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СУДИЈСКИ ПРАВИЛНИК
КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овим Судијским правилником (у даљем тексту: Правилник), уређују се питања везана за
рад и унутрашњу организацију кик бокс судија Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту:
Савез). Правилником се прописују услови за усавршавање и напредовања судија, као и
обавеза и дужности судијског кадра, као и друга питања од значаја за деловање и
организовање рада судијске организације (Збор судија, Судијска комисија,Врховни
судија…).
Члан 2.
Ради остваривања заједничких циљева и задатака, унапређења суђења и спровођења
стручне и опште политике кик бокс спорта и развоја стручних кадрова – судија, формирају
се стручни органи судија и то:
1. Судијска комисија и
2. Збор судија.
Делокруг рада Судијске комисије се регулише Правилником о раду сталних и повремених
комисија Савеза, а рад Збора судија регулишу се Правилником о раду Збора судија, у
складу са Статутом Савеза.
Судијска комисија
Члан 3.
Судијска комисија је стручно тело Управног одбора Савеза и састоји се од 3 члана. Задатак
Судијске комисије је да спроводи политику Савеза у домену који се односи на суђење у
оквиру Савеза.
Председника Судијске комисије именује Управни одбор Савеза из реда истакнутих кик
бокс судија са звањем међународног судије који у тренутку именовања мора имати важећу
лиценцу “А” категорије издату од ВАКО-а (међународна кик бокс федерација). Председник
Судијске комисије именује два члана Судијске комисије, које верификује Управни одбор
Савеза.
Члан 4.
Основи послови и задаци Судијске комисије су:
делегира судија за домаћа и међунаодна такмичења,
из редова међународних судија именује Комисију за полагање испита за кик бокс
судије регионалне и националне категорије,
на основу извештаја Комисије за полагање испита за кик бокс судије предлаже
Управном одбору Савеза именовање за регионална и национална судијска звања,
на основу извештаја и оцена судија на кик бокс такмичењима предлаже Управном
одбору Савеза судије за полагање за звање међународног судије
на основу испуњености услова за напредовање међународних судија у ВАКО-у, даје
предлог Управном одбору Савеза за судије којима се одобрава полагање за вишу
међународну категорију судија,
организује и спроводи семинаре за лиценцирање судија
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Збор судија
Члан 5.
Збор судија чине све активне и хонорарне судије који су платили чланарину за текућу
годину. Збор судија бира Председника Збора судија на Изборној скупштини која се
одржава сваке четири године.
Члан 6.
Збор судија одржава најмање једном годишње своју скупштину. Основна активност Збора
судија се своди на следеће активности:
1. доноси Правилник о раду Збора судија,
2. анализира стање и проблеме судијског кадра, предлаже мере и доноси закључке,
3. разматра питања из теорије и праксе суђења на такмичењима,
4. презентује стручне информације о евентуалним изменама и допунама Правила
кик бокса и прописа у вези са организацијом кик бокс такмичења,
5. ради и остале послове по одлуци Судијске комисије и Управног одбора Савеза.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Члан 7.
Судије се деле на следеће категорије:
1. Регионалне судије
2. Националне судије
3. Међународне судије
Члан 8.
Категоризација судија се врши једном годишње у децембру месецу кад су у питању домаће
категорије судија. Категоризацију међународних судија врши ВАКО на основу својих
правила.
Члан 9.
Кандидати за стицање судијских звања у кик боксу подносе молбу Судијској комисији за
стицање звања.
Кандидат за стицање звања Регионалног судије подноси молбу – пријаву за полагање
испита.
Након навршене две године судијског стажа Регионални судија може по испуњености
прописаних услова за напредовање (да је одсудио најмање 10 кик бокс такмичења) да
поднесе до 30. новембра текуће године молбу за напредовање за Националног судију.
Након истека две године судијског стажа у категорији Националног судије, кандидат може
по испуњености прописаних услова за напредовање (да је одсудио најмање 30 кик бокс
такмичења) да поднесе до 30. новембра текуће године молбу за полагање за Међународног
судију.
Напредовање Међународних судија свих категорија врши се на основу правилника ВАКО.
ПОЛАГАЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНУ КАТЕГОРИЈУ
Испити за звање Регионални кик бокс судија
Члан 10.
Звање судије стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен за
територију Републике Србије.
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Члан 11.
За полагање испита за судију кандидат подноси молбу-пријаву Судијској комисији за кик
бокс судију и прилаже следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. копију дипломе о највишем степену образовања (намање ИИИ степен стручне
спреме),
3. биографију о свом спортском раду,
4. доказ о кик бокс стажу,
5. да није под казном или суспензијом у кик боксу или да није правоснажно осуђен
на затворску казну (прилаже се потписана Изјава).
Члан 12.
Испит за Регионалног судију може да полаже кандидат који није млађи од 18 година и
старији од 35 година у време пријаве за испит.
Кандидат за судију мора бити примерног владања, постојаних морално – спортских и
карактерних особина, дисциплинован, храбар и правичан.
Члан 13.
