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Smernica SBF o štatúte reprezentanta
Reprezentácia vlasti a národného športového zväzu je najvyšším ocenením a súčasne
športovou a občianskou cťou každého športovca. Reprezentant Slovenskej republiky a SBF
sa stáva súčasťou športovej histórie. Účasť v reprezentácii však nie je spojená iba s
požiadavkou podávania kvalitných športových výkonov, ale tiež so šírením dobrého mena
slovenského športu, osobitne boxu. Preto Výkonný výbor SBF prijíma tento Štatút
reprezentanta:
Článok I
Pôsobnosť štatútu
1. Tento štatút sa vzťahuje na všetkých členov SBF, ktorí budú poverení alebo nominovaní
SBF, alebo inou poverujúcou organizáciou, a príjmu poverenie reprezentovať Slovenskú
republiku v medzinárodných súťažiach a na medzinárodných podujatiach.
2. Ak bude člen SBF poverený reprezentovať Slovenskú republiku inou poverujúcou
organizáciou než je SBF, vzťahuje sa naňho tento štatút reprezentanta aj v prípade, že sa
zaviazal dodržiavať štatút reprezentanta poverujúcej organizácie, a to podporne.
3. Ak SBF poverí reprezentáciou osobu, ktorá nie je členom SBF, s reprezentantom uzatvorí
zmluvu o výkone činnosti reprezentanta, v ktorej sa reprezentant zaviaže rešpektovať tento
štatút reprezentanta a interné normy AIBA a SBF v súvislosti s jeho reprezentačnou
činnosťou. Prijatím reprezentácie a podpisom zmluvy o výkone činnosti reprezentanta sa
v zmysle Stanov SFZ reprezentant stáva individuálnym členom SBF. V prípade, ak športovec
nie je plne spôsobilý na právne úkony, súhlas vyjadrí i jeho zákonný zástupca.
4. Pri poverení SBF reprezentovať Slovenskú republiku sa vychádza zo športových výkonov
športovca, najmä z hľadiska splnenia kritérií určených organizátorom medzinárodnej
športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia. Interné kritériá SBF pre
zaradenie športovcov do reprezentácie stanovuje TMK SBF v spolupráci s reprezentačným
trénerom a schvaľuje Výkonný výbor SBF (ďalej len „VV SBF“).
Článok II
Športové povinnosti reprezentanta
Reprezentant je v rámci výkonu činnosti reprezentanta povinný:
a)
dodržiavať pokyny trénerov a ostatných členov realizačného tímu a dodržiavať
disciplínu podľa pokynov,
b)
rešpektovať a dodržiavať časový harmonogram stanovený hlavným trénerom, ak
jeho porušenie neospravedlní objektívnymi preukázateľnými dôvodmi,
c)
zúčastňovať sa tréningového procesu ako aj iných stretnutí za účelom riadnej
prípravy na stretnutie, ak svoju neúčasť neospravedlní objektívnymi preukázateľnými
dôvodmi,
d)
zúčastňovať sa skupinovej a individuálnej prípravy na stretnutie podľa pokynov
trénerov a ostatných členov realizačného tímu, ak svoju neúčasť neospravedlní objektívnymi
preukázateľnými dôvodmi,
e)
dbať o svoje zdravie, dodržiavať zásady správnej výživy a životosprávy,
f)
dodržiavať všetky stanovené procedúry za účelom regenerácie a rehabilitácie,

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: janko.boxing@gmail.com

g)
udržiavať sa v optimálnej psychickej kondícii, dostaviť sa na stretnutie plne
koncentrovaný s cieľom podať svoj najlepší športový výkon,
h)
informovať hlavného trénera a hlavného lekára reprezentácie o svojom zdravotnom
stave, najmä o všetkých zraneniach, ktoré prekonal, o všetkých lekárskych vyšetreniach a
lekárskych zákrokoch, ktoré absolvoval, rovnako ako aj o všetkých liekoch, ktoré užíva alebo
ktoré užíval v poslednom období, ako aj o ďalších skutočnostiach, najmä podľa písmena g),
ktoré by mohli mať rozhodujúci vplyv na jeho výkon v zápase; užívanie akýchkoľvek liekov
či iných podporných látok počas reprezentačného zrazu je zakázané bez predchádzajúceho
písomného súhlasu lekára a trénera,
i)
zúčastňovať sa po stretnutí porád za účelom rozboru a hodnotenia stretnutia, ak
svoju neúčasť neospravedlní objektívnymi preukázateľnými dôvodmi,
j)
chrániť všetky prostriedky a všetok majetok mu zverený zo strany poverujúcej
