На основу члана 61. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског
савеза Србије, на седници одржаној дана 02.11.2015. године, донеo је
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БОКСЕРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
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ПРАВИЛНИК О БОКСЕРСКИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА
БОКСЕРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Боксерске
репрезентације
Боксерског
савеза
Србије
(у
даљем
тексту:''Репрезентације'') су Репрезентативне селекције такмичара свих узрасних
категорија у мушкој и женској конкуренцији и Стручно-техничког руководства- које се
формирају ради репрезентовања бо ксерског спорта Републике Србије на међународним
такмичењима.
Члан 2.
Репрезентације чине т акм и чари (у даљем тексту: ''репрезентативци'')
одговарајуће узрaсне и полне категорије и чланови Стручно–техничког руководства
Репрезентације.
Члан 3.
Репрезентације се формирају у више различитих узрасних категорија и то:

1.
2.
3.
4.

Елита (од 19 до 40 година)
Млади (17 и 18 година)
Јуниори (15 и 16 година)
Школарци (13 и 14 година)
Распон годишта у категоријама елите, младих, јуниора и школараца се формира у
складу са правилима Европске боксерске конфедерације (ЕУБЦ) и Међународне
боксерске федерације (АИБА).
Репрезентације се могу формирати и на основу других критеријума у складу са
потребама такмичења, а у циљу остваривању интереса боксерског спорта у Републици
Србији.

.
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II РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

Члан 4.

Репрезентативци су такмичари одговарајуће узрасне, полне и друге организационе
категорије који су као најуспешнији и најбољи изабрани да репрезентују боксерски
спорт Републике Србије.
Репрезентативце, за сваку посебну узрасну, полну и другу организациону
категорију, предлажу Тренери тих Репрезентативних селекција.
О позиву за репрезентацију, репрезентативац и његов клуб се обавештавају у писаној
форми, електронском поштом, путем факса, телеграма и др., или објавом позива на
званичном сајту БСС.
Репрезентативац мора бити држављанин Републике Србије, те мора да
поседује спортске и моралне квалитете који га чине достојним да репрезентује
боксерскои спорт Републике Србије. Репрезентативац може отказати учешће у
Репрезентацији само из нарочито оправданих разлога, које мора доставити у писаној
форми са образложењем, а које цени Т р е н е р т е Репрезентативне селекције,а у
супротном одговара у складу са одредбама Дисциплинског правилника БСС.
У случају болести и спортских повреда репрезентативца, оправданост за
изостанак са припрема и такмичења Репрезентације утврђује тренер Репрезентативне
селекције, којем репрезентативац и његов клуб морају да доставе податке од значаја за
оцену оправданости одсуства репрезентативца,.
Члан 5.
Тренер сваке Репрезентативне селекције, из редова репрезентативаца, бира
капитена и по потреби два заменика капитена Репрезентације, који, као први међу
једнакима, пружају помоћ и подршку репрезентативцима у остваривању својих права и
обавеза и успостављању односа међусобног поверења и сарадње са свим члановима
одговарајуће репрезентетативне селекције.
Члан 6.
Сви репрезентативци су обавезни да се коректно и спортски понашају и залажу за
остваривање што бољих резултата Репрезентације, као и да поштују правила
понашања која одреди Т р е н е р Репрезентативне селекције Србије, заједно са осталим
члановима стручно-техничког руководства Репрезентације.
Репрезентативцима је најстроже забрањено коришћење допинга, конзумирање
дроге, алкохола и других забрањених средстава у складу са правилима ЕУБЦ,
АИБЕ, Међународног Олимпијског комитета (МОК) Oлимписког комитета Србије, Закона
о спорту Републике Србије и других спортских организација. За дисциплинске прекршаје
репрезентативци одговарају у складу са одредбама Дисциплинског правилника БСС.
Тренер Репрезентације може донети одлуку о привременом удаљењу
репрезентативца из састава Репрезентације, до доношења одлуке по поднетој
дисциплинској пријави, односно покренутом дисциплинском поступку против
репрезентативца.
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Члан 7.
Репрезентативци су обавезни да имају коректан однос према средствима јавног
информисања, те да при томе воде рачуна о угледу Репрезентације, Боксерског Савеза
Србије, свом личном угледу и угледу осталих чланова Репрезентације као и о
потреби позитивне медијске презентације рада и резултата Репрезентације.
Репрезентативци су обавезни да чувају као службену тајну све податке о раду
Репрезентације које Тренер Репрезентације и стручно-техничко руководство
Репрезентације, дефинишу као службену тајну, а чија повреда се кажњава у складу са
одредбама Дисциплинског правилника БСС.
Члан 8.
Сваки репрезентативац је дужан да приликом сваког одазивања на позив за
наступ у некој репрезентативној селекцији, Генералном секретару Боксерског Савеза
Србије, достави важећи пасош Републике Србије, приликом одласка репрезентације на
такмичење, као и сву другу неопходну документацију, а у супротном одговара у складу
са одредбама Дисциплинског правилника БСС.
Сваки репрезентативац, приликом наступа у репрезентативној селекцији, мора,
приликом вагања, имати тежину на основу које је сврстан у одређену тежишну категорију и
у којој категорији је позван да наступа за репрезентативну селекцију.
Уколико репрезентативац, намерно или крајњом непажњом, отпутује на било које
међународно такмичење и не може, због повећања килаже, да наступи у тежишној
категорији у којој је позван у репрезентативну селекцију, казниће се у дисциплинском
поступку суспензијом до 1 године, а клуб из ког такмичар долази казниће се новчаном
казном у износу до 100.000,00 динара, у складу са одредбама Дисциплинског правилника.
У случају из претходног става БСС може покренути поступак ради накнаде штете
независно од дисциплинског поступка.
Сви боксерски клубови из чијег састава су изабрани Репрезентативци су
обавезни да омогуће учешће изабраних такмичара, тренера и других чланова, у свим
активностима Репрезентације, у свим периодима припрема и наступа репрезентације
Сви клубови су обавезни да омогуће репрезентативцима најбоље услове за
остваривање посебних и појединачних програма рада које за репрезентативце сачини
Тренер Репрезентације.

