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ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
a) Registračný a prestupový poriadok (ďalej „RPP“) sa vzťahuje na členov SBF, ich registráciu,
prestupy a hosťovania v rámci Slovenskej boxerskej federácie (ďalej „SBF).
b) Tento poriadok upravuje záväzné pravidlá registrácie členov SBF, klubovú príslušnosť a
pravidlá podľa ktorých sa riadi prestup športovca.
c) Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých členov bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo
pohlavie.
ČLÁNOK 2
VYMEDZENIE POJMOV
Na účely tohto poriadku sa rozumie pod pojmom:
1. športovec - člen, ktorý má vystavený a platný Záznam o stretnutiach boxera a je
registrovaný v klube, ktorý je pridruženým klubom SBF,
2. profesionálny športovec – je športovec s profesionálnou licenciou na meno a je menovite
zaregistrovaný v oficiálnom registri profesionálnych boxerov, alebo je viazaný zmluvou,
memorandom, predbežnou zmluvou alebo inou formou dohody so subjektom alebo osobou
mimo SBF alebo AIBA (alebo subjektom, ktorý je sesterskou alebo dcérskou organizáciou
SBF alebo AIBA) ohľadne boxerovho budúceho účinkovania v profesionálnom boxe alebo
inom profesionálnom bojovom športe.
3. športový odborník – tréner, inštruktor, rozhodca, funkcionár
4. športovec v príprave - riadny člen SBF, ktorému nebol vydaný Záznam o stretnutiach
boxera, neštartuje na podujatiach riadených a organizovaných SBF a nie je rozhodcom,
trénerom, funkcionárom športového klubu pridruženého k SBF
5. voľný hráč – športovec bez klubovej príslušnosti
6. materský klub - klub, v ktorom je športovec registrovaný,
7. nový klub - klub, do ktorého športovec prestupuje, alebo v ktorom bude športovec
hosťovať,
8. súťažný ročník - obdobie od prvého súťažného podujatia SBF do posledného súťažného
podujatia SBF,
9. prestup - prevod registračných práv klubu na športovca z jedného klubu na druhý, resp.
zmena klubovej príslušnosti športovca na dobu neurčitú,
10. hosťovanie - dočasný prestup (na dobu určitú)
11. povolenie k štartu
12. ZKB – základná kvalifikácia boxera
13. registrácia - evidencia v databáze SBF, ktorý stanovuje aj príslušnosť k pridruženému klubu
SBF.
14. Individuálny bojový kontaktný šport (Individual Physical Contact Sport) - akýkoľvek
z nasledujúcich športov v akejkoľvek jeho forme: Aikido, Box (okrem SBF), Zápasy
v klietke, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickbox, K-1, Thajský box, Sambo, Savate, Sumo,
Taekwondo, Wrestling, Wushu a každý iný šport, ktorý môže byť SBF považovaný za
individuálny bojový kontaktný šport.
15. AOB - AIBA Open Boxing, teda AIBA Olympijský box.
16. APB - profesionálna boxerská súťaž nazvaná AIBA Pro Boxing.
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17. WSB - medzinárodná boxerská ligová súťaž známa pod názvom Svetová Séria Boxu (World
Series of Boxing) alebo poprípade aj iný než tento názov, ktorý tento názov nahradí)
zahrňujúci viacej licencovaných partnerov konajúca sa každoročne.
ČLÁNOK 3
ČLENSTVO A SPÔSOBILOSŤ
Podľa pravidiel AIBA a predpisov pre AOB majú právo účasti v domácich, ako aj v
