Revoluce amatérského boxu:
Konec přileb a další změny
Lausanne – Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA) oznámila v úterý revoluční změny
v pravidlech. Ochranné přilby, bodování pomocí strojků napojených na počítač a desetiuncové
rukavice i pro těžké váhy budou od nadcházejícího mistrovství světa minulostí. Avizované
přibližování se profiringu a start profíků na olympijských hrách v Riu za tři roky tak dostává
reálnější obrysy.
Asi nejzásadnější změnou v právě zveřejněných nových pravidlech je systém bodování. Vítěz
bude určen na obdobném principu, jak je tomu u profesionálů. O poraženém a vítězovi bude
rozhodnuto na základě sečtení bodovacích lístků od třech rozhodčích z celkových pěti.
Každý z pěti rozhodčích po každém kole udělí 10 bodů tomu z boxerů, který podle nich uštědřil
soupeři více úderů, byl aktivnější a techničtější. Oponent získá 9 bodů, popřípadě 8, 7 nebo
dokonce jen 6 bodů při naprosté převaze. Bodovací lístky všech pěti rozhodčích budou po
každém kole odevzdány a z nich budou vylosováni 3 rozhodčí, jejichž bodování určí vítěze. Ke
zbývajícím dvěma se nebude vůbec přihlížet, aby se omezilo ovlivňování rozhodčích.
„Bodování vždycky bude záviset na svědomí rozhodčích. Budou-li sedět pod ringem čestní chlapi,
bez osobních zájmů a sympatií, pak nebude záležet na systému bodování,“ říká v reakci na změny
v pravidlech Rostislav Osička, držitel bronzové medaile z ME v roce 1979.
Jeho slova potvrzuje peprným výrokem i stříbrný medailista z olympiády v Sydney a poté i
profesionální boxer Rudolf Kraj: „Rozhodují stále jen lidi. A ti dokáží vojebat jak počítačové
bodovací strojky, tak i klasické bodovací lístky.“ A doplňuje již s klidným hlasem: „Při
olympijské kvalifikaci do Atén jsem tloukl Turka jako žito, několikrát jsem ho posadil na zadek a
stejně počítač rozhodl, že jsem prohrál a můj sen o olympiádě byl fuč.“
„Tyhle záležitosti bodovací systém nevyřeší, i u profíků jsem zažil spoustu otočených výsledků,“
dodává na závěru patrně v narážce na jeho rozporuplnou porážku v boji o titul mistra světa v
křížové váze proti Giacobbemu Fragomenimu z před pěti let, po níž ukončil svou boxerskou
kariéru.
Druhou podstatnou změnou je zrušení přileb v zápasech mužů. Hlavní rozlišovací znak mezi
profesionály a amatéry, tedy ochrana hlavy, se tímto ruší (ovšem pouze pro muže, junioři a ženy
budou dále boxovat v helmách).