III СТРУЧНО- ТЕХНИЧКО РУКОВОДСТВО
Члан 9.
Чланови Стручно–техничког руководства Репрезентације, се именују посебно за
сваку репрезентативну селекцију, а чине га:
1. Тренери Репрезентације
2. Лекар Репрезентације.
3. Вођа пута Репрезентације и
4. Судије
БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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Тренере Репрезентације именује и разрешава УО БСС, на предлог Стручног Савета,
a пo Правилнику тренерске комисије за категоризацију и лиценцирању тренера.
Вођу пута Репрезентације одређује УО БСС, од акције до акције.
Лекара именује УО БСС од акције до акције.
Судије за међународна такмичења делегира ЕУБС, АИБА или УО БСС.
IV ТРЕНЕРИ
Члан 10.
Тренери Репрезентације с у стручно оспособљене особе које у складу са
плановима рада и појединачним налозима Стручног Савета, непосредно учествују у
стручном раду са репрезентативцима.
Статус, права и обавезе Тренера Репрезентација ближе се уређују посебним
уговором који се закључује између Тренера Репрезентација и Генералног секретара
БСС, на који сагласност даје Управни одбор БСС.
Члан 11.
Тренери Репрезентација се именују посебно за мушке, а посебно за женске
селекције.
Члан 12.
За Тренера Репрезентације може бити именовано лице које испуњава услове
који су предвиђени правилником Тренерске комисије за категоризацију и лиценцирање
тренера.
Члан 13.
Тренери Репрезентације се именују нa период oд 4 године и могу бити поново
именовани на ту функцију.
Тренери Репрезентација могу бити разрешени те функције на сопствени захтев, или ако
не извршавају своје обавезе из закљученог уговора, или ако на други начин постану
недостојни да даље обављају ту функцију, или ако изостану задовољавајући
резултати Репрезентације. Oдлуку о разрешењу Тренера
Репрезентације
доноси
УО БСС, након прибављеног мишљења Стручног савета БСС.
Против одлуке УО БСС о разрешењу Тренера Репрезентације жалба није
дозвољена.
У случају разрешења Тренера Репрезентације, након прибављеног мишљења ,
Стручног савета БСС, УО БСС, ће у року од 15 (петнаест) дана именовати новог Тренера
Репрезентације на предлог Стручног Савета БСС.
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Члан 14.
За Тренере Репрезентација може бити именовано лице које, поред општих услова
предвиђених законом, испуњава и следеће посебне услове:
1. да је држављанин Републике Србије,
2. да поднесе доказ о лиценцирању тренера,
3. да поднесе оквирни план рада за период за који се именује (за селекцију за коју се
бира),
4. да поднесе тренерску биографију,
5. да поднесе доказ да није кривично осуђиван и да се против њега не води Кривични
поступак,,
6. да поседује спортске и моралне квалитете, углед у боксерском спорту у
Р.Србији и потребно искуство за обављање функције Тренера Репрезентације
Члан 15.
Тренери Репрезентација за свој рад имају право на одговарајућу накнаду.
Члан 16.
У циљу ефикасније реализације плана и квалитетног спровођења тренинга тренери
Репрезентација предлажу Стручном Савету БСС ангажовање помоћних тренера.
На образложени предлог Стручном Савету исти предлаже УО БСС да именује
помоћне тренере, који морају да имају лиценце БСС.
Члан 17.
Тренери Репрезентација по селекцијама су дужни да спроводе тренинге на
припремама, по Плановима и програму које су предложили Стучном Савету а усвојио УО
БСС,воде такмичаре Репрезентације на такмичењима.
Основни програми су:

Члан 18.

1. Олимпијски циклус;
2. Медитерански циклус;
3. Годишњи програми за СП јуниора и сениора, годишњи програм за ЕП јуниора и
сениора;
4. Програм кадетских репрезентација за Олимпијске игре младих ЕЈОФ, СП, ЕП.
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Додатни програми су:
1. Програми тестирања по циклусима
2. Програми исхране
3. Програми антидопинг контроле
Члан 19.
Садржај програма Тренери Репрезентација свих узрастних селекција предају
Стручном Савету БСС. Потврђује их Стручни Савет и предлаже УО БСС да их усвоји.По
усвојеним Програмима Тренери Репрезентација реализују Програме са клубским
тренерима.
Члан 20.
Обавезе Тренера су:
да води дневник и испуњава зацртани програм;
припрема и осмишљава тренинг;
спроводи индивидуалне програме рада репрезентативаца;
сарађује са клупским тренерима;
предлаже по правилу и принципу „отворене листе“ више такмичара у тежинској
категорији, ради евентуалног отказивања (повреда, болест, остали оправдани
разлози);
6. предлаже Стручном Савету БСС критеријуме - норме за избор Репрезентативаца у
узразним категоријама до 30. новембра за наредну годину који усваја УО БСС;
7. тренери репрезентације за своју узрасну категорију предлажу Стручном Савету
БСС, састав репрезентације за акције, а по календару. УО БСС потврђује предлоге
Стручног Савета.Потврда УО БСС је коначна, сем у примеру такмичења, где састав
репрезентације потврђује Олимпијски комитет Србије;
8. стара се за такмичарску и пријатељску атмосферу у Репрезентацији;
9. одлучује о термину тренинга, одмора, и прати такмичаре до простора за борбу;
10. изутетно је могуће, али према раније постигнутом договору, да о такмичару брине и
да са њим буде у простору при борилишту и његов клуопски тренер;
11. одлучије о часу одласка и доласка репрезентације на такмичење;
12. учествује са такмичарима и у њиховом слободном времену;
13. пише извештаје са припрема и такмичења, и даје оцену успешности. Извештаје
предаје Стучном Савету БСС најкасније пет дана по завршетку истих;
14. учествује по позиву у раду Стручног Савета БСС;
15. састав репрезентације без испуњених критеријума је могућ само изузетно. У том
случају поступак је следећи: тренери Репрезентација предају писмени предлог
Стручном Савету БСС са аргументованим образложењем;

