zijn.
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De tandbeschermer is verplicht. Een reserve wordt aanbevolen.
Een rode of oranje tandbeschermer of het dragen van rode of oranje elementen is
verboden.
De huid van de bokser mag niet ingevet zijn en zijn/haar kleding moet in perfecte staat zijn. Het
dragen van ringen, piercings, steunverband, armbanden, kettinkjes of andere voorwerpen is
verboden. Body Paint is toegelaten.
De haren moeten bij voorkeur kort geknipt zijn en mag het uitoefenen van de bokssport niet
hinderen. Bij het dragen van lang haar wordt dit verondersteld samen gebonden te worden
zodat het geen belemmering vormt voor de bokser.
Het dragen van een baard is verboden voor liefhebbers. Alleen niet geschoren gedurende 1
of 2 dagen is toegelaten.
De handdoek, de spons en de beker zijn eigendom van iedere bokser.
Wanneer een handschoen los komt of tijdens kamp iets voorvalt met de kleding van de bokser,
legt de scheidsrechter de wedstrijd stil om alles weer in orde te laten brengen.
In elk geval moeten de handschoenen aangedaan worden in de ring zodat de scheidsrechter de
naleving van de bandages kan kontroleren.
De bokser mag geen enkel politiek, religieus of ander teken vertonen. Het dragen van vlaggen
bij het vertrek uit de kleedkamer of op de ring is verboden, behalve in die gevallen waar er een
vlag voorzien is.
De bokser die zich in de blauwe hoek bevindt moet blauwe handschoenen dragen. De
bokser die zich in de rode hoek bevindt moet rode handschoenen dragen.
Voor de kampioenschappen zullen de boksers een rood of blauw lint dragen.

Regel 6: BANDAGES
Het dragen van bandages is verplicht.
LIEFHEBBERS:
Een zachte "niet rekbare" bandage van minimum 2,50 m. en maximum 4,50 m lang, en niet breder dan
5 cm. mag zijn, moet plat rond iedere hand gewonden worden. Geen enkel ander verband zal
toegelaten worden.
Een gekruiste overgang over elke vinger is toegelaten.
VERBODEN
Het gebruik van allerlei linten, rubbervellen of pleisters als verband is uitdrukkelijk verboden,
maar enkel een stukje van zeven en een halve centimeter lengte en twee en een halve
centimeter breedte mag worden gebruikt aan bovenpols om de bandages te bevestigen.
Het gebruik van spelden, zelfs veiligheidsspelden is verboden.
Het overdreven gebruik van vaseline is niet toegelaten zowel op het lichaam als op het gezicht
(doorschijnende vaseline).
Het gebruik van andere vetaardige producten is niet toegelaten.
-9-

- 10 Elke overtreding hieraangaande kan een sanctie met zich meebrengen (vermaning) tegenover
de bokser of agent.
ELITEBOKSERS: zie reglement E.B.U

Regel 7: DE HANDSCHOENEN
Voor alle bokswedstrijden:
Liefhebbers:
De handschoenen van hetzelfde merk worden afgeleverd door de liga’s. Handschoenen met
nestels of velcro zijn toegestaan.
Het gewicht is bepaald op 284 gram (10 onces) voor gewichtsklassen tot en met 64kg .
Het lederen gedeelte mag niet zwaarder wegen dan 142 gram (5 onces) en de vulling moet ten minste
142 gram wegen (5 onces).
• Het gewicht is bepaald op 284 gram (10 onces) voor alle gewichtsklassen bij de vrouwen .
Het lederen gedeelte mag niet zwaarder wegen dan 142 gram (5 onces) en de vulling moet ten
minste 142 gram wegen (5 onces).
• Het gewicht is bepaald op 312 gram (12 onces) voor gewichtsklassen boven de 64kg.
Het lederen gedeelte mag niet zwaarder wegen dan 156 gram (6 onces) en de vulling moet ten
minste 156 gram wegen (6 onces).
• De handschoenen en de helm moeten verplicht aangedaan worden in de ring.
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Eliteboksers:
De handschoenen met nestels van hetzelfde merk worden afgeleverd door de organisator.
Voor de mannelijke kampen bedraagt het gewicht van elke handschoen 227 gram (8 onces)
voor alle gewichtsklassen tot en met de SUPERWELTERS (69,853 kg) inbegrepen.
Daarboven zal elke handschoen 284 gram (10 onces) wegen + één once in geval van
buitengewone maten voor beide boksers.
Voor de vrouwelijke kampen bedraagt het gewicht van elke handschoen 227 gram (8 onces)
voor alle gewichtsklassen tot en met 57,150 kg inbegrepen.
Daarboven zal elke handschoen 284 gram (10 onces) wegen.
Twee paar gelijkaardige handschoenen moeten steeds in reserve gehouden worden op de tafel
van de officiëlen.
Alleen nieuwe of in perfecte staat zijnde handschoenen (zonder herstellingen) mogen worden
gebruikt.
De vulling van de handschoenen mag op generlei wijze verplaatst of onderbroken zijn.
De handschoenen moeten gereinigd en proper zijn vóór de wedstrijd.
Elitekampioenschappen: (België)
De handschoenen moeten nieuw zijn en 2 paar in reserve.
De veters moeten van buiten op de rug van de pols van de handschoenen worden geknoopt en
weggestopt met plakverband.
Het plakverband voor de knoop van de nestels mag de huid niet raken maar alleen de knoop
bedekken.
In geen geval mogen handschoenen, waarop vlekken voorkomen, opnieuw worden gebruikt als
ze niet volledig ontsmet zijn.
Enkel handschoenen met vastgebonden duim zijn toegelaten.
In geval van omwisseling van beide handschoenen dient de scheidsrechter het omwisselen van de
handschoenen bij te wonen.