Испит не може да полаже:
1. лице које је дисквалификовано одлуком надлежног органа организације из
области физичке културе и спорта,
2. лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у
спорту у време трајања суспензије односно казне,
3. лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривична дела
нечасне природе, као и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак,
4. лице коме здравствени разлози и физички изглед онемогућавају вршење судијске
дужности.
Члан 14.
Испитна комисија за теоријски и практични део састоји се од три члана. Испитну комисију
именује Судијска комисија из реда судија са положеним испитом за судију међународне
категорије.
Члан 15.
Испит се састоји из теоријског и практичног дела.
Теоријски део испита се састоји у провери теоријског знања из Правила кик бокса и
прописа Савеза који се односе на организацију такмичења.
У овом делу се полаже тест из Правила кик бокса и прописа Савеза који се односе на
организацију такмичења, а који садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог
броја питања не буде имао 12 тачних одговора, није положио испит и не излази на
практични део испита.
Практични део испита се састоји у провери практичног знања у суђењу кик бокс борбе.
Испитна комисија води записник о испиту.
За полагање судијског испита плаћа се такса. Такса се уплаћује на текући рачун Савеза.
Висину таксе прописује Управни одбор Савеза на основу предлога Судијске комисије
Савеза.
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Члан 16.
На основу извештаја Испитне комисије о положеном испиту Судијска комисија Савеза
предлаже Управном одбору Савеза да прогласи Регионалног судију и објављује одлуку на
званичној интернет страници и писмено обавештава судије који су били на полагању.
О положеном испиту и стицању звања Управни одбор Савеза издаје писмени документ –
Уверење.
Члан 17.
Након положеног испита Регионални судија може бити одређен за суђење на регионалном
такмичењу у свим узрасним категоријама и дисциплинама кик бокса.
Испити за звање Национални кик бокс судија
Члан 18.
Регионални судија обавезан је да у току две године одсуди најмање 10 кик бокс такмичења
да би приступио полагању испита за звање Национални судија.
По истеку рока од две године и одсуђених најмање 10 кик бокс такмичења Регионални
судија се подвргава испиту из теоријског знања и практичног дела, ради превођења у звање
Национални кик бокс судија.
У првом делу се полаже тест из Правила кик бокса, прописа Савеза, који се односе на
организацију такмичења који садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог
броја питања не буде имао 16 тачних одговора, није положио испит и не излази на
практични део испита.
Практични део испита се састоји у провери практичног знања у суђењу кик бокс борбе.
Испитна комисија води записник о испиту.
За полагање судијског испита плаћа се такса. Такса се уплаћује на текући рачун Савеза.
Висину таксе прописује Управни одбор Савеза на основу предлога Судијске комисије
Савеза.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА
Члан 19.
Стручно усавршавање судија постиже се путем општих стручних семинара, и семинара за
лиценцирање.
Судија је обавезан да се стално стручно усавршава и да прати иновације у Правилима кик
бокса и нормативних аката Савеза које се односе на организацију такмичења.
Члан 20.
Све активне судије регионалне, националне и међународне категорије су обавезни да
присуствују семинару за годишње лиценцирање судија.
Члан 21.
Годишњу лиценцу издаје Судијска комисија Кик бокс савеза Србије. Да би судија могао
судити такмичења у организацији Савеза мора да има лиценцу за текућу годину.
Члан 22.
Услове које мора испунити кик бокс судија за добијање годишњу лиценце су:
1. Присуствовање годишњем семинару за лиценцирање судија,
2. Да је одсудио најмање 8 такмичења у протеклој години,
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3. Да је уплатио годишњу чланарина за текућу годину у висини коју одреди Управни одбор
Савеза на предлог Комисије,
4. Да је уплатио таксу за присутво годишњем семинару за лиценцирање судија у износу од
1.000,оо динара
Члан 23.
Комисија утврђује испуњеност услова и на основу тога на званичном сајту Савеза
објављује листу лиценцираних судија за текућу сезону.
Члан 24.
Медицинска провера судија
Пре него што ступи на дужност на званичном такмичењу које се води на основу горе
поменутих правила, ринговни судија се мора подвргнути медицинској провери у настојању
да докаже своју физичку спремност да испуни своју улогу на рингу. Његов вид мора бити у
граници до шест диоптрија по оку. Ринговном судији није дозвољено да има наочаре али
може носити контактна сочива.
ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА
Члан 25.
За свако кик бокс такмичење које се налази у Календару ракмичења Савеза, Судијска
комисија Савеза доноси одлуку о броју потребних судија. Поименично делегирање судија
врши Судијска комисија.
Судије делегиране за обављање дужности на одређеном такмичењу, могу бити одлуком
Судијске комисије замењени, ако то интереси такмичења захтевају или ако они сами
откажу.
Уколико делегирани судија откаже суђење о разлозима и доказима отказа мора писмено да
обавести Судијску комисију.
Члан 26.
Одлука о делегирању судија се благовремено саопштава судији преко званичне интернет
странице Савеза, или на други начин обавештавања.
