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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УЧЕШЋУ НА
ТАКМИЧЕЊИМА
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ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Правилником о организацији такмичења и учешћу на такмичењу Кик бокс савеза
Србије (у даљем тексту: Правилник) регулишу се сва питања која су везана за
организацију кик бокс такмичења и спортских приредби под ингеренцијом Кик бокс
савеза Србије (у даљем тексту – Савез) и ко све има право учешћа на такмичењу у
организацији Савеза.
Овим правилником се посебно регулишу следећа питања:
- општа правила за организовање спортских такмичења (кик бокс такмичења и кик
бокс приредбе);
- услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености;
- услови и критеријуми за учешће на националном спортском такмичењу и поступак
утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);
- услови за организовање и учешће спортских организација (кик бокс савези и
клубови) и спортиста на међународним такмичењима;
- услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за
подручје више држава или више региона различитих држава.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 2.
Организацију спортских такмичења могу да обављају: Савез, кик бокс организације,
регионални, градски и општински кик бокс савези и друга физичка и правна лица под
условом утврђеним Законом о спорту и овим Правилником.
Званична спортска такмичења и приредбе које се налазе у Календару такмичења
Савеза за текућу годиу, на предлог Такмичарске или Стручне комисије одлуком Управног
одбора Савеза додељују се техничким организаторима који могу да буду: кик бокс
организације чланице Савеза, регионални, градски и општински савези и друга физичка и
правна лица под условом утврђеним законом и овим Правилником. Технички организатор
спортских такмичења одговоран је за организацију у складу са законом и овим
Правилником.
Члан 3.
Организатор спортских такмичења обавезан је да испоштује следеће услове за
несметано одржавање спортских такмичења и то:
- да осигура несметано и безбедно одржавање спортских такмичења;
- предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике спортских такмичења и трећа лица (упозорења, истицање
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забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике
утиче (безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге
опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са
пропозицијама и др.);
- предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног
понашања на спортским такмичењима, у складу са законом и спортским правилима;
- предузме потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
законом и спортским правилима;
- пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном органу у складу са
прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.
Организатор спортских такмичења одговара за штету која настане спортистима,
гледаоцима и другим учесницима спортских такмичења и трећим лицима због
непоштовања обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим правилима о
одговорности за проузроковану штету.
У случају да Савез да сагласност, односно дозволу или наложи да се одређено
спортско такмичење одржи, иако нису били испуњени сви прописани услови, солидарно је
одговоран са техничким организатором за штету коју на спортској приредби претрпи неко
од учесника спортске приредбе или треће лице услед пропуста у организацији.
Кик бокс такмичења која се на територији Републике Србије одржавају организују се
под ингеренцијом Међународне ВАКО (WАКО) федерације и спроводе у складу са
Законом о спорту и правилима Међународне ВАКО (WАКО) федерације.
Члан 4.
Спортска такмичења могу да се организују ако технички организатор има
обезбеђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако
испуњава друге услове у складу са законом и спортским правилима Савеза.
Такмичари, кик бокс организације, кик бокс тренери, кик бокс судије, кик бокс
делегати, односно друга стручна и службена лица могу да учествују на спортској приредби
ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и спортским правилима Савеза.
Да би наступили на кик бокс такмичењима такмичари морају имати Такмичарску
књижицу Савеза, која је оверена за текућу годину и са уписаним лекарским прегледом
који није старији од 6 месеци. Такмичари млађи од 16 година и малолетни спортисти који
наступају у старијем узрасту морају имати одобрење родитеља и утврђена посебна
здравствена способност у складу са Правилником о утврђивању здравстене способности
спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима
(Правилник Министарства омладине и спорта број 66-00-15/87/2011-03) и како је то
предвиђено Такмичарским правилником Савеза.
Да би судили на такмичењу судије морају имати најмање звање националног судије
и да имају лиценцу за суђење за текућу годину.
Делегати такмичења морају имати најмање звање интернационалног судије и
лиценцу за текућу годину издату од стране Међународне WАКО федерације.
Кик бокс судије, делегати и друга службена лица могу остварити право на накнаду
трошкова и накнаду за обављање својих дужности. Висину трошкова по овом основу
доноси Управни одбор Савеза.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КИК БОКС ТАКМИЧЕЊА И ПРИРЕДБИ
Члан 5.
Спортска такмичења се могу одржати ако се задовољени основни технички услови
по питању спортског објекта, борилишта и пратећих простора. Кик бокс такмичења се
одржавају на једном, два, три или у посебним ситуацијама више борилишта.

3

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊИМА КБСС
Члан 6.
