Decyzje
Spotkanie Komitetu Wykonawczego AIBA w Abu Dhabi
12-13 lipca 2018 r
W nawiązaniu do artykułu Prezydentów dotyczącego kluczowych decyzji zatwierdzonych
przez Komitet Wykonawczy AIBA, tymczasowy prezydent AIBA poprosił mnie o napisanie do
federacji krajowej rozszerzonego listu, zapewniającego większą przejrzystość w zakresie
dyskusji i decyzji, które miały miejsce podczas spotkania Komitetu Wykonawczego. W tym
liście szczegółowo omówiono posiedzenie Komitetu Wykonawczego w dniach 12-13 lipca
2018 r. Ponadto po transkrypcji zapisów rozmów dla wszystkich języków używanych
podczas spotkania protokoły z posiedzeń zostaną opublikowane w sieci AIBA.
Po apelu i zatwierdzeniu poprzednich posiedzeń Komisji Europejskiej i EBC wiele istotnych
kwestii zostało poruszonych przez Komitet Wykonawczy. Przede wszystkim do poruszanych
kwestii należały przygotowania do Kongresu. Jak większość wie, AIBA została oceniona
słabo przez ASOIF w kwestii zarządzania. W rzeczywistości AIBA była druga do końca wśród
wszystkich międzynarodowych organizacji olimpijskich. Niektóre z głównych obszarów
niedoboru to brak przejrzystości w odniesieniu do sposobu, w jaki komunikujemy się z
naszymi federacjami krajowymi. Drugim obszarem zainteresowania był brak publicznej
dokumentacji dotyczącej przebiegu procedur Kongresu i Wyborów. Tymczasowy prezydent
Rahimov był zaniepokojony brakiem przejrzystości w AIBA i nakazał, aby Centrala AIBA
dokonała przeglądu wszystkich dokumentów kongresowych i wyborczych oraz przedstawiła
Komisji Europejskiej zmiany konieczne do przeprowadzenia wzorcowego Kongresu. Kwatera
Główna, wraz z Garym Moorerem i Terry'em Smithem, dokonali przeglądu Statutów AIBA i
zalecili szereg zmian / wyjaśnień, aby zapewnić przejrzysty przebieg Kongresu i procedury
wyborczej. Komitet Wykonawczy zapoznał się z tymi zmianami i je zatwierdził jak i dokonał
zmian w Regulaminie oraz zalecił, aby zatwierdzone przez WE zmiany Statutu zostały
przedstawione Kongresowi do zatwierdzenia.
W całym procesie przeglądu komisje rewizyjne odnotowały szereg obszarów budzących
obawy w związku ze sprzecznościami pomiędzy statutem i regulaminem, niektóre statuty
spełniały definicję statutu a niektóre statuty zostały lepiej określone jako regulamin.
Tymczasowy prezydent poprosił, aby grupa zadaniowa skupiła się wyłącznie na zmianach,
które były konieczne do zapewnienia właściwego Kongresu i wyborów, a po Kongresie nowy
Komitet Wykonawczy powinien zlecić dokładną analizę wszystkich oficjalnych dokumentów
AIBA.

W tym momencie należy zauważyć, że AIBA zwróciła się do ASOIF o zmianę zarządzania
organizacją. ASOIF był na tyle łaskawy, aby się z tym zgodzić, i z przyjemnością informuję, że
nasz nowy wynik w zarządzaniu umieszcza AIBA w górnym końcu trzeciego kwartyla, a
potrzebuje środkowej pozycji wśród Międzynarodowych Federacji Olimpijskich. Jeśli
Kongres zatwierdza zmiany w zarządzaniu, które zalecają zmianę Statutu i Regulaminu, AIBA
ponownie poprawi ocenę swojego zarządzania i znajdzie się w drugim kwartylu, wśród 50%
organizacji olimpijskich.
Komitet Wykonawczy dokonał przeglądu szeregu poprawek do regulaminu, które należało
podjąć przed Kongresem AIBA. Zmiany te są konieczne, aby zachować zgodność z
najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania oraz zapewnić Kongresowi możliwość
głosowania nad zaleceniami Komitetu Wykonawczego. Z jedną zmianą w składzie komisji
zatwierdzono wszystkie proponowane zmiany w regulaminie, które zostały przedstawione
przez grupę roboczą tymczasowych przewodniczących. WE ustaliła również, że zmiany
statutu zostaną przekazane Kongresowi do przeglądu i zatwierdzenia. (Należy zapoznać się z
zmianami w prawie dotyczącym sieci AIBA).
Przed posiedzeniem Komisji Europejskiej, tymczasowy przewodniczący AIBA nakazał
również, aby centrale dokonały dokładnego przeglądu kwalifikujących się członków
Federacji Narodowej, aby upewnić się, że AIBA działała zgodnie ze swoim Statutem.
Kwatera Główna skontaktowała się z każdą federacją narodową i poinformowała ich o
statusie w odniesieniu do należności. W rezultacie AIBA ma większy odsetek Federacji
Narodowych w pełni opłaconych i uprawnionych do udziału w Kongresie. Jednak Komitet
Wykonawczy również przejrzał listę krajów, które nie były uprawnione do udziału w
Kongresie z jednego z dwóch powodów: 1. Brak płatności należności w terminie AIBA. 2.