medzinárodných súťažiach a boxerských podujatiach členovia SBF za podmienok:
a) športovci, tréneri, rozhodcovia, členovia národnej federácie, pridružené kluby k SBF majú
právo štartovať a účinkovať len v tých súťažiach a ostatných športových domácich a
medzinárodných boxerských podujatiach, ktoré organizuje, alebo schváli národná federácia
- SBF.
b) športovci, tréneri, rozhodcovia, členovia SBF a športové kluby musia dodržiavať článok 3.
Súťažného poriadku boxu.
ČLÁNOK 4
REGISTRÁCIA
1. Registráciu vykonáva člen Športovo-technickej a matričnej komisie (ďalej „ŠTaMK SBF“)
alebo predsedom poverená osoba.
2. Registrácia v dvoch alebo v viacerých športových kluboch SBF je neprípustná.
3. Žiadosť o registráciu podáva športovec prostredníctvom športového klubu, v ktorom chce
byť registrovaný.
4. O registráciu sa žiada cez riadne, čitateľne a pravdivo vyplnený registračný formulár, ktorý
tvorí prílohu tohto poriadku.
5. Registračný formulár je rozdelený na údaje ŠTaMK SBF, údaje o športovej činnosti v iných
kontaktných športoch, údaje o športovom klube a povinné osobné údaje.
6. Registračný formulár obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného
predpisu v rozsahu, osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu (s uvedením ulice, súpisného čísla, poštového
smerovacieho čísla, obce a okresu), kontaktný e-mail (môže byť klubový), a informácie o
športovom klube v tvare: názov OZ, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis a
pečiatka
7. Povinné prílohy k Registračnému formuláru člena SBF:
- priložená fotografia o rozmere 30 x 35 mm (iba športovci)
- doklad o úhrade členského poplatku
- doklad o uhradení za Záznam o stretnutiach boxera (iba športovci)
- fotokópia dokladu preukazujúceho jeho dátum narodenia
8. Registračný formulár potvrdí športovec svojim podpisom a u žiadateľov mladších 18 rokov
aj zákonný zástupca žiadateľa. Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Registračný formulár
so všetkými povinnými prílohami zašle na adresu federácie resp. odovzdá poverenému
členovi ŠTaMK SBF.
9. Registrácia člena SBF vyjadruje príslušnosť člena k subjektu, ktorý je pridruženou
organizáciou k SBF.
10. Registrácia v dvoch alebo v niekoľkých kluboch je neprípustná.
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11. Za správne vyplnenie a pravdivosť všetkých údajov zodpovedá športový klub, ktorý žiada o
registráciu člena SBF, čo potvrdí pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu.
12. Povinnosť registrácie má aj Športovec v príprave a každý športový odborník.
ČLÁNOK 5
ZÁZNAM O STRETNUTIACH BOXERA
1. ŠTaMK SBF preverí doklady po stránke formálnej a prekontroluje, či obsahujú všetky
náležitosti. Ak ŠTaMK SBF nezistí nedostatky v dokladoch, vystaví záznam o stretnutiach
boxera a vykoná registráciu:
a) zápisom poznámky o úhrade členského poplatku po jeho uhradení;
b) zápisom prideleného registračného čísla
2. Pri strate, poškodení, zaplnení alebo zničení Záznamu o stretnutiach boxera požiada
športovec prostredníctvom športového klubu, v ktorom je registrovaný o vydanie duplikátu.