1.
2.
3.
4.
5.
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16. стручни Савет БСС оцењује да ли су образложени разлози за учешће
такмичара у репрезентацији без испуњених критеријума-норми оправдани,те
предлог са својим мишљењем просеђује УО БСС на потвду.Одлука УО БСС је
коначна.;
17. одлуке о учешћу на Олимписким играма, Медитеранским играма и Олимпијским
данима младих ЕЈОФ-у доноси Олимпијски комитет Србије, коју потврђује УО
БСС.

V ЛЕКАР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 21.
Meдицинско особље Репрезентације је доктор или, физиотерапеут и друго
медицинско особље које поседује неопходна стручна знања из области спортске
медицине.
Статус, права и обавезе Медицинског особља Репрезентације ближе се уређују
посебним уговором који се закључује између сваког члана Медицинског особља
Репрезентације и Генералног секретара БСС, а на који сагласност даје Управни одбор
БСС.
Члан 22.
Медицинско особље Репрезентације води бригу о здравственој заштити
репрезентативаца за време припрема и такмичења Репрезентације.
Медицинско особље Репрезентације такође сарађује са клупским докторима и има
право увида у лекарски третман репрезентативаца у њиховим клубовима.
Члан 23.
Медицинско особље Репрезентације мора водити појединачне здравствене
картоне репрезентативаца и кандидата за репрезентацију тј. историју болести и повреда,
врсту повреда и учесталост, као и начин лечења који се примјењује.
Члан 24.
Поједини члан медицинског особља Репрезентације може бити разрешен те
функције на сопствени захтев или ако не извршава своје обавезе из закљученог уговора,
или ако на други начин постане недостојан да даље обавља ту функцију,илиако
изостане задовољавајућа
медицинска заштита репрезентативаца.
Одлуку о разрешењу појединог члана медицинског особља Репрезентације
доноси УО БСС .
Против одлуке УО БСС о разрешењу појединог члана медицинског особља
Репрезентације жалба није дозвољена.
БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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Члан 25.
Медицинско особље Репрезентације за свој рад има право на одговарајућу накнаду.

VI ВОЂА ПУТА
Члан 26.
Вођу пута Репрезентације чини стручно лице која обавља административне,
организационе и друге стручне послове везане за путовања Репрезентације..
Члан 27.
Вођа пута Репрезентације мора имати потребна знања и искуства, и познавање
бар једног страног језика који је у службеној употреби у Е У Б Ц и А И Б Е , те
стручне и организационе способности за обављање послова на којима је ангажован.
Дужности вође пута су да:

Члан 28.