Regel 8: DE RING
De ring, in het vierkant, dient aan de volgende regels en afmetingen (tussen koorden) te voldoen:
De afmetingen gaan tot 6,10 m x 6,10 m maximum.
De ringvloer moet stevig gebouwd zijn, vlak, zonder oneffenheden en ten minste 50 centimeter
uitsteken buiten het vierkant gevormd door de koorden.
Hij moet voorzien zijn van vier hoekpalen die beveiligd zijn of zodanig gebouwd dat de
boksers er zich niet kunnen aan kwetsen.
De vloer moet bedekt zijn met vilt, rubber of enig ander materiaal dat dezelfde elastische
eigenschappen bezit en een dikte heeft van ten minste 1,5 cm en ten hoogste 1,9 cm maximum,
en waarover een zeildoek gespannen en bevestigd is. Het vilt en het doek moeten de hele
oppervlakte van de ringvloer bedekken.
De vier touwen moeten bedekt zijn met zacht linnen. Ze zijn onderling op regelmatige afstand
verbonden door twee stukken fijn linnen of een dun koordje.
3 trappen geplaatst aan de tegenovergestelde hoeken van de ring, moeten worden
aangebracht voor gebruik door de boksers, officiëlen, helpers en andere personen.
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- 12 De 3de trap is voor neutraal gebruik.
Koord hoogte: H1=40 cm, H2=70 cm, H3=100 cm, H4=130 cm
Publiciteit en andere zaken op de ringvloer mogen niet glad zijn en niet binnen de
ringtouwen komen .
Bijkomend materieel:
In elke hoek:
1 hoekstoel, 1 waskom, 1 fles drinkwater, 1 lege emmer, 1 opneemdoek, 2 bakjes harsstof (facultatief)
Het gebruik van plastic materiaal is aanbevolen.
Op de grond 2 stoelen voor de helpers in de hoek die verplicht moeten zitten tijdens de wedstrijd.
Bovendien dient de installatie het volgende materieel te bevatten:
tafels en stoelen voor de officiëlen direct aan ringzijde. (behalve voor kampioenschappen en
internationale toernooien). De rode hoek moet zich bevinden aan de linkerkant van de
voorzitter van de meeting
2 stoelen in elke hoek voor gebruik door de helpers
verplicht, een lokaal voor medisch gebruik voor de dopingkontrole, uitgerust met lopend
water en een toilet.
een draagbaar
een verbandtrommel met geneesmiddelen en het nodige materieel om eerste hulp bij ongevallen
te verstrekken.
Een afvalzak, vastgemaakt in elke neutrale hoek.
Alleen de aangeduide officielen, alsook de pers mogen zich onmiddellijk bevinden rond de ring.
De andere personen mogen plaatsnemen achteraan de tafels van de officielen, te voorzien door de
organisator.
Een vrije zone van 2 m. is geeist tussen de officielen en het publiek.
Verhoogde stoelen zonder tafel ervoor worden geplaast aan elke kant van de ring, ze zijn
voorbehouden voor puntenrechters om korrekt de wedstrijd te kunnen bekijken. (alleen voor
kampioenschappen )
Geen enkel ander voorwerp in de ring mag de zichtbaarheid belemmeren voor puntenrechters en
officielen, inbegrepen de publiciteit mag de boksers niet hinderen.
In bijlage pagina 37 : Illustratie met de positie van de ring en het materiaal.

Regel 9: DE WEDSTRIJD.
Bokslessen (met paletten) tussen leerling en gediplomeerd boksleraar zijn toegelaten.
SPARRINGS:
2 types van sparring zijn toegestaan.
- sparring tussen recreanten.
- sparring tussen nieuweling of liefhebber-boksers die minsten 1 wedstrijd hebben gedaan.
Dus geen sparring tussen een recreant en een liefhebber of nieuweling.
In alle gevallen worden zij geleid door een gevestigde of ervaren scheidsrechter.
De sparrings blijven tot de beoordeling van de scheidsrechters. Zij worden geleid door een gevestigde
scheidsrechter. De slagen mogen niet hard zijn en de scheidsrechter kan op elk moment de sparring
stopzetten.
De gewichtscategorieën moeten gerespecteerd worden.
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- 13 Tijdens de meetings:
Als er Elitekampen zijn: 2 bokslessen of sparrings zijn toegelaten altijd voor de aanvang van het
officiele programma
Als er alleen liefhebberskampen zijn: 3 bokslessen of sparrings zijn toegelaten altijd voor de aanvang
van het officiele programma
De boksers die deelnemen aan een boksles of een lichte sparring moeten verplicht op voorhand
aangesloten zijn.
De duur van een bokswedstrijd:
Hij is onderverdeeld in ronden (rounds) met tussen elke ronde een minuut rust
Iedere ronde heeft een werkelijke duur van anderhalve, twee of drie minuten naargelang het
klassement van de mannelijke boksers, en twee minuten voor de vrouwelijke boksers, behalve aspirant
en schoolgirl.
LIEFHEBBERS: De klok wordt enkel gestopt als de scheidsrechter een time-out vraagt
(Voorbeelden: lossen van veters, verlies van de tandbeschermer, stopzetten door de scheidsrechter,
enz...)
ELITEBOKSERS: idem
Ronden (ROUNDS)
ELKE BOKSMEETING MOET MINIMUM 24 RONDEN BEDRAGEN.
Behalve een Mix-Gala 12 ronden.
Als het gaat over een meeting bestaande uit alleen liefhebberskampen, wordt een maximum
van 45 ronden toegestaan. (behalve kampioenschappen)
Als het gaat over een meeting bestaande uit liefhebbers en elitekampen, wordt een maximum
van 60 ronden toegestaan, met een minimum van 2 liefhebberskampen.
Indien het een wedstrijd betreft voor het toekennen van een titel, zal het aantal hernemingen
afhangen van de voorschriften eigen aan deze competitie.
De nieuweling (liefhebber met 10 kampen of minder) zal een 3x2 afwerken.
De Elite-Liefhebber (meer dan 10 kampen) zal een 3x3 afwerken.
In geval van een wedstrijd tussen een nieuweling en een Elite-liefhebber zonder akkoord tussen
de partijen: Zij zal plaatsvinden over 3x2. De lagere categorie wordt altijd in rekening
genomen.
Een bokser Youth en een bokser Elite-Liefhebber mogen elkaar bekampen met het akkoord
tussen de beide partijen alsook met het akkoord van de afgevaardigde van de liefhebbers.
Bokslessen of sparrings worden niet aanzien voor ronden.
Alle kampen MOETEN beginnen vóór 00.00 uur (Opgelette:Bij en kamp die eidigt na
middernacht komt er een opleg van 20 euro per werkende officieel bij) .
De boksers tot 16 jaar inbegrepen, moeten boksen vóór 22.00 uur.
Hoeken: het aantal personen in de hoek bestaat uit :
-

Liefhebber: 2
Elitebokser: 3

verzorger of trainer met vergunning en diploma.
bestaande uit 1 verzorger en 1 trainer met vergunning en diploma, en
1 agent met vergunning en diploma.
Alleen één persoon mag in de ring komen, ofwel de trainer of de verzorger. De eerste die de ring
betreedt in ronde 1 zal dezelfde zijn tot het einde van de wedstrijd.
Een stagiair-trainer of verzorger mag in de hoek staan zonder de ring te betreden.
Tijdens de weging zullen de mensen die mee naar de hoek gaan hun vergunning moeten tonen aan de
officielen van de meeting.
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- 14 Een bokser met een vergunning mag in geval van noodzaak de trainer of de verzorger vergezellen,
maar mag niet in de ring komen. Alle niet-aangesloten personen MOGEN NIET in de hoek komen.
Gedrag in de ring :
-

-

De boksers mogen slechts beginnen te boksen op het bevel "BOXE" van de scheidsrechter, na
de gongslag van de tijdwaarnemer die het begin van elke ronde aangeeft.
Zij dienen onmiddellijk te stoppen op het bevel "TIME" van de scheidsrechter, onmiddellijk
volgend op de gongslag die het einde van de ronde aangeeft.
Zij dienen zich bovendien stipt te houden aan de bevelen van de scheidsrechter:
BREAK: scheiding van een lijf-aan-lijf gevecht. Op dit bevel moeten de boksers duidelijk
uiteengaan door een stap achteruit te zetten zonder te slaan, alvorens het gevecht te hervatten.
TIME OUT: onderbreking gedurende de wedstrijd of rustperiode.
TIME: einde van de ronde
STOP: ophouden met boksen
BOXE: hervatting van de wedstrijd. Na een "STOP" moeten de boksers zich naar de
scheidsrechter keren, luisteren naar diens opmerkingen, met het hoofd knikken om aan te
duiden dat zij die opmerkingen begrepen hebben en het bevel "BOXE" afwachten om het
gevecht te hervatten.
Gedurende de minuut rust moeten de boksers met hun gezicht naar het midden van de ring
zitten.
LIEFHEBBERS: Wanneer de bokser een knie op de grond plaatst en tegelijkertijd de arm
omhoog houdt, een technisch probleem aangevende, zal de scheidsrechter de bokser raadplegen
om zich te informeren.
In geval van simulatie zal hij een publieke vermaning krijgen.