organizácie, najmä sa oň náležite starať tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku,
k)
počínať si pri výkone činnosti reprezentanta tak, aby nedochádzalo ku škodám na
zdraví a majetku, a nahradiť škodu, ktorú spôsobí porušením povinností,
l)
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohli poškodiť dobré meno SBF, jej členov,
reprezentácie a jej partnerov,
Článok III
Ďalšie povinnosti reprezentanta
Reprezentant je v rámci výkonu činnosti reprezentanta ďalej povinný:
a)
vykonávať činnosť reprezentanta v súlade s požiadavkami poverujúcej organizácie,
vynakladať maximálne úsilie podľa svojich možností a schopností za účelom dosiahnutia
cieľov reprezentácie, a je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami
materského klubu,
b)
v stretnutiach súťažiť čestne, dodržiavať všetky interné predpisy, pravidlá a etické
zásady športového odvetvia (najmä zásadu fair play) a konať v súlade s nimi a podriadiť sa
disciplinárnej právomoci poverujúcej organizácie, organizátora súťaže alebo podujatia, AIBA
a SBF,
c)
nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom iných osôb stávok, hier a súťaží
súvisiacich s výsledkami stretnutí reprezentačného podujatia,
d)
rešpektovať zákaz dopingu v každej forme,
e)
zdržať sa verejných kritických vyjadrení, najmä prostredníctvom médií, voči iným
športovcom, reprezentačným trénerom a ostatným členom realizačného tímu, rozhodcom,
funkcionárom SBF a vnútorným záležitostiam SBF.
Článok IV
Marketingové povinnosti reprezentanta
Reprezentant je v rámci výkonu činnosti reprezentanta povinný:
a)
správať sa a vystupovať na verejnosti, najmä prostredníctvom médií, profesionálnym
spôsobom, v duchu etických zásad, chrániť a upevňovať dobré meno SBF, jej členov,
reprezentácie a jej partnerov,
b)
dodržiavať pokyny členov realizačného tímu a predstaviteľov poverujúcej
organizácie a SBF za účelom mediálnej propagácie a marketingových aktivít, najmä sa riadne
a včas dostaviť na tlačové konferencie, rozhovory či iné mediálne výstupy,
c)
zúčastňovať sa spoločenských, marketingových, reklamných a iných podujatí
organizovaných poverujúcou organizáciou a/alebo SBF,
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d)
zúčastňovať sa sponzorských podujatí organizovaných partnermi reprezentácie na
základe zmluvných záväzkov poverujúcej organizácie,
e)
vystupovať počas tréningového procesu, stretnutí či iných podujatí družstva rovnako
ako aj pri rozhovoroch či iných stretnutiach s médiami, v oficiálnom oblečení a s oficiálnym
výstrojom reprezentácie,
f)
strpieť umiestnenie reklamy poverujúcej organizácie, SBF a partnerov reprezentácie
na oblečení, v ktorom je povinný vystupovať podľa písmena e), pričom berie na vedomie, že
nie je oprávnený zasahovať do jej vyhotovenia a vyobrazenia a je povinný šíriť ju užívaním
oblečenia, výstroja a obuvi, ktoré mu boli poskytnuté zo strany poverujúcej organizácie
a/alebo SBF,
g)
nevystupovať v oficiálnom oblečení reprezentácie na iných ako reprezentačných
podujatiach. Reprezentant najmä nesmie využívať oficiálne oblečenie, obuv ani výstroj
reprezentácie na propagačné, reklamné, mediálne, marketingové a obchodné aktivity
nesúvisiace s reprezentáciou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poverujúcej
organizácie a/alebo SBF,
h)
vo vzťahu k partnerom reprezentácie:
zdržať sa uzatvárania individuálnych sponzorských zmlúv na dobu reprezentačného
zrazu,
rešpektovať od začiatku reprezentačného zrazu do jeho skončenia partnerov
reprezentácie a konať v súlade so záväzkami poverujúcej organizácie a/alebo SBF
vyplývajúcimi zo sponzorských zmlúv,
nezúčastňovať sa v priebehu reprezentačného zrazu podujatí iných, ako uvedených
v tomto štatúte a zmluve s partnerom reprezentácie, bez predchádzajúceho súhlasu
poverujúcej organizácie a/alebo SBF.
Článok V
Osobnostné práva reprezentanta
1.
