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ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И ТАКМИЧАРА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилник о регистрацији боксерских организација и такмичара Боксерског савеза
Србије (у даљем тексту БСС) прописује услове и начин регистрације боксерских
организација и такмичара на територији Републике Србије.
Члан 2.
Боксерске организације су: Регионални савези и боксерски клубови.
Такмичар је регистровани боксер за боксерски клуб или Савез.
Члан 3.
На јавним такмичењима, које организују БСС и боксерске организације наведене у
члану 2, као и друге организације по сагласности одговарајуће боксерске организације,
могу учестовати само регистровани такмичари који су стекли право наступа по одредбама
овог правилника.
Члан 4.
Све одлуке у вези регистрације, пререгистрације и брисање из регистра боксерских
организација и такмичара, у вези класификације такмичара у такмчарске узрасте и
тежинске категорије и у вези права наступа такмичара, доноси комисија за регистрацију
боксерског савеза Србије састављена најмање од три члана.
Члан 5.
Комисија за регистрацију устројава:
-

регистар боксерских клубова,

-

регистар такмичара,

-

картотеку такмичара

-

књигу записника и

-

архиву докумената.
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Члан 6.
Све одлуке комисија за регистрацију доноси на седници најмање од три члана и
уноси их у књигу записника и одговарајући регистар односно картотеку, а приложену
документацију одлаже у архиву докумената.
Одлуке у вези такмичара уносе се у такмичарску књижицу, која носи број под
којим је такмичар заведен у регистар такмичара.
II РЕГИОНАЛНИ САВЕЗИ
Члан 7.
Регионални боксерски Савези оснивају се и региструју по прописима БСС и других
надлежних спортских и државних органа.
III РЕГИСТРАЦИЈА БОКСЕРСКИХ КЛУБОВА
Члан 8.
Боксерски клубови се региструју, пререгиструју и бришу из регистра по прописима
БС Србије и по прописима других надлежних ограна, ако испуњавају услове наведене у
одредбама овог правилника. Регистрација боксерских клубова се врши у Боксерском
савезу Србије. БСС по потреби може ангажовати и друге центре који би обављали
регистрацију клубова и такмичара.
Члан 9.
Услови за регистрацију боксерских клубова заједнички за целу територију
Репблике Србије су:
-

да имају одобрење надлежног државног органа,

-

да је клуб одржао основачку скупштину,

-

да је донео своја акта која нису супротна са прописима БС Србије,

-

да имају органе управљања,

-

да припрема боксере за регистрацију,

-

да има стручног тренера,

-

да има лекара клуба,

-

да располаже са прописаном салом за тренинг,

БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

3

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И ТАКМИЧАРА
-

да располаже са неопходним справама за тренинг и потребном опремом за
такмичара.

Каква треба да буде сала за тренинг, које су неопходне справе за тренинг и која је
опрема потребна за такмичаре одређује Такмичарска комисија БСС.
Члан 10.
Боксерски клуб који испуњава услове из члана 8. и 9. овог правилника
регистроваће се и издаће му се одобрење за рад, а када региструје најмање 5 такмичара
издаће се и одобрење за такмичење.
Члан 11.
Пререгистрација боксерског клуба се врши на почетку сваке године по прописима
БСС и ако испуњава следеће услове:
-

да истовремено пререгиструје најмање 5 (пет) такмичара,

-

да има стручног тренера,

-

да има лекара клуба,

-

да располаже прописаном салом за тренинг и

-

да располаже неопходним справама и потребном опремом за такмичење,
Пререгистрација боксерског клуба врши се до краја календарске године.

Док се не пререгиструје боксерски клуб не може организовати такмичења, нити
учестовати са својим такмичарима на такмичењима која организују друге боксерске
организације, осим наступа такмичара за градску, регионалну и државну репрезентацију
(на позив селектора).
Ако се пререгистрација не изврши до краја године, од првог дана наредне године
такмичари се могу регистровати за други боксерски клуб са правом наступа за осам дана
на свим такмичењима.
Боксерски клуб који не изврши пререгистрацију за две узастопне године, може се
пререгистровати кад на својој скупштини донесе одлуку о обнови рада и испуни услове
предвиђене у члану 8. и 9. овог правилника, а ако истовремено региструје - пререгиструје
и пет такмичара издаће му се и одобрење за такмичење.
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Члан 12.
Клуб се брише из регистра :
-

