
  
 

ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC)  
                        (ASSOCIAÇÃO DE COMISSÕES DE BOXE) (ABC) 

Solicitação do Cartão Federal de Identificação para Boxeadores Profissionais 
N.o do ID federal:   Data de expiração:   

Nome completo (prenome, nome do meio e sobrenome):     

 

Data de nascimento (mês/dia/ano):  N.o do Social Security:   

Local de nascimento (país, cidade, estado):   

 

Endereço (rua, cidade, CEP, país):   

 

Telefone:   E-mail:   

Altura:  Peso:   Base (marque uma):  Direita      Esquerda  

Cabelos:   Olhos:   

Particularidades físicas (tatuagens, cicatrizes, etc.): 

 

Manager (nome e e-mail, ou telefone):   

Promotor (nome e e-mail, ou telefone):   

Treinador (nome e e-mail, ou telefone):   

Experiência no boxe amador:         Sim            Não           Recorde:   

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. O(a) boxeador(a) deve solicitar o cartão federal de ID para boxeadores no estado em que reside ou onde deva ocorrer a primeira luta do(a) boxeador(a) nos Estados Unidos. 

2. O cartão federal de identificação não será emitido até o envio do formulário preenchido com exatidão e autenticidade para a obtenção do Cartão Federal de ID para Boxeadores 

da ABC, duas fotos de passaporte e dois tipos de identificação. 

3. O(A) boxeador(a) está ciente de que não poderá lutar sem o Cartão Federal de ID para Boxeadores. 

4. Qualquer declaração falsa ou enganosa contida no formulário pode ocasionar a colocação do(a) Boxeador(a) na lista de Suspensão Nacional. 

5. O uso de drogas que melhoram o desempenho pode causar a colocação do(a) Boxeador(a) na lista de Suspensão Nacional. 

6. O(A) Boxeador(a) concorda que as entidades abaixo estão autorizadas a posicioná-lo(a) na lista de Suspensão Nacional por motivo justo e sujeita-lo(a) ao processo devido: 

a. A Comissão emissora do cartão de identificação; 

b. Qualquer comissão sob cuja jurisdição ocorra a violação alegada das regras se o(a) Boxeador(a) lutar em tal jurisdição, ou 

c. A Association of Boxing Commissions (ABC – Associação de Comissões de Boxe). 

7. O(A) Boxeador(a) está ciente de que a ABC, com a colaboração da Comissão emissora do Cartão Federal de Identificação, resolverá disputas ou violações dos termos e condições 

dos cartões. 

8. O(A) Boxeador(a) concorda em cumprir os termos e condições, e quaisquer outras regras estabelecidas pela ABC e pela Comissão emissora do cartão de identificação. 

9. A ABC se reserva o direito de alterar os termos e condições. 

Eu juro (ou atesto) solenemente que as declarações constantes no formulário são verdadeiras e que a fotografia anexada é a minha verdadeira imagem. Ao assinar o formulário, eu concordo 

que estou sujeito às regras e regulamentos da ABC. No caso de fornecimento de uma declaração falsa ou enganosa, a ABC pode, a qualquer momento, suspender-me por um ano. Eu atesto 

que li, estou ciente e concordo com os termos e condições do Cartão Federal de Identificação da ABC. 

    

Assinatura do(a) requerente Data Representante da Comissão Data 

 

 



  ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC) 
                                           (ASSOCIAÇÃO DE COMISSÕES DE BOXE) (ABC) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA 

Conforme a Lei de Reforma do Boxe Muhammad Ali (Muhammad Ali Boxing Reform Act) (lei federal), as comissões devem 

divulgar informações e esclarecimentos médicos a todos os boxeadores profissionais quando da emissão do Cartão do 

Número de Identificação de Boxeadores da ABC (ABC Boxer Identification Number - ABIN). 