Płatność należności w terminie, ale brak uczestnictwa w jednym z wydarzeń AIBA
wymienionych w Artykule 17.5 Statutu pomiędzy dwoma Kongresami. WE próbowała
znaleźć ścieżkę, która pozwoliłaby tym krajom się kwalifikować, ale ponieważ Statuty
podlegają władzy Kongresu, WE nie miała innego wyjścia, jak zadeklarować, że te kraje nie
kwalifikują się. Wszystkie kraje niekwalifikujące się zostały powiadomione.
1. Status członkostwa
a. Następujące NF otrzymały 30 dni na zgłoszenie zamiaru kontynuowania
członkostwa w AIBA lub usunięcia z członkostwa. Rwanda, St. Kitts i Nevis, Bahrajn,
Brunei Darussalam, Oman, Andora i San Marino

b. WE zatwierdziła tymczasowe zawieszenie Gwinei i Tunezji z wnioskiem o zgłoszenie
się do Komisji Dyscyplinarnej i kontynuuje współpracę z Gabonem, Bahamami i
Armenią ze swoim rządem
Prezydent tymczasowy AIBA zaprosił przedstawicieli Wysp Karaibskich do przedstawienia
Komitetowi Wykonawczemu prezentacji dotyczącej rozwoju. Po ich prezentacji, Komisja
AIBA głosowała za wspieraniem rozwoju regionu karaibskiego kwotą 300 000 USD w
funduszach "Różnorodność w boksie" przez okres 3 lat.
Emilia Grueva, przewodnicząca Komisji Kobiet, przedstawiła propozycję KE dotyczącą Forum
Równości Płci. Finansowanie Forum ds. Równości Kobiet i Mężczyzn zostało zatwierdzone
do otrzymania z funduszu na rzecz różnorodności w boksie, a KE zwróciła się o dalsze
zbadanie środków mających na celu zmniejszenie kosztów przed wyrażeniem zgody na
sfinansowanie tej inicjatywy. Jako aktualizacja, Grueva obniżyła koszty, przenosząc forum z
Lozanny do Bułgarii, co znacznie obniżyło koszty operacyjne programu o 150%. Program
otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 100 000 $ z programu "Diversity in Boxing".
Komitet Wykonawczy zaprosił Federację boksu rosyjskiego do przedstawienia prezentacji
na temat ich postępów w sprawie Kongresu AIBA w 2018 r. Oraz ich propozycji dotyczącej
włączenia rosyjskiego Boxing Day do kalendarza AIBA pod tytułem "Międzynarodowy Dzień
Boksu". Komitet Wykonawczy przyjął raport dotyczący postępów Kongresu, ale AIBA WE
ostrzegła Federację Boksu Federacji Rosyjskiej, że muszą zapewnić, że wszyscy delegaci
Kongresu będą mogli otrzymać wizę „przylotową”. WE przekazała RBF termin 25 lipca 2018
r. Na przedstawienie dokumentacji, że każdy odwiedzający delegat Kongresu będzie mógł
otrzymać wizę lądowania po przybyciu do Moskwy. Komisja Europejska głosowała za
odrzuceniem propozycji dotyczącej Międzynarodowego Dnia Boksu, ale pozwoliła Rosji
organizować corocznie, według własnego uznania, Narodowy Dzień Boksu w Rosji.
Biuro Centrali AIBA we współpracy z BM Sport przedstawiło plan "Nowej Fundacji", który
posłuży jako fundament, na którym AIBA zreformuje się i zbuduje silniejszą przyszłość.
(patrz plan w sieci AIBA). Po wielu dyskusjach, Komitet Wykonawczy głosował za przyjęciem
planu po kilku zmianach tekstu. Plan Fundacji ma na celu wzmocnienie zarządzania AIBA,
reguł konkurencji, programów rozwojowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz
organizacji wydarzeń światowej klasy.
AIBA EC otrzymała propozycję od pana Franco Facinell’ego dotyczącą szkoły technicznej
AIBA w Asyżu we Włoszech. Akademia byłaby ekskluzywną Akademią Treningową dla
wszystkich trenerów AIBA, Sędziego Głównego i Sędziów, lekarzy, Cutmanów, delegatów
technicznych i ITO. Po wielu dyskusjach Komisja Europejska głosowała za przyjęciem

koncepcji Akademii, ale zgodziła się, że struktura organizacyjna, budżet i operacje wymagają
dodatkowej dyskusji.
WE otrzymała również raport podsumowujący K2 dotyczący ich śledztw dotyczących
finansów AIBA i WSB. W raporcie zbadano finanse AIBA od stycznia 2009 r. do grudnia 2017
r. Badanie skoncentrowało się na zarządzaniu finansami AIBA w tym okresie.