Спортски објекат
Спортски објекат у којем се такмичења одржавају мора бити наменски (за спортске
приредбе) и адекватно опремљен за организовање такмичења. Под овим се подразумева да
спортски објекат поседује одговарајући простор за постављање ринга или татамија,
столова за званична лица (званични делегат, званични лекар, чланови судијске екипе и
остала службена лица), простор за гледалиште (трибине и сл.), свлачионице са топлом
водом за такмичаре, одвојену свлачионицу за делегата, судије, лекара и остала службена
лица.
Члан 7.
Борилиште
Такмичења у кик боксу могу се одржавати само на посебно припремљеном
борилишту, рингу или татамију који обезбеђује домаћин или непосредни извршилац
организације такмичења.
Члан 8.
Ринг и опрема око ринга
Ринг је простор у облику квадрата, омеђен са свих страна са три или четири реда
конопаца пречника 3 до 5 сантиметара постављених један изнад другог тако да се први
налази на 40 сантиметара, други на 80 сантиметара а трећи на 130 сантиметара висине
рачунајући од пода ринга. Уколико је ринг са четири конопца трећи конопац се поставља
на 120 а четврти на 150 сантиметара од пода. Конопци морају бити омотани или опшивени
неком тканином, добро затегнути и међусобно вертикално повезани на два места са сваке
стране ринга, на свакој трећини стране чврстим платном ширине 3 до 4 сантиметра.
Конопци на странама ринга су дуги 610 сантиметара. У угловима су причвршћени за
стубове завртњима за стезање и то тако да је сваки конопац удаљен од стуба најмање 30
сантиметара. Врхови стубова су заобљени и обложени меким материјалом.
Углови су обложени јастучићима од коже, пластичне материје или чврстог платна и
обележени : два дијагонална угла постављена белом а друга два одређена за такмичаре,
један црвеном а други плавом бојом.
Под је раван, направљен од добро учвршћених дасака које се не угибају и прекривен
филцом, гумом или другим одговарајућим материјалом истог квалитета и еластичности,
дебљине 3 сантиметра, преко кога је постављена добро затегнута цирада. Заштитна
подлога на поду ринга и цирада морају прелазити површину омеђену конопцима најмање
50 сантиметара. Забрањено је посипање цираде било чиме.
У случају да се ринг налази на издигнутом подијуму, површина подијума мора бити
већа од површине ринга најмање 100 сантиметара са сваке стране. Висина подијума може
бити од 91 до 122 сантиметра, код углова одређених за такмичаре налазе се степенице за
приступ на ринг такмичара а код једног неутралног угла степенице за судије и званичног
лекара. У црвеном и плавом углу ринга налазе се покретна седишта за такмичаре.
Рефлектори за ноћне припредбе морају бити постављени изнад средине ринга на висини
најмање 300 сантиметара, рачунајући од пода ринга.
Простор око ринга мора бити са свих страна слободан најмање 150 сантиметара.
Удаљеност гледалаца од ринга одређује се посебним прописима Савеза.
Ако је ринг на отвореном без обзира на временске прилике и доба дана мора бити
покривен.
Званични делегат може одобрити одржавање такмичења и ако нису у потпуности
испуњени горњи услови али се притом морају поштовати општа правила заштите
такмичара.
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Члан 9.
Поред црвеног и плавог угла мора се налазити : две столице за секунданта и његовог
помоћника, суд са водом, боца са водом за пиће, чаше за воду за сваког такмичара,
пљуваоница.
Око ринга се мора налазити одговарајући број столова и столица за судије, званичног
лекара и друга званична лица, гонг, један до два хронометра, записник, бодовне листе
попуњене основним подацима и микрофон за објављивање резултата.
Реквизите и опрему из става 1 и 2 овог члана, као и санитетска кола обезбеђује
домаћин или непосредни извршилац организације такмичења.
Члан 10.
Такмичење се може одржати само на рингу који је пре почетка меча проглашен
исправним од стране званичног делегата и врховног судије. Налаз ове комисије уноси се у
записник о такмичењу. У исто време и у истој сали већа такмичења могу се одржавати на
два ринга.
Члан 11.
Татами и опрема око татамија
Татами као борилиште користи се за такмичења у дисциплинама: кицклигх цонтацт,
лигхт цонтацт, поинт фигхтинг. Спољна димензија татамија је 8 x 8 метара. У оквиру
борилишта постоји основни део димензија 7 x 7 метара црвене боје који се користи за
борбу, као и “заштитна зона” на ободу борилишта ширине 1 метар плаве боје. Она се
користи да упозори такмичара да је близу изласка са борилишта. На средини борилишта
на супротним странама означена су места на којима се налазе такмичари пре почетка
борбе и она су обележена различитом бојом (једно плавом, друго црвеном), као углови у
рингу.
Члан 12.
