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Hello colleagues,
The Secretary General of the Russian Boxing Federation, member of the AIBA Executive Committee and First VicePresident of EUBC Umar Kremlev commented on the recommendations of the IOC Executive Board regarding the
International Boxing Association (AIBA), which were made following the report of the Inquiry Committee.

Cześć koledzy,
Sekretarz Generalny Rosyjskiej Federacji Bokserskiej, członek Komitetu Wykonawczego
AIBA i Pierwszy Wiceprezydent EUBC Umar Kremlev skomentował zalecenia Komitetu
Wykonawczego MKOl dotyczące Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (AIBA), które
zostały sporządzone po raporcie Komisja Śledczej.
“It is necessary to carry out the most serious reforms in AIBA as soon as possible,” said Kremlev. - First of all, it is
necessary to pay all existing debts in full. I want to call to action AIBA EC and the entire boxing community: now the
moment has come for us when decisions need to be taken carefully and quickly. We must listen and accept all the
comments made by the IOC, eliminate all the shortcomings that are still exists. Our goal is to protect the interests of
boxers and coaches, to preserve the main organization that has been managing our sport for more than 70 years. For
this you need to do real things, putting boxing above any personal interests.

„Konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie najpoważniejszych reform w AIBA” powiedział Kremlev. - Przede wszystkim konieczne jest spłacenie wszystkich istniejących
długów w całości. Chcę wezwać do działania AIBA EC i całą społeczność bokserską: teraz
nadeszła chwila dla nas, gdy decyzje muszą być podejmowane ostrożnie i szybko. Musimy
słuchać i akceptować wszystkie komentarze MKOl, wyeliminować wszystkie istniejące
niedociągnięcia. Naszym celem jest ochrona interesów bokserów i trenerów, aby zachować
główną organizację, która zarządza naszym sportem od ponad 70 lat. W tym celu musimy
robić prawdziwe rzeczy, stawiając boks ponad wszelkimi osobistymi zainteresowaniami.
If we can all unite and carry out a big reform within AIBA, this will help to fundamentally change a difficult situation.
Although the current leadership of AIBA for unknown reasons refused my proposal to close the debts of the
International Boxing Association, it still remains in force - I am ready to help in the shortest possible time to pay off
debts. For this, a special fund will be created in which people, individuals and legal entities who are not indifferent to
boxing, will attract funds, including me. The whole boxing community will see that it will be clear and transparent,
and all steps to close the debts will be made public.

Jeśli wszyscy zjednoczymy się i przeprowadzimy wielką reformę w ramach AIBA, pomoże to
zasadniczo zmienić trudną sytuację. Chociaż obecne kierownictwo AIBA z nieznanych
powodów odrzuciło moją propozycję spłacenia długów Międzynarodowego Związku
Bokserskiego, nadal obowiązuje - jestem gotów pomóc w jak najkrótszym czasie spłacić
długi. W tym celu zostanie utworzony specjalny fundusz, w którym osoby, osoby fizyczne i
prawne, które nie są obojętne na boks, przyciągną fundusze, w tym mnie. Cała społeczność
bokserska zobaczy, że to będzie jasne i przejrzyste, a wszystkie kroki zmierzające do
spłacenia długów zostaną podane do wiadomości publicznej.
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If someone doubts that we can repay debts, we are ready to show this transparently in the nearest future. We will
work with one of the four best world offices providing auditing and consulting services: Deloitte Touche Tohmatsu,
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. One of them will be selected and will provide a report on where the
money came from and how each debt was repaid. We have already begun negotiations.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy możemy spłacić długi, jesteśmy gotowi pokazać to w sposób
przejrzysty w najbliższej przyszłości. Będziemy współpracować z jednym z czterech
najlepszych światowych biur świadczących usługi audytorskie i konsultingowe: Deloitte
Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. Jeden z nich zostanie
wybrany i dostarczy raport o tym, skąd pochodzą pieniądze i jak spłacono każdy dług.
Rozpoczęliśmy już negocjacje.
We also need to finally bring order to refereeing and judging, which should be associated with a model of honesty
and objectivity. To eliminate the human factor, it’s time to switch to electronic judging control systems.

Musimy wreszcie uporządkować sędziowanie i ocenianie, które powinny być powiązane z
modelem uczciwości i obiektywizmu. Aby wyeliminować czynnik ludzki, czas przejść na
elektroniczne systemy kontroli oceniania.
I want to note that it is possible to agree partially with the report of the IOC Inquiry Committee. For objectivity, it
must be examined by all the EC members on each item. And see what is true and what needs to be solved, and what
is already a resolved matter. It is necessary to establish interaction with the IOC Inquiry Committee and to conduct a
dialogue. If the decision of the IOC Executive Board is not revised at the IOC Session in June and if AIBA loses
recognition of the international federation, it will mean that the world of amateur boxing will be in chaos for more
than a year. We must not allow this to happen, and for this we need to do a lot of work.

Chcę zauważyć, że możliwe jest częściowe uzgodnienie ze sprawozdaniem komisji śledczej
MKOl. Dla obiektywności musi być zbadany przez wszystkich członków KE na każdym
przedmiocie. I zobacz, co jest prawdą i co należy rozwiązać, a co już zostało rozwiązane.
Konieczne jest nawiązanie interakcji z Komisją Śledczą MKOl i przeprowadzenie dialogu.
Jeśli decyzja Komitetu Wykonawczego MKOl nie zostanie zrewidowana na sesji MKOl w
czerwcu i jeśli AIBA straci uznanie międzynarodowej federacji, będzie to oznaczać, że świat
amatorskiego boksu będzie w chaosie przez ponad rok. Nie możemy dopuścić do tego, a do
tego potrzebujemy dużo pracy.
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My goal is not to become the head of AIBA, but to help reanimate the organization. We must move from words to
deeds, to convene an Extraordinary Congress, where to invite observers from the IOC and from the sports
community, and where to hold elections and change the entire system completely, to re-elect the entire AIBA
leadership. For the organization to be headed by people who love the sport of boxing. The main thing is that the
oligarchs or corrupt officials do not come to control boxing, but that people who really want to develop and
popularize boxing around the world.

Moim celem nie jest zostać szefem AIBA, ale pomoc w reanimacji organizacji. Musimy
przejść od słów do czynów, zwołać nadzwyczajny kongres, na który zaprosimy
obserwatorów z MKOl i społeczności sportowej, podczas którego odbędą się wybory i
dokona się zmiana całego systemu, aby ponownie wybrać cały przywództwo AIBA. Na czele
organizacji stoją ludzie, którzy kochają sport boksu. Najważniejsze jest to, że oligarchowie
lub skorumpowani urzędnicy nie będą już kontrolować boksu, ale ludzie, którzy naprawdę
chcą rozwijać i popularyzować boks na całym świecie.
Z poważaniem,
Daria Litvinova
Rosyjska Federacja Bokserska
+7 (911) 033 97 58
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