3. Žiadosť o vydanie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxerov tvorí prílohu tohto RPP
a vyžaduje ako prílohu fotografiu s rozmerom 30 x 35 mm, podpis športovca (prípadne aj
zákonného zástupcu), podpis a pečiatku organizácie.
4. Neoprávnene vystavený duplikát alebo iná forma Záznamu o stretnutiach boxera má za
následok neplatnosť dokladu a zahájenie disciplinárneho konania.
5. Každý športovec môže vlastniť len jeden Záznam o stretnutiach boxera.
6. Záznam o stretnutiach boxera vydaný ŠTaMK SBF, opatrený registračným číslom a ďalšími
náležitosťami je jediným dokladom športovca a je výlučne majetkom športovca, nie
športového klubu.
7. Úkony spojené s priznávaním výkonnostnej kvalifikácie, ich evidenciu a zápis do
štartovacích dokladov vykonáva v rámci SBF výhradne ŠTaMK SBF.
8. Pokiaľ športovec získa príslušný výkonnostný stupeň boxerskej kvalifikácie, je platnosť
tohto stupňa časovo neobmedzená, čiže zostáva mu natrvalo.
9. Pre udelenie ZKB je možné podať žiadosť k ŠTaMK SBF o udelenie výnimky.
10. Registračné čísla športovcov v Zázname o stretnutiach boxera a pozostávajú z 8 číslic. Prvé
trojčíslie bude zhodné s poradovým číslom klubu, pod ktorým je klub zaevidovaný v
evidenčnom programe ŠTaMK SBF. Druhé dvojčíslie zodpovedá koncovému dvojčísliu roku
narodenia člena. Posledné trojčíslie bude zhodné s poradovým číslom člena, pod ktorým je
člen zaevidovaný v evidenčnom programe ŠTaMK SBF.
11. Akékoľvek zmeny a opravy v Zázname o stretnutiach boxera vykonáva ŠTaMK SBF.
12. Pri podaní o žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti je materský klub povinný vydať
športovcovi Záznam o stretnutiach boxera. V prípade, že materský klub Záznam
o stretnutiach boxera odmietne vydať, ŠTaMK SBF podá podnet k disciplinárnemu riešeniu
k DK SBF.
ČLÁNOK 6
AKTÍVNY ŠPORTOVEC
1. Aktívny športovec je riadne registrovaný športovec s účasťou minimálne na 3 podujatiach
SBF (PS SBF, II. SLB, MLB, M SR jednotlivcov) v období od 1.10. do 30.9. nasledujúceho
roka pričom na podujatí MLB a MSR je potrebná kompletná registrácia, teda športovec musí
prejsť lekárskou prehliadkou a oficiálnym vážením.
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2. Účasť takéhoto športovca musí byť zaevidovaná v Správe ŠTaMK SBF z konkrétneho
podujatia.
3. Aktívny športovec musí okrem turnajov PS SBF mať zaevidovanú minimálne jednu účasť aj
na iných podujatiach SBF (II. SLB, MLB, M SR).
4. Pri podujatí II. SLB je aktivita športovca akceptovaná už pri nahlásení na podujatie, teda je
zaevidovaný v zoznamoch pre II. SLB (bez súpera, alebo dvojice). V prípade, že bude
nahlásenému športovcovi pridelený súper a nahlásený športovec sa podujatia
z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní, aktivita sa neberie do úvahy.
5. Pri podujatí PS SBF je aktivita športovca, počítaná iba v prípade, že ten vybojoval
stretnutie, ktoré je riadne zapísané v Protokole o stretnutí, Správe ŠTaMK SBF a v Zázname
o stretnutiach boxera so športovcom riadne registrovaným v SBF.
6. Podujatia PS SBF nie sú počítané ako účasť na podujatí pri určovaní delegátov pred Valným
zhromaždením.
ČLÁNOK 7
REAMATERIZÁCIA ŠPORTOVCA
1.