Судијска комисија мора да води рачуна да се према тежини и значају такмичења делегирају
одговарајуће судије према њиховим способностима и квалитету.
ОБАВЕЗА СУДИЈА ПРИЛИКОМ СУЂЕЊА НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 27.
Судија је дужан да суди на такмичењу за које га одреди надлежни орган за делегирање,
потом да се стара о доследној примени Правила кик бокса, одлукама Савеза везаних за
Правила кик бокса и прописа који се односи на такмичење, и усвојених јединствених
критеријума за суђење на кик бокс такмичењима.
Члан 28.
Давање изјава судија о суђењу у средствима јавног информисања представља прекршај
који се санкционише одредбама Дисциплинског правилника Савеза.
Члан 29.
Делегирани судија је дужан да 30 минута пре времена одређеног за завршетак мерења дође
у салу за мерење и такмичење.
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Члан 30.
Судија је обавезан да такмичење суди у прописаној и за судију одређеној спортској
опреми.
ПРАВИЛА СУЂЕЊА КИК БОКС БОРБЕ
Члан 31.
Правила суђења усклађена су са важећим правилником ВАКО-а. На сва питања која нису
регулисана овим Правилником примењује се правилник ВАКО-а.
СУДИЈЕ (БОДОВНЕ И РИНГОВНЕ)
Члан 32.
1. За време регионалних и државних првенстава, свака борба ће бити под супервизијом
(надзором) ВРХОВНОГ судије такмичења (међународни). Врховни судија не испуњава
бодовне листе.
2. Сваку борбу морају оцењивати најмање тројица судија, који ће седети на прописаној
удаљености од публике и ближе рингу. Сваки од судија мора седети на средини своје од
три стране ринга које им припадају.
3. Особе које су задужене за суђење борбе или серије борби не могу ни једног
тренутка такмичења деловати као тренери, секунданти појединих бораца или екипа које
учествују на том такмичењу или да учествују као функционери на тој борби у којој се
бори борац из његовог клуба.
4. Врховни судија може суспендовати са функције, привремено или стално, за време
тог такмичења сваког судију који по његовом мишљењу, не поштује правила Савеза
или сваког судију чије се оцене не сматрају задовољавајућим.
5. Ако се ринговни судија за време борбе у рингу на било који начин недолично
понаша, врховни судија ће га спречити и зауставити меч и одредити другог судију да
настави вођење борбе.
Ринговни судија
Члан 33.
Ринговни судија ће руководити борбом у рингу. Он, током целог такмичења, носи
униформу која се састоји од црних меканих ципела или патика, сивих панталона, без
каиша, беле кошуље са кратким рукавима, црне лептир машне и сакоа тамноплаве боје.
1. Он мора да:
- провери опрему борца
- обезбеди да слабији борац не задобије неправедне и непотребне ударце
- обезбеди да се стриктно поштују правила фер плеја
- надгледа целину борбе
- на крају меча прикупи и провери бодовне листе. После верификације он мора да их
преда врховном судији. Ринговни судија не може да прогласи победника, подизањем
руке бораца или на било који начин, пре него што је објављен званичан резултат.
Уколико ринговни судија дисквалификује борца или прекине меч, он прво мора
врховном судији а затим бодовним судијама да укаже на борца који је
дисквалификован и да објасни разлоге због којих је прекинуо борбу, тако да врховни
судија може да обавести спикера који ће затим то објавити публици.
2. Он мора да користи три команде (речи): СТОП, БРЕК и ФАЈТ
- СТОП када наређује борцима престанак борбе
- БРЕК када хоће да раздвоји борце који се налазе у позицији тело уз тело, после чега
ће сваки борац морати да се повуче корак уназад пре него што се борба настави
- ФАЈТ за почетак или наставак борбе
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3. Он мора указати борцима одговарајућим знацима или гестовима за сваку повреду
правила.
Члан 34.
Овлашћења ринговног судије
Ринговни судија има право:
- у сваком тренутку да прекине борбу када закључи да није изједначена.
- у сваком тренутку да прекине борбу ако је један од бораца примио недозвољен
ударац или ако је повређен или ако он закључи да борац није у стању да настави
борбу.
- у сваком моменту да прекине борбу ако закључи да се борци неспортски понашају.
У таквом случају он може дисквалификовати борца или борце.
- Упозори борца или да прекине борбу и да да један минус поен или опомену борцу за
прекршај
- Дисквалификује борца који пропусти да одмах изврши његово наређење или који се
понаша агресивно или прекршајно.
- Дисквалификује тренера или секунданта који не поштују правила или самога борца
уколико његов тренер или секундант не буду послушали наређења.
- Дисквалификује, са или без опомене, борца који је направио прекршај.
- У случају К.О. (нокаут), прекине бројање уколико борац намерно одбија да се
повуче у неутрални угао или уколико то чини са оклевањем (одуговлачењем).
- Тумачи правила онолико колико се она могу применити на борбу и онолико колико
се односе на борбу док она траје; или да се у посебном моменту одлучи на корак који
се не појављује у правилима.
