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На основу члана 33. Статута Кик бокс савеза Србије, и члана 2. Спортских правила Кик бокс
савеза Србије, Управни одбор Кик бокс савеза Србије на седници одржаној 03.05.2019. године
донео је

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ ЧЛАНОВА КИК БОКС
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ (КОДЕКС ПОНАШАЊА)
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о понашању чланова кик бокс репрезентације Србије (у даљем тексту:
Правилник) регулише питања која су везана за понашање чланова кик бокс репрезентације
Србије приликом учешћа у активностима у организацији Кик бокс савеза Србије на
територији Републике Србије и у иностанству.
Члан 2.
Овај Правилник односи се на ЧЛАНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ у свим узрасним
категоријам и дисциплинама и на период током кога је именовани оглашен чланом
репрезентације Србије.
Члан 3.
Под ЧЛАНОМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ подразумева се:
- Такмичар (у даљем текст Репрезентативац), члан клуба који је редовни члан КБСС,
који је одлуком Селектора именован за члана репрезентације Србије у било којој
старосној категорији и дисциплини и који има важећи Уговор о узајамним правима
и обавезама са матичним клубом (у даљем тексту Клуб) депонован у Кик бокс
савезу Србије (у даљем тексту Савез) у складу са Спортским правилима Савеза
- Селектор свих репрезентативних селекција Кик бокс савеза Србије (у даљем тексу
Селектор)
- Тренер репрезентације Србије (у даљем тексту Тренер)
- Стручњак у области спорта – кик бокс судија (у даљем тексту Судија)
- Медицинско особље (у даљем тексту Лекар)
Члан 4.
Период у коме траје члансто у репрезентацији регулисан је:
- за Репрезентативце јавним оглашавањем састава репрезентације за одређену
активност Савеза
- Селектора и Тренере Уговором о међусобним правима и обавезама
- Судије и Лекаре перидом учешћа у спортским активностима Савеза у саставу
репрезентације Србије
Члан 5.
Период учешћа у непосредним спортским активностима Савеза рачуна се од времена
заједничког поласка до места одржавања спортске активности, путовање до места одржавања
спортске активност, боравак у смештају у месту одржавања спортске активности, боравак у
спортском објекту у месту одржавања спортске активности, свакодневно путовање од
смештаја до спортског објекта у месту одржавања спортске активности, путовање од места
одржавања спортске активности до места првобитног заједничког поласка по завршетку
спортске активности.
Све напред наведено представља АКТИВНО ВРЕМЕ учешћа члана репрезентације у
саставу репрезентације.
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Обавезе члана репрезентације (Репрезентавивац)
Члан 6.
Репрезентативац је обавезан да присуствује свим активностима које спроводи или
организује Савез као што су: припреме (тренинг кампови), заједничка окупљања, семинари,
конференције за медије, такмичења у земљи и иностранству (у узрасној групи, категорији и
дисциплини за коју их одреди Селектор). Позив за сваку спортску активност у организацији
Савеза мора бити достављен сваком Репрезентативцу путем електронске поште на адресу
Клуба најкасније 21 дан пре почетка предвиђене активности. У изузетним случајевима, из
објективних разлога, позив може бити достављен и у краћем року али не касније од 5 дана пре
почетка предвиђене спортске активности.
У случају немогућности одазивања позиву Репрезентативац је дужан да Савезу преко
Клуба достави електронском поштом образложење немогућности одазивања позиву уз
достављање пратеће документације (у случају повреде лекарски налаз).
Репрезентативац има право да одбије позив уз достављање образложења за такву одлуку
путем електронске поште преко Клуба.
Члан 7.
Репрезентативац је обавезан да поштује дневне сатнице активности приликом спортске
активности у организацији Савеза која је установљена и благовремено достављена сваком
Репрезентативцу од стране особе задужене од Савеза за конкретну спортску активност.
Члан 8.
Репрезентативац је обавезан да поштује важећа правила и Уговора Савеза приликом
коришћења званичне спортске опреме на свим спортским активностима у организацији
Савеза у земљи и иностранству. О наведеним правилима и Уговорима Савеза сваки
Репрезентативац мора бити упознат од стране особе задужене од Савеза за конкретну
спортску активност пре почетка исте.
Члан 9.
Репрезентативац је обавезан да користи прописану спортску одећу (ДРЕС КОД) у
складу са правилима и Уговорима Савеза. Сваки Репрезентативац мора бити упознат са ДРЕС
КОДОМ од стране особе задужене од Савеза за конкретну спортску активност пре почетка
исте. ДРЕС КОД је обавезан током читавог периода АКТИВНОГ ВРЕМЕНА дефинисаног у
члану 5. овог Правилника.
Савез обезбеђује сваком Репрезентативцу спортску одећу (тренерка, мајица, шортс за
наступ) минимум једном у такмичарској сезони (01.01./31.12.).
Строго је забрањено коришћење наведене спортске одеће приликом спортских
активности Репрезентативца у којима не наступа у саставу кик бокс репрезентације Србије
(нпр. такмичења у којим наступа за Клуб, такмичења у другим спортовима и сл.)
Члан 10.
Репрезентативац је обавезан да избегава било какво непристојно или незаконито
понашање уопштено а посебно током спортске активности Савеза у којој учествује.
Репрезентативац је обавезан да чува свој лични и углед Савеза и да се понаша у складу
са спортским начелима.
Члан 11.
Репрезентативац се посебно обавезује да:
- Да ће поштовати друге чланове репрезентације
- Да ће посебно гајити пријатељске и колегијалне односе са члановима
репрезентације
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-