Ongeldige stoten en fouten zijn derhalve verboden :
-

de stoten toegebracht met open handen
met de binnenkant of de zijde van de hand
met de pols
met de ellenboog of enig ander lichaamsdeel
de stoten toegebracht zonder te steunen op de grond, in "terugslag", zich vasthoudend aan de
koorden, onder de gordel of achter het hoofd of het lichaam.

Het is verboden (zie bijlage A - illustraties) :
-

onder de gordel te slaan
te veinzen dat men onder de gordel geslagen werd
op de tegenstrever te leunen of hem achteruit te duwen
het hoofd van de tegenstrever achteruit te duwen met open hand en hem met de andere te slaan
de koorden vast te houden
zich te verschuilen in de handschoenen en het gevecht te ontwijken
te slaan naar een tegenstander die neerligt of die opnieuw rechtkomt
een tengenstrever vast te houden of vrijwillig een lijf-aan-lijf gevecht te verlengen (clinch)
te slaan met de schouder, het hoofd of de knieën te gebruiken
te slaan met de binnen- of onderkant van de hand, de pols of ellenboog
terugslagen zijn verboden
de tegenstrever in de koorden te duwen
vrijwillig een slag toe te dienen in de nieren
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de "pivot blow" te gebruiken (t.t.z. op zichzelf ronddraaien zwierend met arm en vuist in de
lucht)
te ontwijken door zich te bukken lager dan de gordel van de tegenstrever

De boksers mogen niet :
-

naar het midden van de ring gaan voor het bevel "BOXE"
verder boksen na het bevel "STOP"
de wedstrijd hervatten voordat het bevel "BOXE" is gegeven, behalve na de "BREAK"
Provocerende houdingen hebben. (naar de beoordeling van de scheidsrechter)
spreken tijdens het boksen

Geldige treffers :
Alleen treffers toegebracht met gesloten vuist met het gedeelte van de handschoen dat de knokkelpartij
bedekt en geplaatst op gelijk welk deel van de voor- of de zijkant van het hoofd en het lichaam boven
de gordel, zijn toegelaten en leveren punten op.
(De gordel is een ingebeelde horizontale lijn gaande door de bovenkant van de heupen en moet altijd
goed zichtbaar zijn)
Het "neer" zijn van een bokser (knock-down) :
Over het algemeen wordt een bokser geacht "neer" te zijn wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert
om de wedstrijd actief voort te zetten en meer bepaald:
wanneer enig ander lichaamsdeel dan zijn voeten de ringvloer raakt
wanneer hij zich vasthoudt, zich vastklampt of gaat leunen op de koorden
wanneer hij zich geheel of gedeeltelijk buiten de koorden bevindt
wanneer hij gaat schuilen in zijn handschoenen en weigert te vechten
tenslotte, wanneer de scheidsrechter oordeelt dat de bokser zich, als gevolg van ontvangen
slagen, in een gevaarlijke toestand bevindt.
Wanneer de bokser is neergegaan, dient de scheidsrechter te tellen en mag deze bokser het gevecht
slechts hervatten op het bevel "BOXE".
Zodra de scheidsrechter begint te tellen, dient de tegenstander van de neergegane bokser zich
onmiddellijk in de verste neutrale hoek terug te trekken en te wachten op het bevel "BOXE". De
bokser die zich in de neutrale hoek bevindt mag niet op de koorden steunen.
Alleen de scheidsrechter is bevoegd om een wedstrijd te staken.
Op vraag van de scheidsrechter voor medisch advies, kan de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen.
Alleen de scheidsrechter heeft het voorrecht de dokter te roepen. De dokter mag niet tussenkomen op
eigen initiatief.
Het spreekt vanzelf dat de bokser, of zijn helper, bij een ongelijk geworden gevecht mag opgeven.
Opgave :
De bokser mag gedurende een herneming op elk ogenblik het gevecht staken. Dit door de arm op te
steken ten teken van opgave, zelfs gedurende het tellen van de scheidsrechter. Deze laatste houdt dan
op met tellen en stuurt de bokser terug in zijn hoek. De beslissing luidt dan: "T.K.O of R.S.C".
Fairplay :
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- 16 De boksers dienen, in alle omstandigheden, blijk te geven van fairplay en van een perfecte sportiviteit
tegenover hun tegenstander, de scheidsrechter, de officiëlen, de helpers en het publiek.
Geen enkel misplaatst gedrag, vóór, tijdens of na de wedstrijd kan worden geduld.
Bij het aankondigen van de uitslag, welke deze ook mag zijn, is het de bokser aangeraden deze met
waardigheid te aanvaarden. De boksers zijn gehouden in de ring te blijven tot de aankondiging van de
beslissing. Op dat moment is alleen de aanwezigheid van de boksers, de scheidsrechter en de speaker
toegelaten op de ring.

Op dit moment moeten verzorgers en anderen op de grond zijn beneden de ring.
Handdruk :
De liefhebbersboksers moeten elkaar enkel de hand drukken, vóór het begin van de eerste ronde. De
"handshake" is een sportief gebaar. In geval één der boksers zou weigeren de hand te drukken, na
verwittiging, mag de scheidsrechter hem diskwalificeren.
De handdrukken tijdens de ontmoeting zijn afgeraden.
Eliteboksers drukken elkaar de hand na de instructies van de scheidsrechter (vóór de kamp) en bij het
begin van de laatste ronde.
De boksers moeten op de ring blijven voor de beslissing of uitslag van de wedstrijd.

Regel 10: DE HELPERS of VERZORGERS
Worden beschouwd als verzorger; personen met een diploma en vergunning.
Er mogen niet meer dan 3 verzorgers zijn voor de beroepsboksers en 2 voor de liefhebbers, waarvan
één in de ring is toegelaten buiten de wedstrijd.
Alleen een bokser met een vergunning mag in geval van absolute noodzaak een van de afwezige
verzorgers vervangen, maar mag niet in de ring komen. (moet op de grond blijven).
In deze cijfers zijn alle personen begrepen die een bokser bijstaan.
De handelingen van deze verzorger en van diens ondergeschikten zullen de bokser helpen.
Alleen de hoofdverzorger mag de spons werpen.
Wanneer een bokser is geteld mogen de verzorgers niet in de ring komen. In het andere geval wordt de
bokser KO verklaard of gedisqualificeerd.
Tijdens de ronden dienen de helpers het stilzwijgen in acht te nemen. Zij mogen de bokser, aan wie ze
verbonden zijn, geen raad geven noch helpen en mogen ook niet in de ring komen.
In afwachting van de rustperiode moeten zij verplicht plaatsnemen op de stoelen die voor hen voorzien
zijn in de hoeken.
Iedere inbreuk op de regels, begaan door zijn helpers, kan de diskwalificatie van de bokser tot gevolg
hebben.
De hoofdverzorger mag op elk ogenblik de wedstrijd voor zijn bokser stilleggen door een handdoek in
de ring te werpen maar: NIET tijdens een "STOP" van de scheidsrechter en NIET tijdens het tellen van
zijn bokser. In dit geval verandert het sponswerpen automatisch de uitslag in VERLIES DOOR
K.O. met alle gevolgen vandien.
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- 17 De hoofdverzorger moet een verbanddoos bezitten en voor ieder van zijn boksers een handdoek, een
spons en een beker.
De mensen in de hoek moeten zich onderwerpen aan de bestaande reglementering.