Члан 35.
Ако такмичар прекрши правила и ако тај прекршај не тражи неопходну дисквалификацију,
ринговни судија мора зауставити борбу и опоменути борца у борби. Пре опомене,
ринговни судија мора наредити борцима да прекину борбу. Опомена мора бити јасно дата
тако да борац може да разуме разлог и неопходност кажњавања. Ринговни судија руком
мора дати сваком од бодовних судија знак да је дата одређена опомена и мора јасно
показати који је борац кажњен. Пошто је дао опомену, наређује борцима да наставе са
борбом.
Ринговни судија може дати интерну опомену борцу. Опомена представља упозорење које
ринговни судија даје борцу због кршења правила за време борбе, али се та интерна опомена
не сигнализира бодовним судијама.
Бодовне судије
Члан 36.
Сваки бодовни судија независно разматра квалитет два борца и мора изабрати победника
сходно правилима.
За време меча, он се неће обраћати борцима, другим судијама или било коме другом, осим
изузетно ринговним судијама. Он може, уколико је то неопходно, на крају рунде упознати
ринговног судију са сваким инцидентом којег је ринговни судија пропустио, као на пример
обавестити га о неодговарајућем понашању секунданта, лабављењу конопца...
Бодовни судија на својој бодовној листи бележи број поена које је дао сваком од бораца и
његова одлука ће бити јавно проглашена, а на полеђини бодовне листе бележи сваки поен
одговарајућом цртицом.
Он неће напустити своје место све док се одлука не објави.
Мерилац времена
Члан 37.
- Задатак мериоца времена је да води рачуна о броју и трајању рунди, као и о
прекидима током борбе.
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- Мерилац времена седи одмах поред ринга
- Пет секунди пре почетка сваке рунде, он ће рашчистити ринг ударом о тврду
површину пет пута уз команду РИНГ СЛОБОДАН.
- Он ће најавити редни број рунде пре него што она почне
- Он ће привремено зауставити борбу када то од њега затражи ринговни судија
- Он ће водити рачуна о екстра времену
- У случају К.О. он ће руком дати сигнал ринговном судији за одбројавање док ће
ринговни судија одбројавати
- Ако је на крају рунде борац на поду и ринговни судија му броји, гонг неће означити
крај рунде већ ће то бити учињено само после команде ринговног судије ФАЈТ који
означава наставак меча. Интервали између рунди трају један минут.
Одлуке судија
Члан 38.
- Одлуке ће се доносити на следећи начин:
- Победа на поене: на крају борбе, за победника ће бити проглашен онај борац који је
постигао победу на основу одлуке већине судија. Сваки судија доноси засебну
одлуку на основу остварених поена сваког од такмичара. Победник је онај такмичар
који је по завршетку борбе остварио укупно више поена.
- Ако су оба борца истовремено повређена или нокаутирана и не могу стога
наставити борбу, судија ће обрачунати поене које су оба борца до тада постигли и
ринговни судија ће прогласити победника.
- Победа предајом: уколико се један од бораца добровољно преда због повреде или
због било којег другог разлога или ако он пропусти да настави борбу после одмора
од једног минута између рунди, његов противник ће бити проглашен за победника.
- Победа прекидом на основу наређења ринговног судије:
- Удаљавање: ако је борац удаљен на основу одлуке ринговног судије или ако добије
изузетну казну, борба ће бити прекинута и његов противник ће бити проглашен за
победника.
- Повреда: ако ринговни судија процени да борац није способан да настави борбу,
због повреде или било којег другог физичког разлога, борба ће бити прекинута и
његов противник ће бити проглашен за победника. Право на такву одлуку има
ринговни судија који може консултовати званичног лекара. Ако тако поступи,
ринговни судија ће следити препоруку званичног лекара. Када ринговни судија
затражи интервенцију од званичног лекара, они ће бити једини функционери који се
налазе на рингу.
- Победа због дисквалификације: ако је борац дисквалификован његов противник ће
бити проглашен за победника. Ако су оба борца дисквалификована одлука ће бити
донета сходно томе. Дисквалификовани борац не може примити никакву награду на
том такмичењу.
- Победа нокаутом (КО): ако је борац на поду и не може да настави борбу после
бројања од десет секунди, његов противник ће бити проглашен за победника.
- Без борбе: ринговни судија може прекинути борбу пре предвиђеног времена због
разлога за које нису одговорни ни ринговни судија ни борци, као што су на пример:
оштећени ринг, нестанак струје, изузетни временски услови. У таквим случајевима
биће проглашена “ситуација без борбе” и онда када се ради о шампионатима, делегат
такмичења ће одлучити о неопходним мерама које треба предузети.
- Победа због недоласка (W.О.): када се борац појави на рингу и спреман је за борбу а
његов противник се не појави када га најави спикер преко озвучења у року од два
минута, ударац о гонг ће означити крај и ринговни судија ће означити победу борца у
рингу. Ринговни судија ће затражити од бодовних судија да испуне бодовне листе и
на основу њих он ће позвати борца у центар ринга и подићи ће му руку као
победнику.