„Box to určitě zatraktivní a boxeři nebudou už vypadat jako roboti, ale na druhou stranu ta
přilba svůj účel určitě měla. Já jsem například jako profesionál nesměl spárovat bez ní a s
rukavicemi menšími než 14 uncí,“ vzpomíná Kraj, který okusil box s přilbou i bez ní.
„Nejsem zastánce přileb ani jejich odpůrce. Možná je mohli nechat dobrovolné jako dříve. I když
to by je dle mého názoru nosilo 90% boxerů,“ vyzdvihuje ochrannou funkci přileb oblíbený Ruda
Mlátička. Jeho slova potvrzuje i v současnosti nejúspěšnější český amatérský boxer a účastník
olympijského turnaje v Londýně, Zdeněk Chládek. „Nevím, zda to bude přínosem nebo ne, ale
určitě to přinese zranění, před kterými helma především chrání,“ poukazuje tak na zvýšené riziko
tržných ran zejména díky srážkám hlavou.
Za zákazem přileb u dospělých boxerů je snaha box učinit atraktivnější pro diváky, snaha
rozpohybovat jej. To, že přibude tržných ran, jsou si vědomi trenéři i funkcionáři, proto se do
rohů vrátí vazelíny, led, adrenalin a tampony. Aby byly více chráněni těžší boxeři, kteří dávají
logicky silnější údery, bijci od velterové váhy (69 kg) výše budou oblékat větší dvanáctiuncové
rukavice oproti do teď používaným desetiuncovým.
„Zákaz přileb je krok dobrým směrem. Boxeři získají lepší periferní vidění a cílová plocha pro
údery se tím zmenší. To box roztančí a bude to skutečný šerm pěstí, jak to mu bývalo za našich
dob,“ chválí změnu Osička, který pamatuje období amatérského boxu bez přileb. Vzápětí ale
dodává: „Je také dobře, že se více změkčí rukavice, to omezí nárazy do hlavy. Za mých let byly
rukavice opravdu tenounké.“
Hlavním rozlišovacím prvkem mezi amatéry a profesionály budou tedy pouze tílka. Ta u amatérů
zůstanou. „Měli sundat nátělníky a nechat přilby. Box by tím zatraktivnili a zároveň by ochránili
boxery od zbytečných tržných ran,“ tvrdí trochu zklamaně trenér Rudy Kraje a bývalý špičkový
boxer Uhelných skladů Michal Soukup.
Nově bude mít boxer v rohu o jednoho sekundanta navíc. Už i amatéři tak budou moci mít 3
sekundanty. Díky větší pravděpodobnosti tržných ran budou mít trenéři v rohu více práce a
mnohdy bude záviset právě na nich a na lékařích, zdali se podaří krvácení zastavit roztokem
adrenalinu či tržnou ránu vazelínou zakrýt tak, aby mohl boxer v zápase pokračovat.
Pozitivní změnou bude i sjednocení terminologie. V amatérském boxu dříve používané RSC (z
anglického Referee Stop Contest, tedy ukončení utkání ringovým rozhodčím) nahradí v profi
světě známe technické KO, tzv. TKO. Rovněž při zranění soupeře se nebude dobodovávat, ale
vyhraje nezraněný soupeř s výsledkem TKO-I.
Striktní zastavování času po každém STOP z úst ringového rozhodčího se zruší a čas bude
zastaven jen při delším přerušení boje po příkazu TIME z úst sudího. Ten navíc bude moci
roztrhávat boxery, poklepáním na jejich tělo upozorňovat na prohřešky a doplňovat tyto znaky i
slovními instrukcemi během probíhajícího boje, jak jsme tomu zvyklí z profesionálního ringu.
Uvedené změny mají jasný cíl – přiblížit amatérský box profesionálnímu, přilákat více diváků a
tím i sponzorů. Mezinárodní asociace AIBA si je toho vědoma, a proto od příštího roku rozjíždí
vlastní profesionální asociaci APB (AIBA Professional Boxing), jejíž boxeři se budou moci
zúčastnit olympijských her.

Mezinárodní asociace AIBA už v roce 2010 spustila de facto poloprofesionální týmovou soutěž
WSB (World Series of Boxing), kde proti sobě bojují podle upravených profi pravidel amatérští
boxeři. Základ však bude vždy v amatérském boxu, který je nově nazýván AOB (AIBA Open
Boxing), tedy volně přeloženo jako AIBA otevřený box.
Právě v něm se totiž rodí budoucí hvězdy boxerského ringu, které většinou po bojích pod pěti
kruhy odcházejí do profesionálních stájí bez nároku na výchovné pro jejich trenéry. Pokud se
AIBA podaří propojit tyto světy i finančně, pak budou mít tyto změny rozhodně pozitivní vliv.
Přehledně hlavní změny:



















pro kategorii muži (Elite Men) se boxuje v tílkách, ale bez přileb (od. 1. června i na
národní úrovni), na mezinárodní úrovni už na MS v Almatě
věk pro muže se rozšiřuje až na 40 let, tedy 19-40 let
bodovat se bude jako v profi, tedy 10:9
boduje 5 rozhodčích, ale náhodně se vyberou jen 3, jejichž bodování bude započítáno pro
stanovení vítěze (ke zbývajícím dvěma se nepřihlíží)
povoleni 3 sekundanti
v rohu se může používat na tržné rány adrenalin, vazelína, led, Thrombin, Gelfoam a
podobné přípravky obvyklé u profi sekundantů
maximum 3 počítání v jednom kole, jinak pro muže v kategorii Elite není limit na
počítání celkem v zápase (limit je jen u žen a kadetů a juniorů a to 4 počítání celkem v
zápase)
Vyhlašují se výsledky TKO nikoli RSC
nedobodovává se, ale vyhlašuje se TKO-I (z anglického injured)
do váhy 64 kg včetně (lehký velter) se používají klasické rukavice 10 oz pro Elite Men a
všechny ostatní kategorie
od váhy 69 kg včetně (velter) se používají 12 oz rukavice ale jen u Elite Men
striktní odloučení od ostatních profi asociací a to i v jiných bojových sportech pod
hrozbou diskvalifikace¨
povinnost používat rukavice od oficiálních licencovaných dodavatelů (logo výrobce
nebude na vrchu rukavice, ale na palci) i na národní úrovni
rozhodčí budou muset oblékat pouze uniformy poskytnuté od mezinárodní asociace (není
stanovena barva košil ani kalhot)
rozhodčí mohou sahat na boxery, roztrhávat je, mluvit na ně, aby se zápas nekouskoval
navíc u krátkých přerušení se nezastavuje čas, jen u delších pauz (např. ošetřování či
úprava výstroje) rozhodčí použije povel TIME pro zastavení času
možnost startu profesionálních boxerů nově vzniklé asociace APB na olympijských hrách.
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