Regel 11: DE OFFCIELEN
De officieel van de meeting: (afgevaardigden)
Bij iedere boksontmoeting is de aanwezigheid verplicht van ten minste één officieel van de liga.
Hij is de officieel van de meeting en verantwoordelijk voor de weging, eventueel samen met een
afgevaardigde van een andere afdeling.
Samen met de voorzitter van de meeting (J/A) zorgt hij voor het administratief gedeelte.
Opdracht (vóór de meeting):
Weging / medisch boekje / vergunning / toelating voor een verplaatsing / erkende federatie
Invullen van het PV / technisch reglement
Zich verzekeren dat elke bokser in regel is (medisch in orde / rustperiode / enz.)
Nagaan of alle reglementaire maatregelen zijn genomen voor de organisatie.
De voorzitter van de meeting (J/A)
De voorzitter van de scheidsrechters.
Opdracht (vóór de meeting):
De handschoenen keuren en zich ervan vergewissen dat twee paar ter zijner beschikking in
reserve worden gehouden.
De scheidsrechters en de juryleden voor iedere kamp aanduiden
Alle wedstrijden bijwonen
De puntenbriefjes van de juryleden in ontvangst nemen en controleren, de uitslag mee delen
aan de speaker die ze officieel bekend maakt aan het publiek.
Toezicht houden op de aankondigingen die de speaker moet doen aan het publiek. (behalve
voor kampioenschappen)
Waken over het goede verloop van de meeting, iedere schikking of reglementaire maatregel
treffen die door de omstandigheden vereist wordt.
Enkel de scheidsrechter in de ring is gemachtigd de puntenbriefjes op te halen.
Na de meeting :
het proces-verbaal verder aanvullen en ondertekenen, in de kolom "opmerkingen" de incidenten
vermelden die zich tijdens de meeting hebben voorgedaan.
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- 18 DE OFFCIEEL VAN DE MEETING EN DE VOORZITTER VAN DE AVOND NEMEN
SAMEN DE BESLISSINGEN.
De scheidsrechter en de juryleden (rechters)
De kwalificatie van de hoofdscheidsrechter (Voorzitter van de meeting), scheidsrechter of
rechter zijn verschillend. In de functie kan in bepaalde gevallen een onderscheid bestaan tussen
de rol van de hoofdscheidsrechter, scheidsrechter of rechter.
Voor alle kampen worden de scheidsrechters, rechters en tijdwaarnemers aangeduid door de
scheidsrechtersafdeling.
Iedere wedstrijd in de ring wordt geleid door een scheidsrechter
De wedstrijd wordt beoordeeld:
ofwel door de scheidsrechter (scheidsrechter enige rechter)
ofwel door 2 rechters en de scheidsrechter
ofwel door 4 rechters en de scheidsrechter
ofwel door 3 rechters
ofwel door 5 rechters
In de beide laatste gevallen vervult de scheidsrechter de rol van wedstrijdleider.
Voor de Elitewedstrijden moeten de juryleden door hun liga geklasseerd zijn in een rangorde.
Voor de kampioenschappen van België liefhebbers mogen er geen stagiairs in de jury zijn.
Behoudens een vergissing bij de opstelling of optelling van het puntenbriefje, zijn de beslissingen
van de juryleden en scheidsrechters niet vatbaar voor beroep.
Kleding
De officielen van de meeting : Burgerkledij met een badge “Ring Official”
Stagiair scheidsrechter, jurylid en tijdopnemer : Wit hemd, zwarte strik en zwarte broek.
Scheidsrechter : De scheidsrechter die fungeert in de ring moet dragen:
-

alleen liefhebberskampen :
Zwarte broek en lichte zwarte schoenen met platte zool, wit hemd, zwarte strik en badge.
Elitekampen :
Zwarte broek en lichte zwarte schoenen met platte zool, wit hemd, zwarte strik en badge
KBBB.
De “Ring Official”badge van de KBBB zijn verplicht voor kampioenschappen en andere wedstrijden
respectivelijk badge van de liga te dragen.
Het dragen van ringen (behalve trouwring), armband, horloge, sierknoppen, piercings die gevaarlijk
kunnen zijn ingeval van contact met de boksers, is niet toegelaten.
Het dragen van een bril in de ring is verboden.
De hoofdscheidsrechter zal in alle gevallen toezien op de overeenstemmende kleding van de
scheidsrechters.
Publiciteit voor Elite- en liefhebberskampen:
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De scheidsrechter mag op één hemd publiciteit dragen vermiets de goedgekeurd van hun
respectievelijke Afdeling.
De opbrengst en de aard van deze publiciteit moet goedgekeurd worden door hun
respectievelijke liga.

SPEAKER: Stadskledij is vereist. (das of strik enz.)
Het programma kan niet door gaan zonder de aanwezigheid van een speaker .
Medische geschiktheid van de scheidsrechter en de juryleden :
Om in de ring te fungeren, moeten de scheidsrechter en de juryleden:
Over de nodige vaardigheden beschikken.
In goede lichamelijke conditie zijn
mogen geen alcohol ingenomen hebben of verdovende middelen of medicamenten voor of
na de meeting, die nadelig kunnen zijn voor de beoordeling. Hij kan in dat geval
teruggetrokken worden door de voorzitter van de meeting of de officieel van de meeting.
Taak van de scheidsrechter
De scheidsrechter moet onder meer:
Vóór de wedstrijd:
als eerste de ring betreden.
de ring en de koorden keuren.
de kleding van de boksers keuren.
Liefhebbers: handschoenen van hetzelfde merk in elke hoek.
Elite: De kledij van de bokser blijft tot de beoordeling van de scheidsrechter.
zich ervan verzekeren dat zij niet met andere vetstoffen dan doorschijnende vaseline
ingestreken zijn
de windsels, de handschoenen, de handschoenveters en de schelp aan een keuring onderwerpen
de boksers in het midden van de ring samenbrengen en hen uitnodigen elkaar te begroeten
zich ervan vergewissen dat de twee boksers bereid zijn te strijden
door de tijdwaarnemer het aanvangssein van de wedstrijd te laten geven.