O(A) boxeador(a) profissional deve estar ciente de que o esporte inclui vários riscos de saúde e de segurança, 

particularmente o risco de danos cerebrais. Sendo assim, recomenda-se firmemente que o(a) profissional do boxe realize 

os exames médicos necessários para a detecção de dano cerebral. Entre em contato com a comissão local se necessitar 

informações adicionais sobre esses exames. 

Atesto que estou ciente e entendo as informações acima. 

  

Assinatura do(a) boxeador(a) Data 

 
  



  ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC) 
                                           (ASSOCIAÇÃO DE COMISSÕES DE BOXE) (ABC) 

Uniformity – Professionalism – Consistency 
(Uniformidade – Profissionalismo – Consistência) 

 A Association of Boxing Commissions (Associação de Comissões de Boxe) e a National Association of Attorneys 

General “Boxing Task Force” (“Força-Tarefa do Boxe” da Associação Nacional de Procuradores-Gerais) apresentam a  

“Carta de Direitos” dos Boxeadores Profissionais 

1. O(A) boxeador(a) tem o direito de ser tratado(a) de maneira profissional e ser completamente informado(a) sobre 

todos os aspectos do esporte. 

2. O(A) boxeador(a) tem o direito de possuir todos os termos escritos de contratos com um promotor ou manager. 

3. Todos os contratos devem ler lidos e explicados para o(a) boxeador(a) seja por um representante da comissão 

local ou pela pessoa que selecionar (incluindo um advogado). 

4. Antes de uma luta, o(a) boxeador(a) tem o direito de saber o nome do oponente, o recorde, a categoria de peso 

da luta, o número de rounds da luta e a quantia a ser ganha (luvas), incluindo despesas de viagem e de 

treinamento. Para verificar o recorde de um(a) boxeador(a), inclusive o seu próprio, acesse BoxRec.com. 

5. O(A) boxeador(a) tem o direito de revisar, obter e manter cópias de todos os seus contratos. 

6. O(A) boxeador(a) tem o direito de receber todos os pagamentos obtidos devido a uma luta conforme estabelecido 

no contrato do combate. 

7. O(A) boxeador(a) tem o direito a um relatório contábil escrito pós-luta fornecido pelo promotor ou manager, ou 

ambos demonstrando como a quantia total das luvas foi distribuída. Se houver qualquer dedução da quantia, o(a) 

boxeador(a) tem o direito a solicitar o relatório contábil escrito das deduções e o motivo das mesmas. 

8. O(A) boxeador(a) tem o direito de exigir a presença constante de um médico ao lado do ringue e também de 

profissionais médicos de emergência e/ou uma ambulância permanentemente no local. 

9. O(A) boxeador(a) tem o direito a um seguro médico para a cobertura de ferimentos resultantes de uma luta, e 

também de saber o nome da seguradora e a quantia da cobertura fornecida. 

10. O(A) boxeador(a) tem o direito de contratar os indivíduos que escolher para atuar como managers, treinadores 

ou seconds (cornermen). A contratação não é necessária para a obtenção de uma luta. 

11. O(A) boxeador(a) tem o direito de saber porque seu ranking foi modificado com um órgão de penalização e os 

motivos da alteração. As informações podem ser obtidas através de comunicação escrita enviada à organização 

indagando a razão da modificação. A organização deve responder por escrito dentro de sete dias.  

12. O(A) boxeador(a) tem o direito de apelar de qualquer e todas as suspensões, e ser informado(a) exatamente do 

motivo e da duração da suspensão. Para consultar a Lista Nacional de Suspensões acesse www.boxrec.com. 

13. O(A) boxeador(a) tem o direito de entrar em contato com a comissão local ou a Association of Boxing Commissions 

para relatar violações, esclarecer dúvidas ou solicitar orientação. 

** O(A) boxeador(a) deve ler as duas leis federais do boxe que detalham vários direitos e responsabilidades do boxeador 

profissional. As duas leis são a Professional Boxing Safety Act of 1996 (Lei de Segurança do Boxe Profissional de 1996) e a 

Muhammad Ali Act of 2000 (Lei de Muhammad Ali de 2000). 

http://www.boxrec.com/
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