ако на својој скупштини одлучи да се расформира или да престане са радом,

-

ако се у две узастопне године не пререгиструје,

-

ако надлежни државни орган забрани његов рад,

-

ако одлуком дисциплинског суда буде брисан из чланства БСС и

ако је поднео лажна или фалсификована документа за регистрацију или
пререгистрацију.
IV РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА
Члан 13.
Такмичар се може рагистровати са најмање 11 (једанаест) година старости. За прву
регистрацију такмичара за боксерски клуб комисији за регистрацију подноси се:
-

пријава такмичара са личним подацима потписана од стране такмичара,

потврда тренера да је такмичар тренирао најмање 3 (три) месеца и да је
савладао основне елементе боксерске вештине потребне за јавно такмичење,
потврда лекара клуба да је такмичар здравствено способан да се бави
боксерским спортом,
-

оргинал извод из матичне књиге рођених или пасош,

-

две фогографије снимљене у години регистрације,

захтев боксерског клуба за регистрацију такмичара, са тврдњом да су
документа потписали такмичар, тренер и лекар, оверен потписом председника или
генералног секретара и печатом боксерског клуба.
- потписан уговор са клубом/Савезом
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Члан 14.
За регистарцију такмичара који прелази у други боксерски клуб комисији за
регистрацију подносе се:
-

исписница,

-

потписан и оверен уговор о правима и обавезама такмичара и клуба,

-

такмичарска књижица.
Члан 15.

Исписница такмичара који мења боксерски клуб мора да садржи:
-

личне податке такмичара,

-

да ли је такмичар под казном или суспензијом,

Члан 16.
Уколико боксерски клуб не жели да изда исписницу свом такмичару, такмичар подноси
захтев за издавање исписнице Регистрационој комисији БСС у писаној форми. Уколико
спортиста испуњава услове за прелазак у други клуб, Регистрациона комисија ће обавити
пререгистрацију са правом наступа за 8 (осам) дана. Клуб који није желео да изда
исписницу и поред тога што такмичар испуњава све услове, подлеже дисциплинској
одговорности.
Члан 17.
Страни држављани могу бити регистровани за боксерске клубове и наступати на
свим такмичењима, осим на такмичењима Појединачног првенства Републике Србије.

Члан 20.
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Регистровани такмичар се пререгиструје на почетку сваке године заједно са
пререгистрацијом свог боксерског клуба.
Пререгистрација важи до краја календарске године.

Непререгистровани такмичар не може наступити на јавном такмичењу осим за
државну репрезентацију, ако није прешао старосну границу и ако има уредне лекарске
прегледе уписане у такмичарску књижицу.
Члан 21.
Не може се регистровати односно пререгистровати такмичар:
-

који је млађи од 11 (једанаест) година ,

-

који је старији од 40 (четрдесет) година,

-

који је кажњен доживотном суспензијом,

који је под суспензијом или под временском казном по одлуци
дисциплинског органа свога клуба, донетој пре захтева за исписницу, а која је потврђена
од дисциплинског суда Боксерског савеза Србије или ако је кажњен одлуком
дисциплинског суда Боксерског савеза Србије, без обзира да ли је иста правоснажна – за
време трајања казне, односно суспензије,
ако не испуњава услове за регистрацију односно за пререгистрацију по
другим одредбама овог правилника.
Члан 22.
Такмичар се брише из регистра такмичара:
-

када наврши 40 (четрдесет) година,

-

када постане професионалац,

-

када буде правоснажном одлуком кажњен доживотном суспензијом,

када је на основу лажног или фалсификованог документа регистрован или
пререгистрован,
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V ПРАВО НАСТУПА ТАКМИЧАРА

Члан 23.
Такмичар стиче право наступа у року од 8 (осам) дана на свим такмичењима кад се
по брисању из регистра такмичара поново региструје и кад се поново региструје после три
године од истека последње пререгистрације.
Члан 24.
Такмичар који се пререгиструје за други клуб има право наступа за 8 (осам) дана од
пререгистрације.
Члан 26.
Такмичар може наступити и за други боксерски клуб само уз писмену сагласност
свог боксерског клуба, уколико је, наравно, уредно регистрован за свој боксерски клуб.
Члан 27.
Такмичар који се налази на раду или школовању у иностранству може наступити за
инострани аматрески боксерски клуб само на основу писменог одобрења БС Србије.