2.
3.

Profesionálny boxer môže znovu požiadať o členstvo a zmenu klubovej príslušnosti ako
amatérsky športovec písomne žiadosťou k VV SBF, pričom svojim podpisom v žiadosti
deklaruje vzdanie sa účinkovania v profesionálnom boxe ako aj skutočnosť, že 6 mesiacov
pred podaním žiadosti o členstvo v SBF nemal profesionálne stretnutie
Ďalší štart v profesionálnom boxe po schválenej reamaterizácii znamená definitívny koniec
možnosti návratu do súťaží AOB.
O reamaterizáciu nemôže požiadať športovec, ktorý v čase dopingového dištancu (trestu)
prestúpil do profesionálneho boxu.
ČLÁNOK 8
ZÁNIK A ZMENA KLUBOVEJ PRÍSLUŠNOSTI

1. Registrácia zaniká:
a) ak bola registrácia uskutočnená na základe nesprávnych údajov;
b) ak bola nová registrácia vykonaná v čase platnosti pôvodnej registrácie;
c) na návrh disciplinárneho orgánu;
2. Zmena klubovej príslušnosti:
a) ak sa športovec dobrovoľne vzdá členstva;
b) nezaplatením členského príspevku do 31.3. bežného roku;
c) ak sa športovec stane voľným hráčom;
d) prestupom
3. Ak sa športovec dobrovoľne vzdá členstva v SBF, alebo výslovne nesúhlasí, aby jeho
členstvo bolo zachované tým, že jeho členský príspevok zaplatí športový klub, kde je
registrovaný, členstvo mu zanikne. Členom sa môže stať opätovne po uplynutí 365 dní po
tom, ako mu týmto spôsobom zaniklo jeho členstvo.
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ČLÁNOK 9
VOĽNÝ HRÁČ
1. So zánikom členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku do 31.3. bežného roku
zaniká aj členstvo a športovec sa stáva voľným hráčom.
2. Športovec, ktorý sa stane voľným hráčom, môže o zmenu klubovej príslušnosti žiadať až po
uplynutí 2 rokov od zániku členstva.
3. V prípade, že športovec, ktorému zaniklo členstvo požiada o zmenu klubovej príslušnosti,
bude mu zanechané registračné číslo z prvotnej registrácie v SBF.
4. Voľným hráčom sa športovec stáva ak:
a) zanikol jeho materský klub
b) jeho materský klub bol vylúčený, alebo bolo členstvo (pridruženie k SBF) zrušené
c) so zánikom členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku do 31.3. bežného roku
ČLÁNOK 10
PRESTUP A HOSŤOVANIE
1. Prestupom rozumieme prevod registračných práv klubu na športovca z materského klubu na
nový klub, resp. zmena klubovej príslušnosti športovca na dobu neurčitú
2. Hosťovaním sa rozumie umožnenie štartu športovca okrem materského klubu aj za iný
športový klub spravidla v dlhodobej súťaži družstiev.
3. Športovec môže žiadať o prestup, hosťovanie v prestupových termínoch len do jedného
športového klubu. Dodržanie termínu sa posudzuje podľa dátumu poštovej pečiatky (alebo
doručením osobne či kuriérom na ŠTaMK SBF). Ak športovec hlási prestup, hosťovanie v tom
istom termíne do dvoch alebo viac oddielov, tieto sa zamietnu a proti športovcovi sa začne
disciplinárne konanie. Počas trvania konania o prestupe, hosťovaní až do vydania
právoplatného rozhodnutia o prestupe, hosťovaní športovec nemôže žiadať o ďalší prestup,
hosťovanie.
4. Športovec, ktorý bol potrestaný zastavením činnosti (nepodmienečne), môže žiadať o
prestup, hosťovanie až po uplynutí alebo zrušení trestu.
5. V prípade žiadosti o prestup a hosťovania športovca do zahraničia sa primerane použijú
ustanovenia o domácom hosťovaní a prestupe športovca.
ČLÁNOK 11
ÚČASTNÍCI PRESTUPOVÉHO KONANIA
1. Účastníkmi prestupového, hosťovacieho konania sú:
• športovec žiadajúci o prestup, hosťovanie;
• materský klub (za ktorý je športovec registrovaný);
• nový klub (do ktorého športovec hlási prestup, hosťovanie);
• ŠTaMK SBF - rozhoduje o prestupe.
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ČLÁNOK 12
PRESTUPOVÉ TERMÍNY
1. Žiadosť o prestup alebo hosťovanie sa podáva v obdobiach 1. - 14. dňa v príslušnom
prestupovom mesiaci.
2. Termíny schvaľovania prestupov a hosťovaní:
a) od 01.01. do 14.01. kalendárneho roka
b) od 01.05. do 14.05. kalendárneho roka
