На основу члана 33 Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и
аеробик Управни Одбор ССББФБФА на седници одржаној дана 30.09.2011. године.донео
је
ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБОВА И ЊИХОВИХ
ЧЛАНОВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
члан 1
Овај правилник Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик (у
даљем тексту ССББФБФА), регулише начин и услове регистрације боди билдинг и фитнес
клубова (у даљем тексту Клубови) и њихових чланова - такмичара.
члан 2
Надлежни орган за регистрацију клубова и њихових чланова је Техничко стручна
комисија ССББФБФА.
члан 3
Сви клубови и њихови чланови подлажу обавезној регистрацији и морају бити
уписани у Регистар надлежног органа.
члан 4
Клубови могу са својим такмичарима да наступају на свим такмичењима на
територији Републике Србије, ако су регистровани у складу са Законом, да су платили
годишњу чланарину за текућу годину и да имају потврду о извршеном лекарском
прегледу - не старији од 6 месеци.

ПРИЈАВА И РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА И ЊИХОВИХ ЧЛАНОВА -ТАКМИЧАРА
Члан 5
КЛУБОВИ:
Пријава клуба врши се на основу молбе за пријем у чланство која треба да буде
оверена печатом клуба и потписом председника клуба. Молба се предаје са попуњеним
упитником за књигу чланова и он садржи: Име клуба (пун назив), матични број клуба,
адреса клуба и место, контакт телефон, адреса електронске поште, број чланова на дан
пријављивања за регистрацију и остале податке наведене у Упитнику.

члан 6
Регистрација клубова врши се у Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди
фитнес и аеробик.
члан 8
ЧЛАНОВИ КЛУБА – ТАКМИЧАРИ:
Свако лице, које прихвата циљеве и задатке клуба, без обзира на године старости,
може се регистровати за одабрани Клуб у складу са Законом. Клуб мора бити регистрован
у ССББФБФА. За регистрацију такмичара надлежна је техничко стручна комисија.
За лица која нису држављани РС, Управни Одбор ССББФБФА може дати одобрење
за регистрацију. Одлука УО ССББФБФА је коначна.
члан 9
За чланове клуба - такмичара који се први пут пријављују за регистрацију подноси се:
• Пријава за регистрацију у два примерка
• Потврду о извршеном лекарском прегледу,издата од клубског лекара не старију од
шест месеци
• Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) или фотокопија личне карте
• Две фотографије 3x4 цм (не старија од годину дана)
• Новчана уплата одређена за текућу годину (трошкови такмичарске књижице).
члан 10
Пријава за регистрацију такмичара треба да садржи:
• Име ,очево име и презиме
• Дан.месец,година и место рођења
• Занимање
• Адреса становања,број телефона
• Такмичарска категорија
члан 11
Техничко-стручна комисија ССББФБФА издаје такмичарске књижице
регистроване такмичаре, оверену печатом ССББФБФА и потписом секретара савеза.
чл, 12
За члана који мења клуб подноси се:
• Молба од стране клуба за који се врши регистарција
• Ранија регистрација (такмичарска књижица)
• Пријава за нову регистрацију у два примерка
• Исписница од клуба из кога долази такмичар

за

Све ово важи и за такмичаре који се враћају из иностранства с тим што морају
приложити исписницу од иностраног клуба.
члан 13
При преласку такмичара из једног у други клуб регистрација за нови клуб не може
да се изврши без исписнице (сагласности претходног клуба).исписница се даје по захтеву
такмичара који мења клуб.
члан 14
Исписница треба да садржи следеће:
• Име, очево име и презиме
• Датум извршене регистрације и право на такмичење
• Из којег је клуба дошао и када је последњи пут наступао на такмичењу
• Да ли је испунио све обавезе према клубу од којег тражи исписницу
• Да ли се налази под суспензијом или казном и њихово време трајања
• Датум издавања исписнице
Исписница мора бити оверена печатом клуба и потписом прдседника клуба.
Члан 15
Клуб од кога се тражи исписница је дужан да одговори позитивно или негативно у
року од 15 дана од дана пријема захтева за издавање исписнице, изузимајући период од
01.07-31.08. када су годишњи одмори. У супротном, на основу
поднесене
пријаве
покренуће се дисциплински поступак против клуба и његовог руководства.
члан16
У случaју када клуб одбије захтев за издавање исписнице а клуб који тражи
исписницу сматра да је одбијање неправилно обраћа се Техничко-стручној комисији
ССББФБФА која ће одлучити да ли су разлози исписнице оправдани или неоправдани.
Члан 17
Као оправдани разлози за издавање исписнице сматрају се случајеви када
расположиви подаци указују да је такмичар прешао из клуба због стицања материјалне
користи, која му је са циљем придобивања за прелазак.
члан 18
Сваки такмичар може прећи из клуба у клуб уколико је испуњен један од следећих
услова:
• када родитаљи такмичара,који га издржавају, промене место сталног боравка.