VI КАЛЕНДАРСКО УЗРАСНА И ТЕЖИНСКА РАЗВРСТАВАЊА ТАКМИЧАРА
Члан 28.
Узрасне и тежинске категорије такмичара одређене су АИБА и БСС Техничким
правилима и Правилима такмичења. Изричито се забрањују међусобни наступи такмичара
различитих узрасних категорија.

VIII ЖАЛБА
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Члан 30.
Против одлуке Комисије за регистрацију имају право жалбе у року од 8 (осам)
дана, рачунајући до првог дана после пријема одлуке, такмичар и клуб којима је одлука
достављена, ако је одлука достављена противно одредбама овог правилника и противно
другим прописима БС Србије. Коначну одлуку након тога доноси Управни одбор.

IX УГОВОР ИЗМЕЂУ ТАКМИЧАРА И КЛУБА
Члан 31.
Клуб „Уговором за бављење спортом без надокнаде“ регулише све међусобне односе с
такмичаром. Уговор се закључује на период од 1 (једне) године. Уговор између клуба и
такмичара прописан је од стране БСС и једини је који се примењује приликом склапања
уговора између такмичара и клуба без надокнаде.
Клуб „Професионалним уговором“ регулише све међусобне односе с такмичаром. Ова
врста уговора мора бити потписана у канцеларији БСС.
Уговор сачињен у 5 (пет) примерка за боксерски клуб потписује овлашћени представник
клуба са једне стране и такмичар (за малолетне такмичаре родитељ или старатељ) са друге
стране.

Члан 32.
У случају спора између боксерског клуба и такмичара у погледу садржине уговора
сматраће се важећим текст уговора који је депонован у БС Србије.

Члан 34.
Важност уговора између боксерског клуба и такмичара престаје:
-

истеком периода на који је закључен,

-

раскидом уговора уз обострану сагласност,

-

ако клуб не изврши пререгистрацију у року.

X ТАКМИЧАРСКА КЊИЖИЦА
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Члан 35.
Образац такмичарске књижице прописује БС Србије за целу територију Републике
Србије. У такмичарској књижици означене су странице.
Неисправна је такмичарска книжица која нема све листове или је оштећен неки
лист, што утврђује званични делегат, односно Такмичарска комисија БС Србије.
Такмичарска књижица мора да садржи:
-

личне податке такмичара,

-

број регистра такмичара,

-

датум регистрације и право наступа,

-

календарски узраст и тежинску категорију,

-

боксерски клуб/Савез за који је такмичар регистрован,

-

рубрике за редовни лекарски преглед,

-

рубрике за забрану такмичења,

-

рубрике за лекарски преглед после лекарске забране такмичења,

-

печат БС Србије и потпис лица које је издало такмичарску књижицу,

рубрике за уписивање у првој фази меча тренутне способности и телесне
тежине од стране званичног лекара и делегата,
-

рубрике за раније мечеве,

-

рубрике за осигурања,

-

рубрика за уписивање противника и резултата на самом мечу.

На такмичарској књижици мора бити фотографија такмичара направљена у години
издавања такмичарске књижице, са потписом такмичара. Фотографија ће се заменити када
пионир, школарац и јуниор пређу у календарски узраст младих.
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Ни на једном јавном такмичењу укључујући и репрезентацију такмичар се не може
такмичити без исправне такмичарске књижице.
Члан 36.
Попуну рубрика врше организације, органи и званична лица која су одређена
прописима БС Србије и оверавају унето својим потписом и печатом. Такмичарска
књижица се не сме преправљати, а погрешке уписане може мењати само надлежна
организација са констатацијом шта је мењано и оверава печатом и потписом.
Члан 37.
Дупликат такмичарске књижице може се издати:
-

ако оргинална такмичарска књижица изгубљена или уништена и

ако боксерски клуб приликом одласка такмичара у други боксерски клуб не
преда такмичарску књижицу и после захтева комисије за регистрацију.
XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Измене и допуне овог Правилника могу се вршити само на начин и по поступку
прописаном одредбама Статута БСС.

ПРЕДСЕДНИК УО БСС
Драган Игњатовић

БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР
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