c) od 01.09. do 14.09. kalendárneho roka
3. Športovec môže hlásiť prestup do iného klubu len vtedy, ak je za svoj materský klub - oddiel
registrovaný minimálne 6 mesiacov.
ČLÁNOK 13
ŽIADOSŤ O PRESTUP, HOSŤOVANIE
1. Žiadosť o prestup, hosťovanie predkladá športovec, na vyplnenom formulári SBF „Žiadosť
o zmenu klubovej príslušnosti.“ Formulár musí byť vyplnený čitateľne (paličkovým písmom)
bez opráv a škrtaní s vlastnoručným podpisom športovca (zákonného zástupcu), a dátumom.
2. Vyplnený formulár žiadosti musí obsahovať už aj potvrdený súhlas materského klubu
s prestupom, opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu materského klubu.
3. K formuláru Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti je potrebné priložiť:
a) Záznam o stretnutiach boxera
b) doklad o zaplatení poplatku SBF za prestup, hosťovanie
Formulár s prílohami doručí ŠTaMK SBF.
4. Hlásený prestup, hosťovanie športovec nemôže odvolať.
5. Za riadne ohlásený prestup sa považuje prestup, ktorý je podaný na predpísanom formuláre,
v stanovenej lehote, so splnenými ustanoveniami podľa článku 13, bodmi 1 až 3. Pokiaľ nie
sú splnené tieto podmienky, ŠTaMK bez ďalšieho šetrenia prestup, hosťovanie zamietne.
6. Ak je na formulári potvrdený súhlas materského klubu s prestupom, opatrený pečiatkou
a podpisom štatutárneho zástupcu materského klubu v tom prípade ŠTaMK prestup schváli.
7. Prestupy, hosťovania cudzích štátnych príslušníkov, športujúcich v kluboch pridružených k
SBF a registrovaných v domovských národných federáciách nespadajú do právomoci ŠTaMK
SBF.
8. Ak nie je na formulári súhlas materského klubu, kluby sa musia dohodnúť na prestupe
boxera do posledného kalendárneho dňa daného prestupového obdobia a toto oznámiť
ŠTaMK SBF. V prípade dohody športových klubov, ŠTaMK SBF prestup schváli a vykoná
zmenu klubovej príslušnosti boxera do nového klubu, čo po predložení dokladov zaznamená
do Záznamu o stretnutí boxera.
9. Ak k dohode medzi materským klubom a boxerom nedôjde posledného kalendárneho dňa
daného prestupového obdobia a nenahlásia ŠTaMK SBF, že sa dohodli, prestup sa
k podanému termínu zamieta. Boxer v tomto prípade môže podať žiadosť o prestup
v najbližšom - nasledujúcom prestupovom termíne (tzv. opakovaný prestup).
10.
ŠTaMK SBF pri takomto opakovanom prestupe vyžiada od účastníkov konania
zdôvodnenie, prečo nedošlo k dohode o prestupe v riadnom prestupovom termíne. Pri
rozhodovaní o prestupe berie do úvahy v rovnakej miere záujmy všetkých účastníkov
prestupového konania. Účastníci prestupového konania sú povinní na výzvu ŠTaMK SBF
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predložiť všetky dokumenty, ktoré môžu byť rozhodujúce v schvaľovacom procese. ŠTaMK
SBF bude skúmať predovšetkým zmluvu medzi materským klubom a boxerom, ktorý chce
prestúpiť do nového klubu, najmä či zo strany zmluvných strán nedošlo k porušeniu
dohodnutých podmienok.
11.
Na základe získaných informácií z predložených dokumentov a vyjadrení účastníkov
prestupového konania ŠTaMK SBF rozhodne o prestupe podľa článku 14.
12.
Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani
iným plnením medzi športovými klubmi, s výnimkou prípadu, ak trvá právny vzťah športovca
k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o
amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V prípade existencie platnej zmluvy má
materský klub právo na odstupné vo výške podľa zmluvy. V prípade nepredloženia zmluvy,
resp. hodnoverných dokumentov medzi boxerom, ktorý hlási prestup a materským klubom,
ŠTaMK SBF schváli prestup bez nároku na akúkoľvek odplatu materskému klubu.
Materský klub má bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia možnosť nároku na náhradu
výdavkov na výchovu (výchovné) ak športovec v období 365 dní pred podaním žiadosti
o prestup vybojoval za materský klub aspoň jedno stretnutie na podujatí SBF vo výške:

mladší žiaci/čky
starší žiaci/čky
mladší/ie dorastenci/ky
starší/ie dorastenci/ky
muži /ženy

20,00
20,00
30,00
40,00
70,00

€
€
€
€
€

akt. Majster SR
35,00 €
50,00 €
65,00 €
100,00 €
200,00 €

reprezentant
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €
400,00 €

13.
Reprezentantom SR sa rozumie sportovec, ktorý bol v období za posledných 12
mesiacov nominovaný reprezentačným trénerom nominovaný a VV SBF schválený na
súťažné medzinárodné podujatie. Platí to aj v prípade, že za obdobie 12 mesiacov športovec
zmenil vekovú kategóriu. Náhrada výdavkov na výchovu v prípade prestupu reprezentanta
SR sa bude v prípade prestupu určovať podľa vekovej kategorie, v ktorej sportovec štartoval
ako reprezentant SR.
14.
Prípady, ktoré nerieši tento RPP vykladá a rozhoduje o nich v prvom stupni konania
ŠTaMK SBF a v druhom – odvolacom stupni VV SBF.

ČLÁNOK 14
ROZHODOVANIE O PRESTUPOCH, HOSŤOVANIACH
1. O prestupe, hosťovaní musí ŠTaMK SBF rozhodnúť najneskôr do 1. dňa najbližšieho
prestupového termínu, ŠTaMK SBF rozhoduje výrokom:
a) prestup, hosťovanie sa schvaľuje
b) prestup, hosťovanie sa zamieta.
2. ŠTaMK prestup schváli:
a) ak prišlo medzi oddielmi k dohode o prestupe a je písomne potvrdený súhlas prestupu
b) ak pri opakovanom prestupe zistí, že odmietnutie súhlasu materského klubu nebolo
dôvodné.
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3. ŠTaMK SBF žiadosť o prestup zamietne ak zistí, že odmietnutie súhlasu k prestupu bolo zo
strany materského klubu dôvodné.
ČLÁNOK 15
HOSŤOVANIE
1. Hosťovaním sa rozumie štart boxera v dlhodobej súťaži za iný ako materský klub.
Hosťovanie sa povoľuje najmenej na 6 a najviac na 12 mesiacov. V dobe hosťovania je
športovec aj naďalej registrovaným členom materského klubu, za ktorý aj štartuje v
súťažiach jednotlivcov.
2. O hosťovanie môže požiadať boxer v stanovených prestupových termínoch. V priebehu
hosťovania môže boxer hlásiť v stanovených prestupových termínoch prestup do
ktoréhokoľvek športového klubu. V prípade schválenia prestupu, schválené hosťovanie
zaniká.
3. Hosťovanie môže ŠTaMK SBF zrušiť bez ohľadu na dobu povolenia ak:
a) zanikol športový klub, za ktorý boxer hosťuje;
b) vystúpi športový klub, za ktorý boxer hosťuje z dlhodobej súťaže počas hosťovania;
c) vstúpi materský klub do dlhodobej súťaže, kde štartuje aj športový klub, v ktorom
hosťuje jeho vlastný boxer;
d) Pri rozhodovaní o hosťovaniach postupuje ŠTaMK SBF pri výrokoch a termínoch v súlade
s ustanoveniami článku 14 RPP.
ČLÁNOK 16.
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PRESTUPE A HOSŤOVANÍ
1. Odvolanie možno podať 15 dní od doručenia rozhodnutia ŠTaMK SBF, písomne na SBF s
poplatkom 20,00 €. Odvolanie môže podať boxer, materský klub, prípadne nový klub do
ktorého boxer hlásil prestup, hosťovanie.
2. V prípade, že VV SBF zmení rozhodnutie ŠTaMK SBF, vklad vráti odvolajúcemu. V prípade,
že rozhodnutie ŠTaMK SBF potvrdí, poplatok prepadá v prospech SBF.
3. Odvolanie nemá odkladný účinok. Do rozhodnutia VV SBF platí rozhodnutie ŠTaMK SBF.
4. VV SBF ako odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 30 dní. Rozhodnutie
odvolacieho orgánu je konečné.
ČLÁNOK 17
POVOLENIE K ŠTARTU
1.