Поред црвеног и плавог угла мора се налазити : две столице за секунданта и његовог
помоћника, суд са водом, боца са водом за пиће, чаше за воду за сваког такмичара,
пљуваоница.
Око ринга се мора налазити одговарајући број столова и столица за судије, званичног
лекара и друга званична лица, гонг, један до два хронометра, записник, бодовне листе
попуњене основним подацима и микрофон за објављивање резултата.
Реквизите и опрему из става 1 и 2 овог члана, као и санитетска кола обезбеђује
домаћин или непосредни извршилац организације такмичења.
Члан 13.
Пратеће просторије
За такмичење је потребно обезбедити минимално 2 санитарна чвора одвојених за М
и Ж. Минимално 2 свлачионице за такмичења на једном борилишту, минимално 4
свлачионице за такмичења на 2 борилишта или минимално 6 свлачиница за такмичења на
три и више борилишта. Све свлачионице мора да имају тушеве са топлом водом. На
такмичењима на којима наступају жене мора обавезно бити једна одвојена свлачионица за
жене.
Под пратећим простором се подразумева да се осигура и потребан простор за
публику која мора бити физички одвојена од простора за такмичење.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди одговарајући простор за загревање
такмичара.
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Сви остали услови морају бити у складу са подзаконским актима који регулишу
питање организације такмичења и обезбеђивање материјалних и сигурносних услова за
организацију спортских такмичења.
Пратећа опрема
За организацију кик бокс такмичења технички организатор је дужан да обезбеди по
једном борилишту следећу опрему :
- гонг
- столове (5) и столице за судије (10 ком),
- столице за тренере поред угла (по 2 ком. укупно 4 ком.)
- сто и столица за делегата,
- сто и столица за спикера,
- сто и столице (2) за дежурног лекара
- пластичне канте поред углова борилишта (2 ком),
- два комплета за брисање борилишта,
- разглас
- штоперица (2 ком),
- и осталу неопходну опрему за одржавање закмичења
Организатор је дужан да на свим такмичењима у организацији Савеза истакне
заставу Републике Србије на видном месту у хали у којој се одвија такмичење.
Члан 14.
Одговорно лице за спровођење кик бокс такмичења испред Савеза је Генерални
секретар Савеза.
Одговорно лице за техничку организацију и непосредно спровођење кик бокс
такмичења је лице за заступање клуба (заступник), клуба којем је поверена техничка
организација кик бокс такмичења.
Члан 15.
Поступак утврђивања услова за одржавање такмичења у организацији Савеза
спроводи Такмичарска комисија Савеза, а на основу достављеног Записника о условности
спортског објекта за кик бокс такмичење који доставља клуб, члан Савеза на расписани
конкурс за организацију такмичења.
За истинитост и тачност података одговара Заступник клуба. Без достављеног
Записника о условности спортског објекта за кик бокс такмичење клубу се не може
доделити организаиција званичних такмичења Савеза.
У прилогу овог правилника се налази образац Записника о условности спортског
објекта за кик бокс такмичење.
Члан 16.
На самом такмичењу о испуњености услова спортског објекта за такмичење,
борилишта и пратећих просторија констатује делегат такмичења.
У случају недостатака по питању објеката и опреме за такмичење делегат такмичења
може дати сагласност да се такмичење одржи у случају да уочени недостаци не угрожавају
живот и здравље учесника такмичења. У том случају у Извештају са такмичења се
констатују недостатци који су уочени.
У извештају се посебно евидентирају организациони пропусти (недовољан број
редара, непријављивање јавног скупа надлежном органу, кашњење лекара, лоша хигијена
у хали и помоћним просторијама и остали недостаци по питању пратеће опреме која је
наведена у члану 13. овог Правилника и слично).

6

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊИМА КБСС
НОРМАТИВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 17.
Да би клубови могли да наступе на такмичењима у организацији Савеза неопходно је
да испуњава законом предвиђене услове предвиђене у члану 33. Закона о спорту.
На спортским такмичењима у организацији Савеза и клубова чланица, могу да
наступе клубови ако имају спортске стручњаке (тренере) за важећом дозволом за рад
(лиценца) која је издата од надлежног органа Савеза и високошколске установе.
Испуњеност овог услова проверава делегат такмичења путем званичне интернет странице.
Члан 18.
Пре одржавања службеног мерења лиценцирани тренер предаје списак такмичара
делегату такмичења или главном судији ако није присутан делегат. Делегат такмичења
предаје коначну пријавну листу главном судији и након тога такмичари тог клуба могу да
приступе мерењу.
Клуб који нема лиценцираног тренера на такмичењу или нема писмено овлашћење
заступника клуба да се за то такмичење именује неки други лиценцирани тренер, нема
право наступа на том такмичењу.
Образац овлашћења се налази у прилогу овог Правилника.