Tijdens de wedstrijd:
tijdens de hele duur van de ontmoeting, nooit de controle daarover verliezen
erover waken dat de reglementen en de fair-play strikt in acht genomen worden
na iedere ronde, de boksers beoordelen (indien hij jurylid is)
zich alleen bedienen van de volgende bevelen zonder de boksers aan te raken:
* "BOXE" - sein tot het beginnen van een ronde
* "TIME" - sein tot het einde van een ronde
* "TIME OUT" - onderbreking gedurende de wedstrijd of rustperiode
* "STOP" - het boksen staken
* "BOXE" - de wedstrijd hervatten
* "BREAK" - ga uiteen

Na de wedstrijd :
zijn puntenbriefje invullen (indien hij jurylid is)
de puntenbriefjes van de juryleden (desgevallend) verzamelen en ze overhandigen aan de
voorzitter van de meeting
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-

wanneer de wedstrijd gedaan is, de twee boksers in het midden van de ring samenbrengen en de
overwinnaar aanduiden door zijn/haar arm omhoog te steken (na de aankondiging van de
speaker)
de ring als laatste man verlaten. De bokser niet alleen laten in de ring.
herinnering : bij de aankondiging van de beslissing zijn alleen de boksers en de
scheidsrechter toegelaten in de ring. (behalve bij kampioenschappen)

Bevoegdheden van de scheidsrechter :
De scheidsrechter kan onder andere:
op elk ogenblik de strijd staken:
* wanneer hij deze ongelijk acht
* wanneer één van de boksers gewond is
* wanneer hij oordeelt dat de boksers niet ernstig vechten
* of wanneer een materieel incident het verloop van de wedstrijd verstoort
het advies van de juryleden inwinnen over de ernst van een fout wanneer hij die niet goed
gezien heeft
de geneesheer eventueel raadplegen over de ernst van een kwetsuur
een bokser berispen, deze berisping is een soort raadgeving of blaam die de scheidsrechter aan
een bokser geeft om ongewenste praktijken te voorkomen.
Hiertoe onderbreekt hij de wedstrijd door een "STOP".
een publieke waarschuwing geven. Wanneer een bokser een inbreuk op de regels pleegt die
geen diskwalificatie wettigt, moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken met "STOP" en de
overtreder een waarschuwing geven.
De waarschuwing moet duidelijk gegeven worden zodat de bokser de reden en de bedoeling ervan
begrijpt.
De scheidsrechter moet (indien nodig) met de hand aan ieder jurylid aanduiden dat een publieke
waarschuwing gegeven is en hun duidelijk de bokser aanwijzen die ze heeft opgelopen. Daarna geeft
de scheidsrechter het bevel "BOXE". De aankondiging van de publieke waarschuwing moet gebeuren
tijdens de eerstvolgende minuut rust.
Wanneer een bokser tijdens eenzelfde wedstrijd 3 waarschuwingen oploopt, wordt hij/zij
gediskwalificeerd.
een bokser, die geen gevolg geeft aan zijn bevelen, diskwalificeren.
met of zonder voorafgaande waarschuwing een bokser die een overtreding begaan heeft,
diskwalificeren.
de helper die de regels overtreden heeft, berispen, en bij herhaling, de bokser van die helper
diskwalificeren.
het tellen van een "knock-down" onderbreken, wanneer de overeind gebleven bokser zich niet
terugtrekt in de verst mogelijk verwijderde neutrale hoek van de neergegane bokser. De bokser
die zich in de neutrale hoek bevindt, mag niet op de koorden steunen.
in geval van "knock-down", wanneer de scheidsrechter oordeelt dat de bokser in gevaar
verkeert, mag hij stoppen met tellen en "OUT" uitspreken voor "TIEN".
in geval van K.O., de dokter van dienst alle nodige schikkingen laten nemen. Het is aangeraden
aan de scheidsrechters de bokser niet te verplaatsen.
in de ring enkel de aanwezigheid van de dokter van dienst toelaten en zich naar zijn
instructies schikken.
De juryleden :
Ieder jurylid beoordeelt onafhankelijk de verdiensten van de beide tegenstrevers en beslist
overeenkomstig de reglementen wie de overwinnaar is.
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- 21 Zij hebben niet het recht, tijdens een wedstrijd, met één van de boksers of met een ander
jurylid, of met enig ander persoon te praten, behalve met de scheidsrechter. Hij kan heel uitzonderlijk,
indien nodig, op het einde van een ronde de aandacht van de scheidsrechter vestigen op een incident
dat deze laatste blijkbaar niet opgemerkt heeft, zoals het slecht gedrag van de helper, het verslappen
van de koorden, enz...
Het aantal aan elke bokser verleende punten moet onmiddellijk na het einde van iedere ronde,
door het jurylid op zijn puntenbriefje worden genoteerd.
Op het einde van de kamp moet het jurylid de punten samentellen, de punten verloren door
publieke waarschuwingen aftrekken en de overwinnaar aanwijzen en zijn puntenbriefje naamtekenen.
Zijn beslissing zal aan het publiek worden medegedeeld.
Het is strikt verboden aan de officiëlen, de scheidsrechters of de tijdwaarnemers alsmede andere
bestuursleden, in publiek, de arbitrage of de beslissing van een scheidsrechter of rechter te
bekritiseren.
Is dit toch het geval kan de scheidsrechtersafdeling van hun liga een sanctie nemen.

Kwetsuur bij wedstrijden :
A. Liefhebbers:
• Kwetsuren
• Indien de scheidsrechter een kamp moet stoppen wegens een verwonding veroorzaakt door
een opzettelijke niet reglementaire stoot, moet de scheidsrechter de bokser die de
overtreding begaat diskwalificeren.
• Indien een bokser een kopstoot of niet reglementaire stoten geeft welke geen blessure
veroorzaken , moet de scheidsrechter de overtredende bokser een publieke vermaning geven
waarbij per jurylid 1 punt wordt afgetrokken. indien de kamp op latere fase moet stil gezet
worden, wordt de uitslag op punten gegeven op basis van de puntenbulletins rekening
gehouden dat iedere aangevangen ronde zal gepunt worden.
• Indien een bokser een kopstoot of niet reglementaire stoten ontvangt welke een blessure
veroorzaken , en de kamp kan doorgaan moet de scheidsrechter de overtredende bokser een
publieke vermaning geven waarbij per jurylid 2 punten wordt afgetrokken , indien de kamp op
later fase moet stil gezet worden , wordt de uitslag op punten gegeven op basis van de
puntenbulletins rekening gehouden dat iedere aangevangen ronde zal gepunt worden.
• Indien een bokser een onvrijwillige kopstoot geeft welke een blessure veroorzaakt, moet de
scheidsrechter dat vermelden aan de VZ van de avond, indien de kamp op later fase moet stil
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•

•

•

gezet worden , wordt de uitslag op punten gegeven op basis van de puntenbulletins rekening
gehouden dat iedere aangevangen ronde zal gepunt worden .
Indien de twee boksers in dezelfde ronde worden gekwetst en de kamp niet verder kan gaan
wordt de uitslag op punten gegeven op basis van de puntenbulletins rekening gehouden dat
iedere aangevangen ronde zal gepunt worden .
Indien een bokser uit de ring is gevallen , heeft hij 30 seconden om terug in de ring te geraken
zonder hulp, indien niet verliest hij zijn kamp met RSC
Lage Slag:

•

Bij een onopzettelijke slag onder de gordel krijgt de aangeslagen bokser 1.30 min recuperatie
tijd en indien hij niet verder kan boksen zijn de scoringcards van toepassing. Elke begonnen
ronde moet gepointeerd worden.
• Bij een lage vrijwillige stoot , krijgt de tegenstander een publieke vermaning waarbij per
jurylid 2 punten worden afgetrokken of wordt hij gediskwalificeerd.
• - Na 3 keer vrijwillig uitspuwen van de tandbeschermer kan de bokser gedisqualificeerd
worden of een publiek vermanig krijgen.