Športový klub, ktorý sa zúčastní športového zájazdu v zahraničí musí požiadať ŠTaMK SBF
najneskôr tri dni pred konaním zájazdu o vystavenie povolenia štartu v zahraničí.
a) V žiadosti športový klub uvedie presný termín, miesto konania, názov podujatia a názov
usporiadateľa podujatia. Žiadosť musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu klubu
SBF s pečiatkou.
b) ŠTaMK SBF vystaví povolenie najneskôr tri dni pred začiatkom podujatia a zašle
prostredníctvom e-mailu v elektronickej podobe žiadateľovi ako aj príslušnému
národnému zväzu krajiny, kam športový klub žiada povolenie k štartu.
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c) Športový klub, ktorému bude vystavené povolenie, do troch dní od ukončenia podujatia
zašle ŠTaMK SBF písomnú správu o priebehu podujatia s presnými výsledkami všetkých
športovcov.
d) ŠTaMK SBF povolenie nevystaví v prípade, že zahraničné podujatie sa uskutoční
v termíne Medzinárodnej ligy boxu alebo Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov
s výnimkou reprezentačných akcií schválených VV SBF. V prípade štartu začiatočníkov
bez ZKB môže ŠTaMK SBF udeliť výnimku. Výnimka môže byť udelená aj v prípade
štartu na medzinárodnom turnaji (mimo reprezentácie SBF) alebo štart na
medzinárodnom zápase (mimo reprezentácie SBF)
e) Proti športovým klubom, ktorým nebolo vystavené povolenie a zúčastnia sa akéhokoľvek
športového podujatia v zahraničí, podá ŠTaMK SBF návrh na začatie disciplinárneho
konania pre neoprávnený štart v zahraničí.
f) Športový klub, ktorý sa plánuje zúčastniť medzinárodného podujatia na reprezentačnej
úrovni (turnaj v evidencii EUBC alebo AIBA) musí okrem povolenia k štartu požiadať aj
TMK SBF o schválenie boxerov na podujatí.
2. Registrovaný športovec SBF môže štartovať v dlhodobej zahraničnej súťaži.
a) Boxer, ktorý má záujem štartovať v dlhodobej zahraničnej súťaži musí písomne požiadať
ŠTaMK SBF o povolenie k štartu v zahraničí. K písomnej žiadosti musí priložiť aj súhlas
materského oddielu.
b) Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko boxera, dátum narodenia, adresu bydliska,
názov klubu, za ktorý chce v zahraničí štartovať a obdobie na ktoré žiada povolenie
štartu.
c) Žiadosť o povolenie k štartu v zahraničí môže boxer podať kedykoľvek. Povolenie ŠTaMK
SBF, po overení, či boxer nie je v ochrannej lehote po KO a má všetky povinnosti
a náležitosti splnené.
d) 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.
e) ŠTaMK SBF nevydá povolenie, ak boxer nemá uhradený členský poplatok na príslušný
kalendárny rok.
f) 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.
g) O zrušenie povolenia môže požiadať materský klub boxera, v ktorom je boxer
registrovaný. Oddiel vo svojej žiadosti uvedie dôvody, pre ktoré žiada zrušenie povolenia.
Športový klub je povinný zaslať kópiu žiadosti boxerovi, ktorého štart v zahraničí žiada
zrušiť. O žiadosti športového klubu rozhodne VV SBF s konečnou platnosťou.
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ČLÁNOK 17
POPLATKY
Členský príspevok pre člena SBF
Členský príspevok pre športovca v príprave
Prestup
Hosťovanie
Opakovaný prestup
Záznam o stretnutiach boxera
Duplikát – záznam o stretnutiach boxera

5,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

€
€
€
€
€
€
€

Všetky príspevky súvisiace s registráciou, hosťovaním, prestupom, opakovaným prestupom,
vystavením duplikátu a povolenia k štartu v zahraničí sa poukazujú na účet SBF s označením
predmetu platby. Poplatky za registráciu je možné uhradiť členovi ŠTaMK SBF, ktorý vykonáva
registráciu za predpokladu vydania príjmového pokladničného dokladu SBF vystaveného na
príslušnú sumu.
ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tento Registračný a prestupový poriadok SBF je schválený Výkonným výborom SBF a je platnáý
od 1.1.2021.

Tomáš Kovács
prezident SBF

Ján Brandejs
predseda ŠTaMK SBF
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REGISTRAČNÝ FORMULÁR ČLENA SBF

INFORMÁCIE O ČLENOVI SBF
Titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa
ulica a číslo:
obec a PSČ:
okres:
E-mail (môže byť klubový)

INFORMÁCIE O PRIDRUŽENOM KLUBE SBF
Názov registrujúceho klubu
Štatutárny zástupca