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Додељивање поена
Члан 39.
Код додељивања поена, следећа правила се морају поштовати:
- Током сваке рунде судија ће правити одређени скор поена за сваког борца сходно
броју удараца које је задао. Да би се ударци рачунали, они морају да задовољавају
одређену дефиницију ударца и то: да буде довољне јачине, брзине, правовремености,
да буде упућен са одговарајуће дистанце и да погоди дозвољену ударну површину
као и да не буду блокирани или заустављени. Поени се бележе на полеђини листе у
току рунде, а на крају рунде, у паузи се уписује укупан број задатих удараца у
колону предвиђену за то.
Ударци борца који се неће узимати у обзир:
- Ако су супротни правилима
- Ако су блокирани
- Ако су слаби и ако не долазе из тела или из рамена
На крају борбе сваки судија независно сабира број забележених поена у свакој рунди и
доноси одлуку о победнику. Победник је онај борац који има више забележених поена по
завршетку борбе.
Члан 40.
Уколико ринговни судија даје званичну опомену судије морају уписати опомену у бодовне
листе, уколико је та опомена минус поен, бодовне судије ће одузети три поена кажњеном
борцу од укупног броја остварених поена.
Ако бодовни судија уочи прекршај који ринговни судија очигледно није видео и ако казни
борца, он мора јасно назначити да је тако поступио стављајући знак Ј у своју колону, уз
назначавање својих разлога за такву одлуку.
Члан 41.
Ако су оба борца на крају борбе, после суђења сваке рунде по бодовима имали исти број
поена судија ће дати предност ономе који је био бољи у последњој рунди, имао већу
активност, више ножних удараца, бољу одбрану, бољи стил или друго.
Победник се мора прогласити.
Члан 42.
У дисциплинама: фул контакт, лоу кик и К1 стил сваки задати ударац који се карактерише
као поен без обзира да ли је задат руком, ногом или коленом у тело или главу евидентира
се као један поен.
Чишћење противника приликом ког противник изгуби равнотежу и додирне под било
којим другим делом тела осим стопала евидентира се као један поен.
У дисциплинама лајт контакт и кик лајт контакт сваки задати ударац који се карактерише
као поен задат руком у тело или главу евидентира се као један поен.
Чишћење противника приликом ког противник изгуби равнотежу и додирне под било
којим другим делом тела осим стопала евидентира се као један поен.
Ударац ногом у тело евидентира се као један поен.
Ударац ногом у тело из скока евидентира се као два поена.
Ударац ногом у главу евидентира се као два поена.
Ударац ногом у главу из скока евидентира се као три поена.
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Прекршај
Члан 43.
Борац који не послуша наређење и команде ринговног судије, који се неспортски понаша
или на неки други начин крши правила може добити интерне опомене, јавну опомену,
минус поен, други минус поен или бити дисквалификован од стране ринговног судије.
Борцу се могу дати само три званичне опомене током једне рунде меча. Трећа званична
опомена је дисквалификација такмичара.
Опомене које су дате секунданту се рачунају као опомене које су дате борцу.
Ринговни судија може без прекидања борбе у било којем моменту да упозори интерном
опоменом борца.
Ако жели да да јавну опомену борцу ринговни судија ће зауставити борбу и објавити
прекршај, тако што ће бодовним судијама показати о каквом се прекршају ради, показујући
својим кажипрстом на борца који је начинио прекршај.
Сваки борац је обавезан да у току рунде изведе минимум 6 правилних ножних удараца.
Уколико то не изведе добиће након прве рунде јавну опомену, након друге минус поен и
након треће други минус поен. Уколико у првој није имао прописани минимум оставља му
се могућност да тај недостатак надокнади у току друге рунде. Уколико је у току прве рунде
имао минимум 6 ножних удараца а у току друге није, има могућност да надокнади у трећој
рунди. Уколико је у прве две имао минимум од 12 удараца а у току треће није имао 6
ударца на крају треће добија минус поен.
Ово правило се односи само на дисциплину фул контакт.
Члан 44.
Акције које се сматрају фауловима
- ударање испод појаса, отворени (широки) ударци, саплитање, ударање лактовима
- набадање главом, раменима, подлактицама и лактовима, дављење противника,
гњечење његовог лица рукама или лактовима, гурање његове главе на конопац.
- Ударање отвореном рукавицом, ударање унутрашњом страном рукавице, ударање
ручним зглобом.