Er is geen Technische drawn bij Liefhebbers

ELITE :
- Na 3 keer vrijwillig uitspuwen van de tandbeschermer kan de bokser gedisqualificeerd worden.
- Indien stopzetting vóór het einde van de derde ronde wordt de uitslag een technische
draw (NUL Tech) gevolgd door de aanduiding van de ronde.
- Indien stopzetting bij het begin van de vierde ronde wordt er een uitslag gegeven "op punten" op
basis van de puntenbulletins rekening houdende dat iedere aangevangen ronde zal gepunt zijn.
- 1ste ronde (Technische Draw)
- 2de ronde (Technische Draw)
- 3de rondn (Technische Draw)
- 4de ronde: belsignaal opent de ronde + bevel BOXE = beslissing op punten.
- als de kampioen zijn titel verdedigt en de beslissing is Technische Draw, behoudt de
kampioen zijn titel.
De kamp kan verder gezet worden.
Indien de scheidsrechter de onvrijwillige foutieve slag ziet, die een kwetsuur veroorzaakt, zal
hij dit onmiddelijk melden aan zijn juryleden. Indien in een verder stadium de kamp dient stilgelegd te
worden als gevolg van de verergering van deze kwetsuur is zal er een beslissing zijn op basis van de
puntenbriefjes, rekening gehouden dat elke begonnen ronde zal gepointeerd zijn.
- Als de 2 boksers op hetzelfde ogenblik gewond is de puntentelling van toepassing.
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Opmerking : In geval van herhaalde vrijwillige lage slagen is enkel de scheidsrechter bevoegd om de
foutieve bokser uit te sluiten.
UITSLUITING :
Indien een scheidsrechter een bokser uitsluit zal hij de reden melden aan zijn juryleden, de voorzitter
van de meeting, en aan de officieel die verantwoordelijk is voor de inbeslagname van de beurs van de
uitgesloten bokser.

Regel 12: DE GENEESHEER
Een geneesheer moet gedurende het hele verloop van de wedstrijd aanwezig zijn. Hij mag de plaats
van de meeting niet verlaten voor het einde van de laatste kamp en alvorens elke deelnemer van deze
wedstrijd te hebben onderzocht.
De geneesheer moet zich gedurende de meeting ter beschikking houden van de scheidsrechter om zijn
advies uit te brengen over de staat van de boksers en de eerste zorgen toe te dienen.
De dokter mag, indien hij het nodig acht, de bokser een bijkomende rustperiode opleggen, alsook
bijkomende geneeskundige onderzoeken.
Aanwezigheid : ELITE :
tijdens de weging.
LIEFHEBBER : 2 uur voor de aanvang van de meeting. (uitzondering gemaakt
voor een kampioenschap waar hij aanwezig moet zijn tijdens de weging)
In geval van een kampioenschap of tornooi, zie het voorziene reglement.
Laten ondertekenen het voorziene document voor vrouwelijke boksers. (zie ook pagina 5)

Regel 13: DE SPEAKER
De Speaker behoort tot de Eliteboksafdeling maar moet zich houden aan de richtlijnen van de
officielen.
De speaker moet verplicht in het bezit zijn van een federale vergunning.
Is gehouden aan het publiek de richtlijnen aan te kondigen hem medegedeeld door de voorzitter van de
meeting en de officielen.
Hij zal zich onthouden van alle commentaar betreffende het sportief gedeelte.
Hij zal voor de presentatie stadskledij dragen. (geen vrijtijdskledij)
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Regel 14: DE TIJDWAARNEMER of TIME-KEEPER
Hij neemt plaats aan de tafel van de officiëlen, tussen de voorzitter van de meeting en de speaker.
Kleding van de time-keeper: wit hemd met zwarte vlinderdas en zwarte broek.
Hij draagt tevens de VBL.”ring officialbadge” of bij Kampioenschappen de K.B.B.B badge.
Vóór de wedstrijden :
Nazien dat twee chrono's (waarvan 1 reserve) en de gong een normale werking kunnen
verzekeren gedurende heel de meeting.
Na in het bezit gesteld te zijn van het volledig programma door de officieel van de meeting, de
verschillende kampen op het chronoblad noteren bij de passende ronde-indelingen en de
volgnummers van de wedstrijden opschrijven.
Duidelijke richtlijnen geven aan de speaker.
De aankondiging van de ronden :
Bij de eerste ronde geeft de scheidsrechter het sein aan de tijdwaarnemer dat de wedstrijd kan
beginnen,
Waarop deze door de speaker laat aankondigen "verzorgers uit", onmiddellijk gevolgd door het
nummer van de ronde.
De duur van een ronde :
Een ronde heeft een effectieve tijd van 1 minuut, 1,5 minuut, 2 of 3 minuten.
De chrono wordt enkel gestopt wanneer de scheidsrechter een “TIME” of een " TIME OUT"
aangeeft.
-

-

-

Bij Elite- en liefhebberskampen maakt de tijdwaarnemer duidelijk aan de scheidsrechter dat de
laatste 10 seconden zijn ingegaan; Dat doet hij door op de tafel ( niet op metaal ) te kloppen en
de gonghamer de hoogte in te steken.
Indien de scheidsrechter het tellen van een bokser nog niet beëindigd heeft als de tijd van de
ronde verstreken is, loopt de chrono gewoon verder tot de scheidsrechter het bevel "BOXE"
geeft, waarop onmiddellijk de gong luidt en het einde van de ronde betekent. De overtijd wordt
niet in vermindering gebracht van de minuut rust tussen twee ronden.
Een bokser kan niet door de gong gered worden zelfs niet aan het einde van de laatste
ronde.
Wanneer de scheidsrechter beslist de bokser te tellen, geeft de tijdwaarnemer het ritme door op
de tafel te slaan, terwijl de scheidsrechter telt.
Als twee boksers tezelfdertijd moeten geteld worden, telt de scheidsrechter de eerste en de
tijdwaarnemer de tweede.
Wanneer de scheidsrechter een “TIME-OUT” vraagt omwille van een te lage slag, moet de
tijdwaarnemer de tijd volgen op de reserve chrono en de scheidsrechter informeren wanneer 5
minuten verstreken zijn bij de Elite en 1,30 bij de Liefhebbers.
Wanneer een bokser uit de ring is, dient de tijdwaarnemer 30 seconden te meten met de reserve
chrono en te melden aan de scheidsrechter.
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Indien de scheidsrechter aan een bokser een publieke waarschuwing geeft, moet dit door de
speaker afgeroepen worden, enkel tijdens de minuut rust, of indien het in de laatste ronde
gebeurt, onmiddellijk na de kamp.