1. преузима од Генералног секретара Савеза сву пратећу документацију и промотивни
матерјал за такмичење (химну, заставу ,поклоне, камеру и друго);
2. организује превозна средства за такмичење (могућа и улога возача);
3. пријављује Репрезентацију, проверава сва документа пред полазак;
4. присуствује жребању и Националној контроли те о резултатима жребања одмах
обавештава тренере;
5. брине о смештају Репрезентације;
6. одлучује о носиоцу државне заставе и пратиоце на свечаном отварању и завршној
свечаности;
7. води Репрезентацију (такмичаре, тренере, пратиоце) у свим њеним активностима;
8. пише извештај о свим догађајима и активностима на одржаном такмичењу;
9. враћа задужени матерјал.
Члан 29.
Вођа пута Репрезентације за свој рад има право на одговарајућу накнаду .
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VII НАКНАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 30.
Сви чланови Репрезентације имају право на накнаду путних и других трошкова
које су имали у вези
са доласком на припреме и наступе Репрезентације, у складу са
општим актима БСС и Законом.
Ако су бо ксер ски клубови, чији су репрезентативци чланови, имали трошкове
око одласка и повратка репрезентативаца на припреме и наступе у Репрезентацији, имају
право да им се ти трошкови рефундирају од стране Боксерског савеза Србије, у складу
са општим актима БСС и Законом.
Члан 31.
За постигнуте резултате у раду и успеху Репрезентације свим члановима
Репрезентације се могу исплатити новчане или друге награде и доделити признања
Члан 32.
Боксерски савез Србије има обавезу да надлежним државним органима,
Спортском савезу Србије и Олимпијском комитету Србије, доставља податке о
оствареним резултатима свих репрезентативних селекција и свих репрезентативаца, а у
циљу остваривања њихових права везаних за статус, награде, стипендије и друга
признања.
Боксерски савез Србије има обавезу да свим репрезентативцима, који су
остварили право на добијање Националног спортског признања пружи сву техничку
и другу помоћ у циљу реализације истог
Члан 33.
Боксерски савез Србије је обавезан да за време боравка на припремама и
такмичењима за све чланове Репрезентације закључи уговор о осигурању од последица
несретног случаја.
За све репрезентативце осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно
осигурање се одређује према , Закону о спорту Републике Србије.
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VIII СПОРТСКА ОПРЕМА
Члан 34.
Боксерски савез Србије обезбеђује свим репрезентативцима сву потребну
спортску опрему за припреме, тренирање и такмичења.
Спортска опрема коју користе репрезентативци на такмичењима мора имати
видљива обележја Републике Србије и Боксерског савеза Србије, а иста може имати и
исписане логотипе спонзора.
Сви чланови Репрезентације су обавезни да поштују обавезе које је Боксерски
савез Србије
преузео према спонзорима
Репрезентације,
у
складу
са
потписаним уговорима, те да активно учествују у њиховој реализацији.
Када год је то могуће, с обзиром на међународна правила такмичења,
спортска опрема коју користи Репрезентација треба да је дизајнирана тако да су у њој
садржане све боје државне заставе Републике Србије (црвена, плава и бела).
Члан 35.
Према могућностима, Боксерски савез Србије обезбеђује репрезентативцима и
спортску опрему за слободно време, као и прикладну одећу за свечане прилике.
Репрезентативци морају током свих акција Репрезентације носити искључиво
опрему и одећу коју је набавио Боксерски савез Србије, а након завршетка активности
Репрезентације исту су обавезни вратити, о чему се води евиденција.
Репрезентативци морају чувати сву спортску опрему и одећу коју су добили од
Боксерског савеза Србије.
У случају да се оштети или изгуби део спортске опреме или одеће немаром
репрезентативца, или ако репрезентативац не врати преузету спортску опрему или одећу,
репрезентативац мора надокнадити насталу штету.

IX ПРЕВОЗ И СМЕШТАЈ
Члан 36.
За превоз чланова Репрезентације на припреме и такмичења се мора користити оно
превозно средство које обезбеђује сигуран, комфоран, удобан и превоз који омогућује да се
у што краћем времену стигне на одређено место.
Сви чланови Репрезентације се за време припрема и такмичења морају
сместити у одговарајуће Хотеле, Мотеле и друге одговарајуће смештајне
капацитете који обезбеђују све потребе за боравак, рад и све активности свих чланова
Репрезентације.
БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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X ЗАДАЦИ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕЗА:
Члан 37.
Задаци Генералног секретар Савеза у
репрезентација Боксерског савеза Србије су да :

смислу

организације

активности

1. правовремено обавештава и доставља докумената о такмичењима, припремама,
тестирањима и састанцима: Стручном савету, тренеру репрезентације, клубовима
репрезентативаца, репрезентативцима као и водећим људима Савеза;
2. организује начин путовања и друго: (тестирање,лекарски преглед,антидопинг
контроле,састанци у ОКС,Министарству за спорт и друго);
3. обавештава медије о резултатима које су са такмичења вође репрезентације дужне
одмах да проследи у јавност;
4. логистичка припрема свих репрезентација (пријаве ЕУБЦ, АИБА, ОКС,
Министарству омладине и спорт и друго).

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
О примени овог правилника брине се Генерални секретар БСС у сарадњи са
председником УО БСС.
Члан 39.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

ПРЕДСЕДНИК УО БСС
Драган Игњатовић
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