- Ударање противника у леђа (у пределу кичме), у потиљак, задњи део главе и
бубрега
- Пљескање
- Напад уз одбацивање од конопаца и уопште њихово неправилно коришћење
(држање за конопце приликом задавања ударца)
- Лежање, рвање или избегавање борбе
- Нападање противника који је на поду или који устаје
- Држање противника
- Вучење и истовремено ударање противника или навлачење (гурање) противника на
ударац
- Вучење или држање противникове руке
- Спуштање главе испод појаса као и гурање противника главом
- Коришћење вештачких средстава за пасивну одбрану и намерно падање у настојању
да се избегне ударац
- Добацивање различитих увреда и агресивних речи у току рунде
- Одбијање да се повуче после команде БРЕК
- Покушај да се зада ударац противнику одмах после команде БРЕК и пре повлачења
уназад
- Свађање са судијом или вређање судије у било којем тренутку
- Намерно избацивање гуме за зубе или учестало поправљање опреме без потребе
Када је борац већ добио опомену за одређени прекршај, на пример држање, после
другог упозорења за исти прекршај уследиће јавна опомена. Ако борац након тога
настави са чињењем истог или другог прекршаја ринговни судија ће му доделити
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минус поен. За сваки следећи прекршај борац добија још један минус поен а након
тога и дисквалификацију.
Члан 45.
У случају повреде због које такмичар не може да настави борбу, што утврђује судија у
рингу сам или уз помоћ званичног лекара, судија у рингу ће :
- ако је видео да је повреда нанета намерно, дисквалификовати такмичара који је исту
нанео,
- ако је повређени такмичар сам крив за повреду, или је у обостраном судару
повређен без кривице противника, неповређеног такмичара прогласити за победника,
- ако су оба такмичара повређена без своје кривице, а нису у могућности да наставе
борбу, затражити закључење бодовних листа на основу којих се доноси одлука по
бодовима,
- ако су оба такмичара повређена обостраном кривицом, дисквалификовати обојицу.
Нокдаун
Члан 46.
У току трајања борбе један или оба такмичара могу се наћи у нокдауну.
Такмичар је у нокдауну у следећим случајевима :
1. када услед добијеног једног или више удараца или услед исцрпљености :
- буде принуђен да сем стопалима додирује под ринга неким другим делом тела
- ослони се на конопце и не пружа отпор противнику и
- није способан да настави борбу иако је у стојећем ставу
2. када за време борбе без кривице противника потпуно или делимично испадне из
ринга
Такмичару у нокдауну судија у рингу одбројаваће пролазеће секунде на тај начин што ће
сачекати да прође једна секунда од тренутка кад је такмичар доспео у нокдаун, затим
изговорити, један, и наставити са бројањем у интервалу од једне секунде.
Изговарањем броја један судија у рингу замењује команду стоп. Међутим, ако се укаже
потреба судија у рингу може претходно командом стоп зауставити борбу па тек потом
изговорити један.
Уколико такмичар доспе у нокдаун у току једне рунде трећи пут или у току борбе, судија у
рингу обуставиће борбу.
Члан 47.
Када је један од такмичара у нокдауну његов противник је дужан да се одмах повуче у
неутрални угао, који му назначи судија у рингу и да у њему стоји окренут ка судији у
рингу без ослањања на конопце до следеће команде судије у рингу. Уколико то не учини
или за време бројања напусти неутрални угао судија у рингу ће прекинути бројање, знаком
руком упозорити такмичара да се повуче у неутрални угао, сачекати да овај то учини, па
тек тада наставити бројање.
Члан 48.
Такмичару у нокдауну судија у рингу дужан је да гласно броји најмање до осам и
покретима руку означава пролазеће секунде на такав начин да такмичар у нокдауну може
пратити бројање, па тек онда командом борба дозволи наставак борбе, уколико је такмичар
за то способан.
Такмичару који у нокдауну остане десет одбројаних секунди судија у рингу изговориће
аут.
Ако је судија у рингу уверен да такмичар неће изаћи из нокдауна у року од десет секунди,
он ће одмах, чим такво уверење стекне без бројања изговорити стоп-аут а потом позвати
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званичног лекара да такмичару укаже потребну помоћ. У овом случају на рингу се могу,
осим такмичара налазити само судија и званични лекар, сем уколико лекар не затражи
додатну помоћ.
Ако се такмичар коме је већ бројано одмах после команде борба поново нађе у нокдауну, а
у међувремену не прими ни један ударац, судија у рингу наставиће бројање од броја код
кога је приликом претходног бројања стао.
Члан 49.
Када се оба такмичара истовремено нађу у нокдауну судија у рингу броји обојици.
Такмичару који остане у нокдауну одбројаних десет секунди судија у рингу изговориће
аут. Уколико се то деси обојици такмичара судија у рингу неће изговорити аут, већ ће
затражити закључење бодовних листа на основу којих се доноси одлука по бодовима.
Кад се у току бројања једном такмичару и други такмичар нађе у нокдауну, судија у рингу
наставиће да броји обојици. До тада одбројане секунде рачунају се и другом такмичару.
Уколико у овом случају обојици такмичара буде одбројано до десет, одлука се доноси на
исти начин као у претходном ставу.
Члан 50.
Ако у току бројања нокдауна дође до неког прекршаја правила судија у рингу ће поступити
на следећи начин :
- уколико је прекршај учинио противник такмичара у нокдауну или његов секундант,
прекинуће бројање, донети одлуку о прекршају а потом ако та одлука задовољава
наставити са бројањем,
- уколико је прекршај учинио такмичар у нокдауну или његов секундант насатвића са
бројањем, а након тога зауставити борбу и тек тада донети одлуку о прекршају.