Да ће активно помагати и подржавати друге чланове репрезентације приликом
њихових спортских активности али само поштујући спортска начела и фер плеј
Да ће поштовати и развијати пријатељске односе са члановима других националних
селекција у складу са фер плејом
Да ће поштовати и испуњавати одлуке Селектора, Тренера и другог надлежног
лица именованог од Савеза
Да ће сарађивати са Судијама и Лекарима који се налазе у саставу репрезентације
Да ће посебно водити рачуна и чувати имовину Савеза
Да ће се односити са дужним поштовањем према официјелним лицима, публици и
другим учесницима у спортским активностима

Члан 12.
Репрезентативац се обавезује да неће распиривати националну, верску нити било коју
другу врсту мржње и нетрпељивости уопштено на посредан или непосредан начин а посебно
према било ком учеснику спортске активности у којој Репрезентативац учествује.
Члан 13.
Репрезентативац се обавезује да ће учестовати појединачно као и у саставу екипе на
церемонији проглашења победника уз одговарајуће понашање и прописану спортску опрему
поштујући правила Савеза као и надлежног међународног савеза. Обавезно је поштовање
редоследа поступака пред интонирање химне на церемонији доделе медаља (окренути се
лицем ка застави уколико то услови дозвољавају, стајати у ставу мирно).
Члан 14.
Репрезентативац се обавезује да током АКТИВНОГ ВРЕМЕНА неће:
- Конзумирати алкохол и користити опојна средства
- Користити недозвољена стимулативна средства забрањена од стране Антидопинг
агенције Србије
- Понашати агресивно, увредљиво, бахато према било ком члану репрезентације или
другом лицу
- Уништавати имовину Савеза или другог физичког или правног лица
- Својим безобзирним понашањем угрозити здравље неког члана репрезентације или
другог лица
- На било који други начин нарушити углед Савеза
Члан 15.
Репрезентативац се обавезује да ће својим изјавама и пласирањем информација путем
средстава јавног информисања, друштвеним мрежама и другим видовима јавне комуникације
посебно чувати углед Савеза, кик бокс спорта и Републике Србије.
Репрезентативац се обавезује да ће приликом наведених медијских активности своје
изјаве ограничити на спортске аспекте такмичења, лична и екипна постигнућа и спортску
активност у целини.
Забрањује се било који вид вређања, омаловажавања, ниподаштавања спортског
догађаја, резултата, постигнућа учесника спортског догађаја а посебно негативо
коментарисање резултата, судијских одлука или других саставних делова организације
спортског догађаја.
Забрањује се негативно коментарисање активности Савеза или неког његовог члана.
Члан 16.
Репрезентативац се обавезује да ће омогућити и дозволити Савезу неограничено и без
надокнаде коришћење видео и фото записа са спортских догађаја у организацији Савеза у
којима се он појављује у сврху промоције спортских и других активности Савеза.
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Обавезе члана репрезентације (Селектор, Тренер, Судија, Лекар)
Члан 17.
Наведени чланови репрезентације, дефинисани чланом 3. овог Правилника имају исте
обавезе као и Репрезентативац наведене у члановима 6. до 15. овог Правилника које се могу
односити на њихово учешће у саставу кик бокс репрезентације Србије.
Обавезе Савеза
Члан 18.
Савез се обавезује да под једнаким и равноправним условима члану репрезентације
обезбеди:
- Коришћење спортских објеката и спортске опреме за тренинг и такмичење
- Организовано учешће на припремама репрезентације и међународним првенствима
по календару Савеза и у складу са одлуком Управног одбора Савеза
- Путне трошкове од места заједничког поласка до места одржавања припрема или
такмичења, трошкове визе, путног здравственог осигурања, котизације за
такмичење, смештаја и исхране на бази најмање полупансионске услуге у складу са
одлуком Управног одбора Савеза
- Редовну исплату хранарине, стипендије, награде и надокнаде у складу са
Спортским правилима и одлуком Управног одбора Савеза
- Сву осталу помоћ члану репрезентације у остваривању спортских резултата и
личне афирмације у складу са Спортским правилима и одлуком Управног одбора
Савеза
- Промоцију и личну афирмацију сваког члана репрезентације у склопу активности
Савеза и на начин доступан Савезу у складу са оствареним спортским и личним
резултатима
Члан 19.
Савез је одговоран за пријаву и организацију учешћа репрезентације на спортским
догађајима по плану и програму рада Савеза.
Чланови репрезентације су дужни да поштују и ускладе своје активности према
спортским активностима Савеза. Годишњи план и програм активности репрезентативних
селекција се доставља сваком члану репрезентације путем електронске поште преко Клуба
најкасније до 15. Јануара за текућу такмичарску сезону.
Члан 20.
Било каква самостална иницијатива од стране члана репрезентације за учешће у
спортској активности која није у организацији Савеза захтева сагласност Савеза. Члан
репрезентације је дужан да обавести Савез о наведеној активности најкасније 15 дана пре
почетка наведене активности. Обавештење мора бити достављено Савезу путем електронске
поште од стране Клуба.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и има обавезујући карактер за све горе
наведене чланове репрезентације. Његово кршење повлачи тренутну дисциплинску
одговорност. Одговорно лице Савеза именовано за сваку спортску активност Савеза посебно
има овлашћење да реагује одмах по кршењу Кодекса од стране члана репрезентације са
могућношћу примене санкције која подразумева и удаљење из састава репрезентације за
прекршаје који у великој мери нарушавају углед Савеза.
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Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор Савеза.
Члан 22.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор Савеза.
Члан 23.
Сви чланови репрезентације упознати су писменим путем са Правилником. Саставни
део овог Правилника је и Изјава коју потписује сваки члан репрезентације а којом потврђује
да је упознати и безусловно сагласан са одредбама Правилника.

У Београду, 03.05.2019.
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