•

када такмичар промени место сталног боравка из разлога склапање брака,
заснивање сталног радног односа на неодређено време, подужетак редовног
школовања и слично.
У горе наведеним случајевима клуб не може одбити издавање исписнице. Такмичар
нема право на материјалну надокнаду због преласка из клуба у клуб, изузев ако то није
регулисано посебним уговором .
ПРАВО НАСТУПА
члан 19
Такмичар који се пријављје за нови клуб стиче право наступа 8 (осам) дана по
извршеној регистрацији у следећим случајевима:
• ако до тада није био члан ниједног клуба,
• првенственом или пријатељском такмичењу,
• ако је био члан клуба који је престао да постоји или се фузионисао са другим
клубом,
• после преласка из клуба у клуб ако има исписницу,
• ако је прелазак у нови клуб извршио у прелазном року
члан 20
У колико такмичар не испуњава услове предвиђене чланом 19 право наступа за
нови клуб стиче после 12 месеци од дана регистрације.
Члан 21
Нико не може да пређе из клуба у клуб без узајамне сагласности оба клуба и
такмичара који је у питању.
У колико ова сагласност не буде постигнута, а комисија за регистрацију
ССББФБФА констатује да су разлози за не издавање исписнице били оправдани, а
комисијаза регистрације ССББФБФА утврди да разлози за не издавање исписнице нису
били оправдани, такмичар ће се регистровати за нови клуб, а право наступа стиче после 8
(осам) дана од дана регистрације.
члан 22
Првенственим такмичењима се сматра свако такмичење које је организовано у
оквирима Општинског, Покрајинског и Државног Првенства, као и Куп такмичења и
квалификације за та такмичења.
Пријатељска такмичења су сва остала такмичења која су официјално пријављена
и организована од стране клубова (ревије, гранд при, и сл. ).
Сва пријатељска такмичења морају бити пријављена УО ССББФБФА. Пријаве за
такмичења се подносе ССББФБФА.

члан 23
За такмичаре који хоће да промене клуб, прелазни рок биће од 01.12. до 31.12
текуће године, такмичар ће се регистровати за нови клуб, а право наступа стиче после 12
(дванаест) месеци од дана регистрације. Уколико ова сагласност не буде постигнута.
члан 24
Такмичар који је регистрован за неки инострани клуб, а има држављанство РС, не
може да наступи ни за један клуб, осим за државну репрезентацију.
члан 25
Такмичар који се регистровао за неки клуб, или променио клуб, нема право
промене клуба за пероод од 2 (две) године.
члан 26
Такмичарска сезона траје од 01.01 до 31.12 текуће године
ПРЕСТАНАК РЕГИСТРАЦИЈЕ КЛУБА
Члан 28
Клуб се брише из регистра уколико;
• нема потребан број чланова по овом Правилнику
• престане са радом или се расформира
• у току једне сезоне не наступи ни на једном такмичењу
• ако се фузионише садругим клубом и не задржи своје име
• ако му надлежни орган забрани даљи рад.
члан 30
При фузионисању такмичари стичу право наступа осам дана после извршења
фузионисања. Такмичари који не желе да приступе ново формираном клубу, а изразе
жељу да приступе неком другом клубу, имају право наступа после 8 (осам) дана, после
извршене регистрације за дати клуб.
ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ
члан 31
Против сваког клуба може се поднети птиговор. Право на приговор имају сви
чланови и клубови који су регисровани у ССББФБФА.

члан 32
Приговор може да се поднесе у року од 2 (два) месеца од дана извршене
регистрације, при чему се датум поштанског жига узима за дан подношења приговора.
После овог рока приговор се сматра застарелим.
члан 33
Приговор се подноси комисији за регистрацију која је дужна да у року од 15 дана,
по пријему приговора, да донесе одлуку. Против одлуке на приговор може се поднети
жалба у локу од 15 дана од дана њеног објављивања, односно достављања.
члан 34
Жалба се подноси Комисији за жалбе, која је дужна у року од 30 дана да донесе
решење по жалби. Као посебни разлози за приговор се сматра уколико такмичар:
• није правилно регистрован,
• прикрио да је био члан другог клуба,
• у часу регистрације налазио се под казном, или под суспетизијотн која је изречена
непосредно пред тражење исписнице. а не односи се на изрицање казне у вези
преласка удруги клуб,
• је искључен из клуба, а казна повлачи забрану регистрације за други клуб,
• на не дозвољен начин, или уз нарушавање прописа Дисциплинског правилника
иступио из клуба.
члан 35
За гостовање на међународним сусретима потребна је дозвола УО ССББФБФА.
члан 36
Такмичар који наступи на пријатељском сусрету поред изречене дисциплинске
казне, подлеже дисциплинској одговорности, а ако наступи на првенственом такмичењу,
поред дисциплинске одговорности биће му поништени сви резултати на такмичењу, а
истовремено ће бити покренут и дисциплински поступак против клуба.
члан 37
На сваком такмичењу такмичар је дужан да носи такмичарску књижицу.
Такмичарске књижице издаје ССББФБФА.

Члан 38
Такмичар не може да наступи ни на једном такмичењу без уредне такмичарске
књижице.

У случају да се накнадно утврди да такмичар није био уредно регистрован,
поништиће се сви резултати које је постигао на том такмичењу као и сви резултати које је
постигао тако регистрован, а поред тога биће покренут дисциплински поступак.
КАРТОТЕКА
Члан 39
Картотеку за регистрацију клубова и њихових члалиова формира и води Секретар
ССББФБФА.
Члан 40
За сваког такмичара који је уредно регистиован издаје
му
се
такмичарска
књижица, и формира регистрациони картон који садржи основне податке о такмичару.
ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ
члан 41

У вези јединственог увида у извршене регистрације комисија за регистрацију
дужна је једанпут годишње да доставља извештај УО ССББФБФА о бројном стању
регистрованих клубова и такмичара.
Члан 43
Измене, допуне и доношење новог Правилника за регистрацију клубова и
такмичара врши УО ССББФБФА.
Члан 44
Овај Правилник ступа на снагу од дана његовог доношења.

ПРЕДСЕДНИК ССББФБФА
Горан Ивановић