Pečiatka a podpis

INFORMÁCIE PRE VYPLNENIE A ZASLANIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU
Tento formulár je potrebné vytlačiť (obe strany), vyplniť čitateľne paličkovým písmom, podpísať,
opečiatkovať a následne spolu so všetkými povinnými dokladmi zaslať na adresu federácie, resp.
osobne dodať členovi ŠTaMK SBF.
Zasielajte len originál, kópie a iné formy (skeny) sú neplatné.
Podmienky registrácie:
1. Vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný Registračný formulár člena SBF
2. Priložená fotografia o rozmere 30 x 35 mm – len športovci
3. Doklad o úhrade členského poplatku pre daný rok
4. Doklad o úhrade Záznamu o stretnutiach boxera – len športovci
5. Fotokópia dokladu s dátumom narodenia (napr. kartička poistenca...)
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Horemenovaný a horepodpísaný týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dávam súhlas
združeniu: Slovenská boxerská federácia, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO:
31744621 (ďalej len "SBF") na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených
na registračnom formulári za účelom mojej jedinečnej registrácie v Matričnom zozname SBF,
ktorého prevádzkovateľom je SBF, pre výlučne vnútorné potreby SBF, na dobu mojej registrácie v
SBF. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas SBF, aby zverejnila moje osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, registračné číslo, na účel verejného overenia mojej identity na dobu môjho
členstva v SBF. Zároveň udeľujem SBF súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, mojich
osobných údajov v rozsahu a na účely podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, osobitne podľa § 79
a nasl. SBF môže poskytnúť moje osobné údaje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „Ministerstvo“) v zmysle § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. SBF sa zaväzuje
pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Som si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, o ktorých som bol poučený. Som si vedomý, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne
odvolať, najmä ak SBF alebo Ministerstvo poruší svoje povinnosti týkajúce sa ochrany a bezpečnosti
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu
však môže viesť k zrušeniu mojej registrácie v SBF.
Týmto vyhlasujem, že som vykonával / nevykonával (nehodiace sa prečiarknuť) iný kontaktný
šport a budem sa venovať výhradne olympijskému boxu. V prípade, že opäť vystúpim v inom
bojovom športe, som si vedomý okamžitého zrušenia mojej registrácie v SBF a zákazu športovej
činnosti v rámci SBF.
V prípade vykonávania iného kontaktného športu v minulosti uviesť počet zápasov, pomer
víťazstiev, úspechy:

dátum

meno a priezvisko zákonného zástupcu

podpis registrovanej osoby

podpis zákonného zástupcu (do 18 rokov)

MIESTO PRE ÚDAJE ŠTaMK SBF – N E V Y P Ĺ Ň A Ť !

pridelené identifikačné číslo

dátum registrácie

podpis a pečiatka ŠTaMK SBF
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ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU
ZÁZNAMU O STRETNUTIACH BOXERA
Meno a priezvisko športovca

_________________________________________

Dátum narodenia

_________________________________________

Presná adresa (aj PSČ)

_________________________________________

Telefón a e-mail

_________________________________________

Registrovaný za klub

_________________________________________

Počet vybojovaných stretnutí

víťazné ____ nerozhodné ____ prehraté____

Uveďte dôvod žiadosti (strata, poškodenie....)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Žiadam Vás o vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera z vyššie uvedených
dôvodov.
V prípade nálezu strateného Záznamu o stretnutiach boxera, tento preložím ŠTaMK
SBF, ktorá zruší jeho platnosť.
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím
s podmienkami na vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera.
Zároveň vyhlasujem, že neuvádzam nepravdivé údaje ani sa iným spôsobom nesnažím
o získanie duplikátu neoprávnene a nie som v ochrannej lehote po KO.

________________
dátum

________________
podpis športovca

_________________________________________
podpis štatutárneho zástupcu klubu a pečiatka

________________________
podpis zákonného zástupcu

SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
ŠPORTOVO TECHNICKÁ A MATRIČNÁ KOMISIA

ŽIADOSŤ O ZMENU KLUBOVEJ PRÍSLUŠNOSTI
Meno a priezvisko športovca:

__________________________________________

Registračné číslo SBF:

__________________________________________

Dátum narodenia:

__________________________________________

Adresa (ulica, číslo, PSČ, obec): __________________________________________
Mobil alebo e-mail:

__________________________________________

Týmto, žiadam o zmenu klubovej príslušnosti (vyznačiť „X“):
voľný hráč
prestup
opakovaný prestup
hosťovanie do (dátum):

______________

z materského klubu

___________________________________________

do nového klubu

___________________________________________

Dňa:

______________

podpis športovca _________________

Vyjadrenie materského klubu:
súhlasím
nesúhlasím
poznámka

Dňa:

______________

__________________________________________________
podpis a pečiatka štat. zástupcu materského klubu
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