Поступак после нокаута
Члан 51.
Ако борац остане несвестан дозвољено је само ринговном судији и званичном лекару да
остану у рингу, осим у случају када је званичном лекару потребна помоћ
Борац који је био нокаутиран због ударца у главу током борбе или ако је ринговни судија
зауставио борбу због озбиљних удара (повреда) главе који га спречава да настави борбу,
биће испитан од стране званичног лекара одмах после тога и биће одведен кући или на
неко друго одговарајуће место, што ће учинити један од функционера који је на дужности у
то време.
Борцу који је био нокаутиран због ударца у главу током борбе или је ринговни судија
зауставио борбу због озбиљних удараца (повреда) главе које га спречавају да настави
борбу, неће бити дозвољено учешће на такмичењима или у мечевима у периоду најмање
четири недеље од нокаута, уколико се ово понови два пута у року од осам месеци
такмичару неће бити дозвољен наступ у периоду од најмање шест месеци од другог
нокаута и када је такмичар овакав нокаут доживео три пута у периоду од осам месеци неће
имати право наступа најмање годину дана од трећег нокаута.
Ринговни судија ће прогласити одлуку Р.С.Ц.Х. уколико је прекинуо борбу због
неспособности борца да настави меч услед повреде главе или ударца у главу.
Руковање
Члан 52.
Пре и после борбе борци ће се руковати, што представља знак чистог и пријатељског
ривалства, сходно правилима борења. Борци се рукују пре почетка и после доношења
одлуке. Руковање није дозвољено између рунди.
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НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА СУЂЕЊЕ НА КИК БОКС ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 53.
Судија, који је одређен да суди кик бокс такмичење, има право на одређену накнаду за
обављање службене дужности.
Висину накнаде, из претходног става, утврђује Управни одбор Савеза, а на предлог
Судијске комисије Савеза.
Када службено лице обавља дужност ван места становања, поред одређене накнаде
наплаћује и путне трошкове према трошковнику који утврђује Управни одбор Савеза.
Члан 54.
Судија који наплати веће трошкове или накнаду него што има право по трошковнику,
учинио је прекршај из Дисциплинског правилника КБСС, а обавезан је да више наплаћени
износ трошкова врати.
За учињени прекршај сноси одговорност по одредбама Дисциплинског правилника КБСС.
Накнада за стручни рад
Члан 55.
Одређеним судијама за обављање стручних послова: рада у испитним комисијама, провери
теоријског и практичног знања, изради стручних реферата и др. припада одговарајућа
накнада.
Ако судија ове дужности и послове врши ван свог места боравка припадају му и путни
трошкови у складу са одлуком Управног одбора Савеза.
Одлуку о висини накнаде за обављање стручних послова, из става 1. овог члана на предлог
Судијске комисије доноси Управни одбор Савеза.
ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ СУЂЕЊА КИК БОКС ТАКМИЧЕЊА
Члан 56.
Судије су дужне да благовремено и писменим путем обавесте орган за делегирање судија
савеза, ако су спречени из било ког разлога, да неће моћи да суде на делегираном
такмичењу.
Члан 57.
Судија, који из оправданих разлога не може да обави дужност за коју је делегиран, дужан
је да откаже суђење писмено, телеграмом, факсом или путем електронске поште, а у
изузетно оправданим случајевима отказ се може саопштити телефонским путем и то 24
часа пре времена утврђеног за почетак кик бокс такмичења.
Рок из става један овог члана подразумева обавезу судије да обавештење о отказу суђења
мора бити код органа за делегирање судија до рока из предходног става.
Отказ мора бити писмено образложен.
Уколико судија два пута неоправдано откаже суђење на кик бокс такмичењима аутоматски
се брише са листе суђења.
Члан 58.
Судије су обавезне да о свакој промени места боравка, адресе стана, е-меила или
пријављених бројева телефона за комуникацију у року од 48 часова, писмено обавесте
орган за делегирање судија Савеза.
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СУДИЈСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И АМБЛЕМ
Члан 59.
Судија поседује службену легитимацију Савеза. Службену легитимацију издаје Збор судија
чији изглед одобри Управни одбор Савеза.
Национални судија је дужан да за време суђења носи амблем Савеза, који је јединствен за
све судије Савеза и сва кик бокс такмичења на територији Републике Србије.
Судија међународне категорије је дужан да за време суђења носи амблем ВАКО у складу
са прописима и одлукама ВАКО на свим кик бокс такмичења у земљи и иностранству.
ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СУЂЕЊУ
Члан 60.
Врховни судија на кик бокс такмичењу дужан је да у року од 48 часова по завршеном
такмичењу поднесе писмени извештај органу за делегирање судија.
Када се извештај доставља поштом, датум поштанског жига се узима као остављени рок у
ставу један овог члана.
Приликом израде извештаја главни судија је обавезан да детаљно опише инциденте на
такмичењу и у вези са обављеном дужношћу, да образложи искључење спортиста као и
одстрањења службених лица клубова, као и да укаже на недостатке у организацији и
обезбеђењу кик бокс такмичења.