Het chronoblad :
Iedere minuut die verlopen is, wordt op het chrono blad aangekruist.
De tijdwaarnemer wordt verondersteld de speaker te kunnen vervangen voor wat het
wedstrijdgedeelte betreft.
Een rechter of scheidsrechter wordt verondersteld de tijdwaarnemer te kunnen vervangen.
Regel 15: SCHEIDSRECHTERLIJKE BESLISSING
Een bokswedstrijd kan eindigen:
ofwel vóór de limiet
ofwel binnen de vastgestelde grenzen.
Elke stopzetting vóór de limiet , behalve diskwalificatie, leidt tot 30 dagen rust.
VÓÓR DE LIMIET : De wedstrijd eindigt zodra één van de volgende beslissingen is genomen
-

Knock-out:
○ Wanneer een bokser neergegaan is en hij/zij, nadat de scheidsrechter acht (8) geteld heeft, de
wedstrijd niet kan hervatten.
○ Wanneer een bokser tengevolge een slag "neer is" en de wedstrijd verder gaat nadat de
scheidsrechter tot acht (8) heeft geteld, wanneer de bokser terug "neer is" zonder een andere
slag te hebben gekregen, moet de scheidsrechter het tellen hernemen vanaf het cijfer acht (8)
daar waar hij opgehouden had.
Wanneer de helper van de neergegane bokser de spons gooit terwijl de scheidsrechter telt, wordt
de tegenstander van de neergegane tot overwinnaar door K.O. uitgeroepen. (W. KO ). gevolgd
door de aanduiding van de ronde.
○ Wanneer de bokser de K.O. voorwendt zal hij/zij gediskwalificeerd worden (als het een
Elitebokser betreft, zal zijn beurs geblokkeerd worden door de verantwoordelijke officielen.
De E.B.A zal dan over de verdeling van de beurs beslissen.
-

Stopzetting door de scheidsrechter:
○ Wanneer een bokser naar de mening van de scheidsrechter zijn tegenstrever in klasse te veel
overtreft, zodat voor een strenge afstraffing mag worden gevreesd, dan MOET de
scheidsrechter de wedstrijd stilleggen en wordt de tegenstander tot overwinnaar uitgeroepen
door stopzetting van de scheidsrechter WTKO., gevolgd door het rondenummer.
Voor liefhebbers wordt de uitslag R.S.C aanvaard
○ Wanneer een verzorger zich in de ring begeeft terwijl zijn bokser geteld wordt, zal de
beslissing een KO zijn.
Wanneer een verzorger van de tegenovergestelde hoek in de ring komt zal zijn bokser
gedisqualificeerd worden.

-

Beslissing bij kwetsuur
○ Eliteboksers : zie pagina 23
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Diskwalificatie
○ Wanneer een verzorger zich in de ring begeeft zonder toestemming, tijdens de wedstrijd of
voordat de tegenstander de ring verlaat, zal zijn bokser uitgesloten worden.
○ Een wedstrijd is gedaan na het geven van de scheidsrechterlijke beslissing. De boksers
moeten in de boksring blijven en de beslissing respecteren. Als er zich een voorval voordoet
tussen de laatste gongslag en het verlaten van de ring, dan kunnen één of de beide boksers
uitgesloten worden.
○ Wanneer een bokser gediskwalificeerd wordt voor onregelmatige stoten, wordt zijn
tegenstander tot overwinnaar uitgeroepen (W.Disk. gevolgd door het rondenummer). Zijn beurs
kan ingehouden worden.

-

Opgave
○ Wanneer een bokser de strijd vrijwillig opgeeft tijdens de ronde, of de wedstrijd niet
onmiddellijk hervat na de minuut rust, wordt zijn/haar tegenstander uitgeroepen tot
overwinnaar door opgave (W.T.KO of R.S.C, gevolgd door het ronde nummer).
○ Een bokser mag op elk ogenblik het gevecht opgeven gedurende een herneming door de arm
op te heffen ten teken van opgave, zelfs wanneer de scheidsrechter telt. Deze staakt het tellen
en stuurt de bokser terug in zijn/haar hoek. De beslissing luidt dan : "opgave". L.T.K.O of
R.S.C. gevolgd door het ronde nummer.
○ ELITE : De beurs kan misschien ingehouden worden als het gaat om een
niet-gerechtvaardigde opgave.
- De beslissing ligt bij de officieel van de Eliteboksers die zich laat verwijzen naar het
oordeel van de scheidsrechter of de dokter.
- De inhouding zal berekend worden in verhouding met het aantal gepresteerde ronden.
Het percentage van de agent zal berekend worden naar het aantal ronden en het
opgenomen bedrag in het contract.

-

Sponsworp
○ Wanneer een verzorger van een bokser de spons gooit, wordt de tegenstander tot
overwinnaar uitgeroepen door sponsworp. (W.T.K.O of W.AB, gevolgd door het
rondenummer).
Wanneer een verzorger de spons gooit terwijl de scheidsrechter zijn bokser telt verliest
zijn bokser door KO.

-

Match Nul
○ Buiten de kampioenschappen kan de kamp op match nul eindigen wanneer de enige
scheidsrechter of de meerderheid der juryleden tot de uitslag NUL komt,
.
No Contest
○ Tengevolge van omstandigheden waarvoor de boksers niet verantwoordelijk zijn, of waar de
scheidsrechter niets kan aan doen, kan deze laatste ertoe gebracht worden de kamp definitief te
staken. In dit geval wordt geen enkele beslissing genomen.
Voorbeeld: regen - licht defect, enz… (alleen in geval van een technisch probleem)
No contest : bij stoppen van de wedstrijd ten gevolge van omstandigheden waarvoor de boksers
niet verantwoordelijk zijn (licht defect –ring probleem …..) waar de scheidsrechter de kamp
moet stil leggen (alleen in geval van een technisch probleem) :
(1) Bij de Liefhebbers :voor het einde van de 1 ronde, de uitslag is No Contest
(2) bij het begin van de tweede ronde tellen de punten, elke gepresteerde ronde moet
gepointeerd worden.
(3) Bij de Elite is er een NO CONTEST ( NC. Gevolgd door het rondenummer ).

-
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BINNEN DE VASTGESTELDE GRENZEN :
-

Beslissing op punten : De bokser aan wie de enige scheidsrechter of de meerderheid der
juryleden de overwinning toekent, wordt tot overwinnaar op punten uitgeroepen (W.P.) .
Beslissingen: AFKORTINGEN.

Liefhebers:

WP: winnaar op punten
LP: verloren op punten
W. R.S.C: overwinnaar door opgave, gevolgd door aanduiding van de ronde
L. R.S.C: verliezer door opgave, gevolgd door aanduiding van de ronde
W. R.S.C of L.R.S.C: overwinnaar of verliezer door R.S.C, gevolgd door de aanduiding van
de ronde
W.AB of L.AB: overwinnaar of verliezer door het gooien van de spons, gevolgd door
aanduiding van de ronde.
W.R.S.C.I of L.R.S.C.I: overwinnaar of verliezer door kwatsuur, gevolgd door aanduiding van
de ronde.

