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Registrovaný športovec SBF môže štartovať v dlhodobej zahraničnej súťaži za nasledovných
podmienok:
1. Boxer, ktorý má záujem štartovať v dlhodobej zahraničnej súťaži musí písomne požiadať
sekretariát SBF o povolenie k štartu v zahraničí. K písomnej žiadosti musí priložiť aj súhlas
materského oddielu, v ktorom je registrovaný.
2. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko boxera, dátum narodenia, adresu bydliska, oddiel za
ktorý chce v zahraničí štartovať a obdobie na ktoré žiada povolenie štartu.
3. Žiadosť o povolenie k štartu v zahraničí môže boxer podať kedykoľvek. Povolenie je oprávnený
vydať generálny sekretár SBF (ďalej len „GS SBF“.) GS SBF preverí u ŠTaMK SBF, či boxer nie je
v ochrannej lehote po KO a má všetky povinnosti a náležitosti splnené. V prípade, že boxer nespĺňa
podmienky na vystavenie povolenia, povolenie sa nevydá. Písomné rozhodnutie o žiadosti sa doručí
boxerovi na adresu uvedenú v žiadosti. V prípade zamietnutia žiadosti, boxer má možnosť odvolania
na Výkonný výbor SBF (ďalej len „VV SBF“) do 15 dní od dátumu prevzatia rozhodnutia.
Rozhodnutie VV SBF o odvolaní je konečné.
4. SBF nevydá povolenie, ak boxer nemá uhradený členský poplatok na príslušný kalendárny rok.
5. Boxer, ktorému bolo vystavené povolenie je povinný zúčastňovať sa reprezentačných zrazov
a sústredení, medzinárodných podujatí, na ktoré bol nominovaný, medzištátnych stretnutí a pod.
V čase plnenia týchto povinností nesmie štartovať v zahraničí. V prípade porušenia týchto povinností
bude boxer vyradený z reprezentácie a následne bude zrušené aj vydané povolenie k štartu.
6. O zrušenie povolenia môže požiadať materský klub boxera, v ktorom je boxer registrovaný.
Oddiel vo svojej žiadosti uvedie dôvody, pre ktoré žiada zrušenie povolenia. Oddiel je povinný zaslať
kópiu žiadosti boxerovi, ktorého štart v zahraničí žiada zrušiť. O žiadosti oddielu rozhodne VV SBF
s konečnou platnosťou.
7. Za vystavenie povolenia boxer hradí poplatok vo výške 5,00 EUR (päť eur)
8. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Výkonným výborom SBF dňa
1.5.2016.
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