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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok č. 1 – VÝKLAD POJMOV-SKRATIEK

a) SBF - Skrátený názov občianskeho združenia Slovenská boxerská federácia so
sídlom v Bratislave
b) STANOVY - stanovy SBF v platnom znení
c) ORGANIZAČNÝ PORIADOK - organizačný poriadok v platnom znení
d) PREZIDENT-VV- orgány SBF tak ako ich predvídajú stanovy SBF a organizačný
poriadok
e) VV - Výkonný výbor SBF
f) GENERÁLNY SEKRETÁR – Generálny Sekretariát SBF
g) KR - Komisia rozhodcov SBF
h) KOMISIA - Komisia rozhodcov SBF, ktorú zriadil SBF na operatívne riadenie jej
zverených oblastí a činností
i) VEC - jej konkrétna úloha, patriaca do pôsobnosti komisie, vymedzená zadaním a
cieľom úlohy spôsobom a termínom plnenia
j) DORUČENIE - zaslanie doručovacieho dokumentu alebo správy adresátovi poštou
alebo e-mailom na adresu (poštovú alebo e-mailovú) oznámenú členom komisie na
účely komunikácie v rámci činnosti komisie
k) OZNÁMENIE - ústne oznámenie oznamovacej informácie adresátovi (osobne alebo
telefonicky) alebo zaslanie oznamovacej informácie adresátovi poštou alebo e-mailom
na adresu (poštovú alebo e-mailovú) oznámenú členom komisie na účely komunikácie
v rámci činnosti komisie alebo
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Článok č. 2 -Všeobecné ustanovenia
Na riešenie odbornej problematiky rozhodcov boxu v Slovenskej boxerskej federácii
(SBF) je ustanovená táto odborná komisia rozhodcov SBF. Skrátený názov komisie je KR
SBF.
Článok č. 3 - Úlohy, právomoci a povinnosti KR SBF
3.1
Komisia zodpovedá za uplatňovanie platných pravidiel boxu a proti dopingových
smerníc a pravidiel na súťažiach SBF na území Slovenskej republiky.
3.2
Pripomienkovanie športovo-technických predpisov, pravidiel a súťažných
poriadkov, organizačných rozpisov SBF.
3.3
V spolupráci s ostatnými komisiami SBF a s VV SBF, plánovanie, príprava
a organizovanie školení, seminárov a aktívov rozhodcov za účelom zvyšovania
kvalifikácie rozhodcov.
3.4
Delegovanie rozhodcov na jednotlivé súťaže SBF.,sa bude uskutočňovať na
základe rozhodcovského rebríčka , ktorý bude uverejnený na webovej stránke SBF a bude
aktualizovaný priebežne.
3.5
Hodnotenie činnosti delegovaných rozhodcov a vyhodnocovanie vlastnej činnosti
komisie rozhodcov.
3.6
Vypracovanie návrhu rozpočtu na svoju činnosť, na materiálno-technické
zabezpečenie činnosti rozhodcov a na vybavenie rozhodcov. Návrh tohto rozpočtu
posudzuje a schvaľuje VV SBF.
3.7
Každý rozhodca, ktorý sa chce zúčastniť boxerských podujatí mimo športového
kalendára SBF, je povinný oznámiť účasť VV SBF, ktorý túto skutočnosť prehodnotí a
oznámi predsedovi KR SBF jeho rozhodnutie. Na základe tejto skutočnosti vystaví
predseda KR SBF povolenie na výjazd. Porušenie tohto nariadenia bude riešené DK.
Článok č. 4 - Zloženie KR SBF
4.1.
KR SBF je odborným orgánom zodpovedným za riadenie rozhodcovskej
činnosti v Slovenskej boxerskej federácii (ďalej len SBF).
Skladá sa z
a/ predsedu KR SBF
b/ členov KR SBF.
Predseda KR SBF je, v súlade so Stanovami SBF, nominovaný do funkcie a zvolený
výkonným výborom SBF na štvorročné volebné obdobie. Vo svojej činnosti je
podriadený Prezidentovi SBF a Výkonnému výboru SBF. Predseda KR SBF zvoláva
a riadi zasadnutia KR SBF, prijíma rozhodnutia, ktoré v prípade potreby predkladá
na schválenie Výkonnému výboru SBF, zastupuje SBF v otázkach rozhodcovskej
činnosti doma aj v zahraničí. Výkonom niektorých činností môže predseda KR SBF
poveriť niektorého z členov KR SBF.
Článok č. 5- Ustanovenie a činnosť komisie