-

W. Disk. of L. Disk.: overwinnaar of verliezer door diskwalificatie, gevolgd door de
aanduiding van de ronde
NUL: Match Nul of onbeslist
N.C.: No Contest : door onvoorziene omstandigheden waarvoor de boksers niet
verantwoordelijk zijn of waar de scheidsrechter niets kan aan verhelpen
ASPIRANT:
W techn / Nul Techn / L Techn / Disq Techn /

Elite:
-

WP: winnaar op punten
LP: verloren op punten
W. TKO: overwinnaar door opgave, gevolgd door aanduiding van de ronde
L. TKO: verliezer door opgave, gevolgd door aanduiding van de ronde

-

W. KO of L.KO: overwinnaar of verliezer door KO, gevolgd door de aanduiding van de ronde
W. KOT of L.KOT: overwinnaar of verliezer door technisch KO of duidelijke
minderwaardigheid, of onbekwaamheid verder te boksen (achtereenvolgende knock-downs),
gevolgd door de aanduiding van de ronde .
W. of L.TKO: overwinnaar of verliezer door het gooien van de spons, gevolgd door
aanduiding van de ronde.
W. Disk. of L. Disk.: overwinnaar of verliezer door diskwalificatie, gevolgd door de
aanduiding van de ronde

-
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NUL: Match Nul of onbeslist
N.C.: No Contest : door onvoorziene omstandigheden waarvoor de boksers niet
verantwoordelijk zijn of waar de scheidsrechter niets kan aan verhelpen
NUL TECH: Indien stopzetting vóór het einde van de derde ronde wordt de uitslag een
technische draw (NUL Tech) gevolgd door de aanduiding van de ronde.
- Indien stopzetting bij het begin van de vierde ronde wordt er een uitslag gegeven "op punten" op
basis van de puntenbulletins rekening houdende dat iedere aangevangen ronde zal gepunt worden.
Aantekeningen op de puntenbriefjes
Publieke waarschuwing = de punten worden afgetrokken aan het einde van de wedstrijd.
KD8 = Knock-down (8 tellen)

PUNTENTOEKENNING
-

Op het einde van iedere ronde kennen de juryleden aan elke bokser een aantal punten toe.
○ Eliteboksers =
Maximum 10 punten.
○ Liefhebbers =
Maximum 10 punten

-

De scheidsrechter en/of de juryleden kennen een maximum van 10 toe aan de beste bokser op
het einde van iedere ronde en een evenredig aantal punten aan de tegenstrever, of ingeval van
gelijkheid het maximum aantal punten aan iedere bokser.
Eén van beide boksers moet altijd het maximum behouden.

Liefhebbers:
Per ronde krijgt de winnende bokser 10 punten toegekend, terwijl de verliezende bokser 9 of
minimaal 6 punten krijgt .
VB:
• uitslag 10 – 9 indien het een nagenoeg gelijke ronde betreft (close round);
• uitslag 10 – 8 indien duidelijke winnaar met dominantie in het gevecht is;
• uitslag 10 – 7 indien één bokser de totale dominantie in het gevecht heeft;
• uitslag 10 - 6 indien het een ongelijke partij betreft (overmatched).
Opgepast : 9-9 is niet toegestaan: 9-9 =10-10
Bij het KVB of KVBL of tornooi, indien er gelijke aantal punten is (Match Nul), zal ieder jurylid zijn
voorkeur kiezen. De bokser met de meeste voorkeur wint de kamp.

-

De punten zullen toegekend worden voor :
○ Voor de aanval :
■ zuiver slagen toegebracht met het gedeelte van de handschoen dat de knokkelpartij
van ieder hand bedekt op gelijk welk deel van de voor- of zijkanten van het hoofd, of op
het lichaam tot de bovenkant van de heupen.
○ Voor de verdediging :
■ garde, uiteenrukken, ontwijken of af te weren.

-

Wanneer de boksers op dit punt gelijk staan, zal de meerderheid der punten toegekend worden
aan deze die de forcing zal gedaan hebben of die de beste stijl aantoonde.
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Enkel de correcte treffers worden in aanmerking genomen, afgeweerde of geblokkeerde
stoten tellen niet mee.

-

Bij lijf-aan-lijf gevechten gebeurt de puntenwaardering op grond van :
○ de naleving van de regels
○ de offensieve doeltreffendheid
○ de superioriteit verworven bij de lijf-aan-lijf gevechten

Opmerking: Voor een knock-down bij liefhebbers en nieuwelingen wordt er geen rekening
gehouden met de 8 tellen bij de puntentoekenning maar men kan het wel beschouwen als het
gevolg van een correcte treffer of treffers.
De bokser die van de scheidsrechter (enig rechter) of de meerderheid van de juryleden de zege
toegekend krijgt, wordt tot overwinnaar op punten uitgeroepen (W.P).
Het verschil tussen de twee noteringen maakt het onderscheid dat werd vastgesteld in de gedragingen
van iedere bokser na elke herneming.
Gedeeltelijke punten worden niet toegekend, ingeval van gelijkheid krijgen beide boksers het
maximum der punten.
Het toekennen van de punten zal gedaan worden door rekening te houden met het aanvallen,
verdedigen, wetenschap en doeltreffendheid (aanvalsbewegingen en gelukte verdediging).
Het aantal punten toegekend aan de beste bokser zal 10 zijn. Wanneer, gedurende een herneming, de
juryleden een absolute gelijkheid achten tussen de twee boksers, zullen zij 10 aantekenen voor iedere
bokser.
Het aantekenen der punten voor iedere herneming, het totaal en de optellingen zullen onmiddellijk
gedaan worden. De cijfers mogen niet overschreven of bijgewerkt worden.
De zoals hierboven beschreven puntenbulletins zullen aan de Scheidsrechtersafdeling worden
overgemaakt samen met een kopij van het verslag van de meeting.
IEDERE BOKSER DIE EEN KNOCK-DOWN HAD OF GEKWETST WERD, MOET
ONMIDDELLIJK NA DE WEDSTRIJD DOOR DE OFFICIELE
GENEESHEER ONDERZOCHT WORDEN.

De scheidsrechterlijke punten die in deze Sportcodex niet zijn opgenomen vallen onder de
bevoegdheid van de Koepel.
Uitzonderlijke gevallen niet opgenomen in de huidige Sportcodex:
Voor de liefhebbers: wordt verwezen naar het AIBA-reglement
Voor de Elite-boksers: wordt verwezen naar het EBU-reglement.
Voor het opstellen van deze Sportcodex werd er rekening gehouden met de opmerkingen van de
verschillende afdelingen.

Onder voogdij en goedgekeurd door de Koepel.
Deze Codex is opgesteld door de commissie, waarvan de leden werden aangeduid door de koepel.
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- 30 Elke wijziging moet geanaliseerd worden en aanvaard door deze commissie en voorgesteld
worden aan de koepel.
Het mandaat van de leden van deze commissie blijft behouden tot intrekking of ontslag.

BIJLAGE A: ONGELDIGE SLAGEN en FOUTEN
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BIJLAGE B: CATEGORIE / RONDES / GEWICHT
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BIJLAGE C : RING
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