Reprezentant súhlasí, aby poverujúca organizácia a/alebo SBF zhodnocovala jeho
osobnostné práva ako člena reprezentácie - výhradne v tejto súvislosti a za týmto účelom,
najmä nasledovnými spôsobmi:
a)
používaním vyobrazenia mena a priezviska reprezentanta za účelom výroby a
predaja reprezentačných dresov, výroby a šírenia podpisových kariet či za iným účelom v
súvislosti s obchodnými či marketingovými aktivitami poverujúcej organizácie a/alebo SBF,
nepoškodzujúcim dobré meno reprezentanta. V tejto súvislosti reprezentant udeľuje súhlas
na spracovanie originálu jeho podpisu ako faksimile alebo v tlačenej forme pre
marketingové, reklamné či iné propagačné účely poverujúcej organizácie a/alebo SBF, a
partnerov reprezentácie,
b)
vyhotovovaním a používaním podobizne a obrazových snímok, zvukových a
zvukovo-obrazových záznamov zobrazujúcich reprezentanta počas tréningov, stretnutí,
podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta,
2.
Reprezentant udeľuje súhlas, aby poverujúca organizácia a/alebo SBF vykonávala
práva podľa ods. 1 prostredníctvom tretích strán, najmä verejných či súkromných televízií a
filmových spoločností.
3.
Poverujúca organizácia a/alebo SBF je oprávnená ďalej udeľovať súhlas na
zhodnocovanie osobnostných práv reprezentanta podľa ods. 1 tretím stranám, ktoré sú
partnermi reprezentácie, ak je účelom poskytnutia súhlasu splnenie si zmluvnej povinnosti.

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: janko.boxing@gmail.com

4.
Poverujúca organizácia a/alebo SBF sa zaväzuje zhodnocovať osobnostné práva
reprezentanta spôsobom, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom do jeho
osobnostných práv.
5.
Reprezentant súhlasí, aby zisk nadobudnutý zhodnocovaním osobnostných práv
reprezentanta patril poverujúcej organizácii a/alebo SBF.
6.
Udelenie licencií a súhlasov v zmysle tohto článku bolo dohodnuté ako bezodplatné.
Článok VI
Povinnosti SBF
1.
SBF sa v rámci výkonu činností podľa tohto štatútu zaväzuje:
a)
vytvárať reprezentantovi vhodné podmienky pre dosahovanie cieľov reprezentácie,
za týmto účelom najmä poskytovať reprezentantovi príslušné materiálne vybavenie vrátane
výstroja, športového či spoločenského oblečenia, a i.,
b)
zabezpečiť reprezentantovi primerané ubytovanie, stravu, a potrebnú zdravotnú
starostlivosť.
2.
Materiálne vybavenie, organizačné a finančné zabezpečenie reprezentácie a účasti
športovcov na akciách reprezentácie schvaľuje VV SBF na základe návrhu Trénerskometodickej komisie (ďalej len „TMK“) a reprezentačného trénera a s prihliadnutím na
ekonomickú situáciu a možnosti rozpočtu SBF. Ich realizáciu zabezpečuje sekretariát SBF
alebo osoby poverené VV SBF.
Článok VII
Odmena reprezentanta
VV SBF môže priznať reprezentantovi za výkon činnosti reprezentanta odmenu.
Článok VIII
Sankcie a riešenie sporov
1.
Reprezentant berie na vedomie, že sa podriaďuje disciplinárnej právomoci SBF
a AIBA a za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto štatútu a interných predpisov SBF
a AIBA mu v disciplinárnom konaní môžu byť udelené disciplinárne sankcie v zmysle
disciplinárnych poriadkov SBF a AIBA.
2.
Spory v súvislosti s reprezentáciou, pokiaľ nejde o disciplinárne previnenia,
rozhoduje VV SBF alebo ním poverený orgán SBF, ak bola poverujúcou organizáciou SBF.
Článok IX
Predčasné ukončenie reprezentačnej činnosti
1.
VV SBF je oprávnený poverenie reprezentovať Slovenskú republiku a SBF odvolať:
a)
ak reprezentant nie je na základe objektívneho lekárskeho posudku spôsobilý zo
zdravotných dôvodov trvalo plniť povinnosti v zmysle tohto štatútu,
b)
ak si reprezentant opakovane neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu a
SBF ho v tejto súvislosti na zistené nedostatky písomne upozornila,
c)
ak reprezentant prestal spĺňať výkonnostné kritériá pre zaradenie do reprezentácie, o
čom rozhodne VV SBF na základe stanoviska TMK SBF v spolupráci s reprezentačným
trénerom
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d)
dňom zistenia pozitívneho testovania na užitie zakázaných podporných látok, či
iného porušenia pravidiel boja proti dopingu.
2.
Reprezentant je oprávnený od reprezentácie odstúpiť, ak si SBF neplní povinnosti
podľa tohto štatútu. Rovnako reprezentant môže od reprezentácie odstúpiť v prípade, že sa
rozhodne ukončiť svoju reprezentačnú kariéru. Vzdanie sa reprezentovania musí mať
písomnú formu a byť doručené VV SBF, TMK SBF, prípadne trénerovi reprezentácie.
Článok X
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť...