Komitet wykonawczy wysłuchał prezentacji dyrektora wykonawczego, który przedstawił
zalecenie Komisji Sportowców i Komisji Młodzieży, aby oddzielić obie komisje, tak aby
Komisja Sportowców była niezależna i spełniała zalecenia MKOl. WE zatwierdziła nową
Komisję Sportowców, która zostanie przekazana Kongresowi. Kongres będzie głosował nad
tym, czy przyjąć dwóch członków komisji sportowców, którzy zostaną włączeni do Komitetu
Wykonawczego z pełnymi uprawnieniami do głosowania.
Komisja Europejska zatwierdziła prezentację węgierskiej federacji bokserskiej w sprawie jej
postępów w młodzieżowych mistrzostwach świata mężczyzn i kobiet.
KE wysłuchała również sprawozdań z Konfederacji i komisji AIBA. Sprawozdania te zostały
zaakceptowane przez KE.
Komitet wykonawczy AIBA zatwierdził także program na kongres AIBA w 2018 r., A
przyjmując zmiany w Statucie, zaakceptował dokument dotyczący procedury wyboru
kongresu. Zarówno program, jak i procedury wyborcze będą dostępne do wglądu w sieci
AIBA.
Dyrektor wykonawczy AIBA przedstawił Komitetowi Wykonawczemu sprawozdanie na
temat kwestii prawnych i finansowych AIBA. Tymczasowy prezydent AIBA Rahimov zdołał
rozwiązać dwie bardzo ważne kwestie prawne i finansowe, z którymi boryka się AIBA, a
gdyby nie zostały rozwiązane, postawiłby AIBA w stan upadłości. Są to umowy z Benkonami
i FCIT, które pozwalają na uniknięcie kosztów sądowych i pozwalają AIBA, znacząco
poprawić swoją sytuację finansową. Bez tych dwóch umów AIBA nie mógłby utrzymać
swojej wypłacalności. Komitet Wykonawczy pochwalił pracę tymczasowych
przewodniczących w tych dwóch kwestiach i głosował za zatwierdzeniem obu umów.
Komitet wykonawczy dokonał także przeglądu raportów audytowych AIBA i WSB w latach
2017-2018 i głosował za zatwierdzeniem przekazania tych sprawozdań Kongresowi. Komitet
Wykonawczy był pod wrażeniem poziomu szczegółowości przedstawionego w pełnych
raportach z audytów, w przeszłości jedynie w ograniczonym zakresie. Komitet Wykonawczy
głosował za tym, aby AIBA musiała corocznie angażować się w pełne audyty. Obecny raport

z audytu, choć nie jest piękny, pokazuje, że AIBA poczyniła znaczne kroki w kierunku
przywrócenia stabilności finansowej i przyjęcia rozsądnych zasad i procedur finansowych.
WE zatwierdziła również propozycje planów dyrektorów wykonawczych, dotyczących
prezentacji sprawozdań z audytów 2014-2018 na kongresie AIBA.
Dyrektor finansowy AIBA przedstawił budżet AIBA na lata 2018-2019. Zaproponowany
budżet wynosi nieco poniżej 6 000 000 USD, co znacznie się zmniejszyło w porównaniu z
budżetami ostatnich lat, które wyniosły od 9 do 12 milionów. Po wielu pytaniach od
członków Komitetu Wykonawczego KE zatwierdziła budżet.
Komisja Europejska zatwierdziła nowy Zarząd Fundacji Lepszego Boksu i członków
uprawnionych do podpisu. Nowym zarządem jest tymczasowy prezydent Rahimov
(przewodniczący), wiceprezes wykonawczy Facinelli, wiceprezes Moustahsane, dyrektor
wykonawczy ASOIF, Ryan, oraz dyrektor wykonawczy Virgets. Facinelli i Moustahsane mają
uprawnienia do podpisu.
Dodatkowo, Komitet Wykonawczy otrzymał raport od dyrektora wykonawczego AIBA
dotyczący pracy Kwatery Głównej AIBA oraz drugi raport na temat treści raportu do Zarządu
IOC, który został przedłożony w dniu 6 lipca 2018 roku.
Komitet Wykonawczy również głosował za zatwierdzeniem:
Mianowanie radcy prawnego AIBA (Garry Moore) - ratyfikowane
Mianowanie nowego przewodniczącego Komisji Etyki AIBA - EC zatwierdziło Pana Yoon
Seok Chang
WE postanowiła tymczasowo zawiesić członka Komisji Steve Ninvalle w oczekiwaniu na
dochodzenie Komisji Dyscyplinarnej.
Komisja Europejska zatwierdziła tymczasowego prezydenta, zalecając grupę Terry'ego
Smitha i Pat Fiacco, aby określiła redystrybucję medalową medali zdobytych przez
zdyskwalifikowanego boksera wietnamskiego.
Komisja Europejska zatwierdziła wniosek w sprawie opracowania kodeksu postępowania
dla trenerów.
Posiedzenie Komitetu Wykonawczego zakończyło się podziękowaniami tymczasowego
prezydenta AIBA, w stronę członków Komitetu Wykonawczego za ich pracę podczas
dwudniowej sesji i przypominając im o ich odpowiedzialności za współpracę z uczciwością i
przejrzystością, gdyż służą rodzinie AIBA.