Komisia je tri až päť členná. Zloženie komisie schvaľuje výkonný výbor Slovenskej
boxerskej federácie.
Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkcie písomné poverenie VV SBF.
Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná.
Členov komisie odvoláva VV SBF na návrh predsedu komisie. Predseda komisie
navrhne na najbližšom zasadnutí VV SBF na odvolanie člena komisie vtedy, ak je
splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
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a) odvolanie člena z tejto komisie je na základe rozhodnutia komisie rozhodcov
SBF,
b) člen komisie sa písomne vzdal členstva v komisii,
c) člen komisie ukončil členstvo v SBF,
d) člen komisie bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Komisia realizuje svoju
činnosť v rámci rozpočtu, ktorý schválil VV SBF.
Komisia sa schádza pravidelne minimálne 2x ročne, podľa svojho plánu práce, ktorý si
na príslušný rok stanovila. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda, v prípade potreby
aj mimo schváleného plánu práce. Predseda komisie musí zvolať mimoriadne
zasadnutie do 15 dní, ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie.
Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu
jej členov.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov komisie.
5.1. Na zasadaní komisie sa môže zúčastniť, s hlasom poradným, člen VV SBF.
5.2. Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen komisie zápisnicu, ktorú je povinný
zaslať VV SBF na schválenie do 5 pracovných dní odo dňa konania zasadnutia KR SBF.
Zápisnica, po schválení VV SBF bude uverejnená na oficiálnej webovej stránke SBF.
Zápisnica musí obsahovať: dátum a miesto rokovania, mená prítomných členov komisie,
prizvaných hostí, neprítomných členov komisie, kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí
komisie alebo iných oprávnených orgánov SBF, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy
alebo uznesenia, ktoré komisia prijala. V zápisnici musia byť uvedené aj návrhy alebo
pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne požiada. Prílohou
k zápisnici je prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi prítomných účastníkov
zasadania.
Článok č. 6 - Povinnosti rozhodcu.

6.1. Rozhodca nesmie v žiadnom prípade rozhodovať stretnutia, APB/WSB, len v prípade
ak má na tieto súťaže licenciu, Inak smie rozhodovať výhradne stretnutia olympíjského
boxu.

.

6.2. Hlavný rozhodca, supervízor, rozhodca, ktorý je nominovaný na domáce, zahraničné
stretnutia KR SBF je povinný zaslať správu zo stretnutia KR SBF na schválenie do 5
pracovných dní odo dňa konania stretnutia. KR SBF túto správu posúdi a obratom
zašle VV SBF na schválenie. Po schválení VV SBF bude správa uverejnená na
oficiálnej webovej stránke SBF.

Článok č. 7– KONFLIKT ZÁUJMOV
7.1. Výkon funkcie predsedu alebo člena komisie je nezlučiteľný s výkonom
funkcie v profesionálnom aparáte SBF.
7.2.
Predsedom ani členom nesmie byť člen VV, prezident, či iný člen iného
zmierovacieho a kontrolného orgánu.

7.3.
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Článok č. 8 - Záverečné ustanovenie

Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tohto štatútu prináleží výhradne VV SBF.
Na schválenie VV SBF vypracoval a odoslal Peter Jachman

Komárne dna 01.07.2016
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