Против врховног судије који у извештају не наведе све нерегуларности на такмичењу,
недостатке у организацији, не наведе инциденте на такмичењу или не да лошу оцену
судијама који су имали пуно грешака, Судијска комисија дужна је покренути
дисциплински поступак.
ОГРАНИЧЕЊА
Судија – тренер
Члан 61.
Судија који врши дужност тренера не може да обавља судијску дужност на такмичењима у
којима учествују спортисти његовог клуба.
Судија – активни спортиста
Члан 62.
Активан спортиста сениор може да полаже испит за судију. Активни спортиста сениор
може да суди кик бокс такмичења у узрасту јуниора, кадета и пионира где не учествују
такмичари из његовог клуба.
Судија – функционер у кик бокс клубу
Члан 63.
Судија ангажован аматерски или професионално у кик бокс клубу не може да врши
функцију судије на кик бокс такмичењима у којима учествују спортисти његовог клуба.
Судија и родбинске везе
Члан 64.
Судија не може да суди на истом такмичењу, на којем се налази спортиста са којим је у
блиским родбинским везама.
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ПРЕСТАНАК СУЂЕЊА
Принудни престанак суђења
Члан 65.
Судија аутоматски престаје да суди у следећим случајевима:
1. подношењем оставке,
2. по истеку такмичарске године, у којој је навршио 60. годину живота за
међународна такмичења и 65 година за суђење домаћих такмичења,
3. ако је кажњен доживотном забраном вршења функције у кик бокс спорту и
4. на основу правоснажне пресуде суда због кривичног дела нечасне природе.
Стручна контрола суђења
Члан 66.
Судије се, по правилу, контролишу приликом суђења кик бокс такмичења. Контролу, по
правилу, спроводи врховни судија који је делегиран на сваком судијском такмичењу.
Судијска комисија, за свако кик бокс такмичење, именује врховног судију. У случају да на
наведеном кик бокс тамичењу нема делегата такмичења, врховни судија преузима и улогу
делегата кик бокс такмичења. Врховни судија је у обавези да у извештају са такмичења, уз
остале, податке обавезно напише оцену за сваког судију на такмичењу.
У одређеним случајевима, када то захтева ситуација у такмичењу и интерес судијских
органа, може да се одреди посебна контрола ради увида у вршењу дужности судија и
квалитете суђења.
Извештај Врховног судије са кик бокс такмичења основно је мерило за рангирање судија.
ЛИСТА СУДИЈА
Члан 67.
За суђење кик бокс такмичење утврђују се листе за суђење. Листу судија национална
такмичења утврђује Судијска комисија Савеза најкасније месец дана пре почетка првог
националног првенства у текућој години.
ОЦЕЊИВАЊЕ СУЂЕЊА
Члан 68.
За суђење на кик бокс такмичењима, судије се оцењују бројчаним и описном оценама, а на
основу посебног Правилника који, на предлог Судијске комисије Савеза, доноси Управни
одбор Савеза.
Члан 69.
Оцењивање квалитета суђења на кик бокс такмичењима врши Врховни судија, који је
дужан да своју оцену образложи у писменом извештају.
Услови за предлог међународних судија
Члан 70.
Судијска комисија Савеза предлаже Управном одбору Савеза судију националне категорије
за полагање за међународног судију, који испуњава следеће услове:
• да на дан 1. јануара, текуће године није старији од 40 година,
• да је у последње четири године судио минимално 40 кик бокс такмичења,
• да је у години у којој се предлаже приказао истакнут квалитет суђења,
• да говори или довољно разуме енглески језик да би могао да се споразумева са
колегама, делегатом и стручним посматрачем суђења, да разуме инструкције које му се
дају и да прецизно влада стручним изразима у вези са суђењем и такмичењем
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(подношење извештаја, саопштавање својих одлука и захтева у вези са суђењем,
путовањем и др.).
Члан 71.
Предлог за напредовање у осталим међународним судијским категоријама ВАКО-а,
доставља Судијска комисија Савеза, Управном одбору Савеза који у децембру текуће
године доноси одлуку о упућивању судија за напредовање за међунаодног судију вишег
нивоа у наредној такмичарској години.
Члан 72.
Предлог за листе међународних судија, које утврди Управни одбор Савеза, подноси се у
складу са роком који одреди ВАКО.
II - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Збор судија и Судијска комисија Савеза дужни су да у року од 3 месеца од усвајања овог
Правилника, донесу и усагласе своје акте са овим Правилником.
Члан 74.
За све што није предвиђено овим Правилником важе одредбе одговарајућих прописа у Кик
бокс савезу Србије и ВАКО-у.
Члан 75.
Усвајањем овог Правилника, престаје да важи Судијски правилник КБСС, усвојен
25.05.2013.године.
Члан 76.
Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана усвајања на седници Управног одбора
Савеза и објављује се на званичној интернет страници Савеза: www.kick.rs

У Београду, 19.11.2016.
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