My dear boxers and friends,
As the end of the year draws upon us, I wanted to take this opportunity to wish the entire
AIBA family a happy holiday and a prosperous new year.

Moi drodzy bokserzy i przyjaciele,
Ponieważ zbliża się koniec roku, chciałem skorzystać z okazji i życzyć całej rodzinie AIBA
wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
Looking back at 2018, it has been an eventful year but also a very good year for our
organization and for our sport. We have come a long way and we have a lot to be proud of;
I am very happy to report that we are leaving this year in a much stronger and healthier
state than when we entered it.
Patrząc wstecz na rok 2018, był to rok pełen wrażeń, ale także bardzo dobry rok dla naszej
organizacji i naszego sportu. Przeszliśmy długą drogę i mamy wiele powodów do dumy;
Bardzo się cieszę, że mogę poinformować Państwa, iż ten rok kończymy w znacznie
silniejszej i zdrowszej kondycji niż wtedy, gdy go rozpoczęliśmy.
While there has recently been exchanges focused on the challenges that remain in our
organization, I believe that it is important to also highlight the progress and achievements
made in 2018. I would especially like to acknowledge the significant advancement made in
a number of areas including: our improved Governance policies which now puts AIBA
among the top half of all Summer IFs. Our commitment to the fight for clean sport which
has resulted in AIBA being among the first IFs to partner with the ITA and has enabled AIBA
to become fully compliant with the WADA Code. Our stable financial situation which is the
result of regained trust from many partners. And last but not least, our successful
implementation of a new R&J system which has received praise from our Olympic partners.
I truly believe that the work we have done together this year has revitalized and energized
AIBA and boxing.

Chociaż ostatnio przeprowadzano zmiany skoncentrowane na wyzwaniach, które pozostają
w naszej organizacji, uważam, że ważne jest również podkreślenie postępów i osiągnięć
dokonanych w 2018 r. Chciałbym szczególnie podkreślić postępy poczynione w szeregu
obszarów, w tym: nasza ulepszona polityka zarządzania, która teraz stawia AIBA w pierwszej
połowie wszystkich letnich Międzynarodowych Federacji. Nasze zaangażowanie w walkę o
czysty sport doprowadziło do tego, że AIBA znalazła się wśród pierwszych
Międzynarodowych Federacji we współpracy z ITA i umożliwiła AIBA osiągnięcie pełnej
zgodności z Kodeksem WADA. Nasza stabilna sytuacja finansowa, która jest wynikiem
odzyskania zaufania od wielu partnerów. I wreszcie udana implementacja nowego systemu
R & J, który otrzymał pochwałę od naszych partnerów olimpijskich. Naprawdę wierzę, że
praca, którą wspólnie wykonaliśmy w tym roku, zrewitalizowała i pobudziła AIBA i boks.

And we are not done yet! I can assure you that the AIBA leadership and AIBA staff are more
committed than ever to continuing to build on the good work we have achieved this year.
In terms of our Olympic preparation, this is something that I take extremely seriously which
is why I have already initiated contact with the IOC Ad Hoc Inquiry Committee to discuss
next steps forward including suggesting that any hearing related to the inquiry be open to
the public. We are keen to collaborate to the fullest extent possible with our Olympic
partners in an open and transparent way.
I jeszcze nie skończyliśmy! Mogę was zapewnić, że kierownictwo AIBA i pracownicy AIBA są
bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani w dalsze rozwijanie dobrej pracy, którą
osiągnęliśmy w tym roku. Jeśli chodzi o nasze przygotowania olimpijskie, to bardzo
poważnie podchodzę do tego tematu, dlatego też zainicjowałem już kontakt z komisją
śledczą Ad Hoc w celu omówienia kolejnych kroków, w tym sugestii, że wszelkie rozprawy
związane z dochodzeniem będą jawne dla publiczności. Z wielką chęcią współpracujemy w
możliwie najszerszym zakresie z naszymi partnerami olimpijskimi w sposób otwarty i
przejrzysty.
Lastly, on a personal note, I wanted to thank the entire AIBA family for the trust and
unwavering support that you have put in me this year. Rest assured that my number one
priority continues to be securing the future of our sport on all levels, from the development
of grassroots all the way to Olympic boxing.
Wishing you all the best for the holiday season and see you all in 2019!

Na koniec, osobiście, chciałem podziękować całej rodzinie AIBA za zaufanie i niezłomne
wsparcie, które mi w tym roku okazaliście. Zapewniam, że moim priorytetem w dalszym
ciągu jest ochrona przyszłości naszego sportu na wszystkich poziomach, od rozwoju
amatorskiego aż po olimpijski boks.
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w okresie świątecznym i do zobaczenia w 2019
roku!

Yours in Boxing,
Gafur Rahimov
President, AIBA