УЧЕШЋЕ ТАКМИЧАРА, САВЕЗА И КЛУБОВА НА МЕЂУНАРОДНИМ
ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 19.
Учешће такмичара, регионалних, градских, општинских савеза и клубова чланова
Савеза на међународним такмичењима одвија се под ингеренцијом Савеза.
Такмичари
За репрезентацију Србије у свим узрасним категоријама могу да наступају само они
такмичари који су позвани у националну селекцију од стране селектора или тренера те
националне селекције. Против такмичара који се из неоправданих разлога не одазову на
позив селектора/тренера за наступ за репрезентацију Србије селектор/тренер подноси
писмену пријаву Дисциплинској комисији Савеза.
Такмичари који су позвани од стране селектора/тренера у репрезентацију Србије
дужни су да се придржавају утврђених правила и кодекса понашања. У случају кршења
правила селектор/тренер или вођа пута је дужан поднети писмену пријаву Дисциплинској
комисији Савеза.
Такмичари који наступају на међународним такмичењима за клубове или остале
савезе дужни су да се придржавају утврђених правила и кодекса понашања. У случају
кршења правила тренер или вођа пута је дужан да поднесе писмену пријаву
Дисциплинској комисији Савеза.
Клубови
Клубови чланови Савеза могу да наступају на међународним такмичењима у
иностранству на којима су позвани, а која се не налазе у календару Међународне WАКО
федерације, уколико добију тражену сагласност за наступ од Стручне комисије Савеза и уз
обавезу да секретаријату Савеза пријаве учешће на такмичењу минимално 7 дана пре
почетка такмичења. Непријављивање учешћа на међународном такмичењу подлеже
дисциплинској одговорности.
На такмичењима која се налазе у календару Међународне WАКО федерације
обавезно се мора тражити сагласност од Стручне комисије Савеза најкасније 15 дана пре
одржавања такмичењима. Наступ на такмичењима која се налазе у календару
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Међународне ВАКО (WАКО) федерације, без сагласности Стручне комисије, подлеже
дисциплинској одговорности.
Клубови чланови Савеза могу да наступају на међународним такмичењима на
којима су позвани само под својим именом. Ови клубови могу да представљају и
репрезентују Републику Србију и под називом Србија, ако за то добију сагласност Стручне
комисије Савеза.
Клубови чланови Савеза могу да организују међународно такмичење у Републици
Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова такмичења пријаве најкасније до
15. децембра текуће године секретаријату Савеза како би се такмичења уврстила у
календар Савеза за наредну годину. Само у изузетним случајевима ова такмичења се могу
пријавити и у текућој години, али најкасније месец дана пре одржавања тог такмичења.
Кршење ових одредби повлаче дисциплинску одговорност организатора.
Такмичари, клубови, савези који наступе на међународном такмичењу дужни су у
року од 7 дана по повратку у земљу доставити извештај о наступу на такмичењу у
иностранству. У прилогу овог правилника се налази образац Извештаја са међународног
такмичења. Кик бокс субјект који не извши ову обавезу подлеже дисциплинској
одговорности.
Савези
Регионални, градски и општински кик бокс савези могу да наступају на
међународним такмичењима у иностранству на којима су позвани, а која се не налазе у
календару Међународне ВАКО (WАКО) федерације, уколико добију тражену сагласност
за наступ од Стручне комисије Савеза уз обавезу да секретаријату Савеза пријаве учешће
на такмичењу минимално 7 дана пре почетка такмичења. Непријављивање учешћа на
међународном такмичењу подлеже дисциплинској одговорности.
На такмичењима која се налазе у календару Међународне ВАКО (WАКО)
федерације обавезно се мора тражити сагласност од Стручне комисије Савеза најкасније
15 дана пре одржавања такмичењима. Наступ на такмичењима која се налазе у календару
Међународне ВАКО (WАКО) федерације, без сагласности Стручне комисије, подлеже
дисциплинској одговорности.
Регионални, градски и општински кик бокс савези могу да наступају на
међународним такмичењима на којима су позвани само под својим именом. Ови савези
могу представљати и репрезентовати Републику Србију и под називом Србија, ако за то
добију сагласност Стручне комисије Савеза.
Регионални, градски и општински кик бокс савези могу да организују међународно
такмичење у Републици Србији. Организатори ових такмичења су дужни да ова
такмичења пријаве Секретаријату Савеза најкасније до 15. децембра текуће године како би
се такмичења уврстила у календар Савеза за наредну годину. Само у изузетним
случајевима ова такмичења се могу пријавити и у текућој години, али најкасније месец
дана пре одржавања тог такмичења. Кршење ових одредби повлаче дисциплинску
одговорност организатора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор Савеза.
Члан 21.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор Савеза.
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Члан 22.
Усвајањем овог Правилика , престаје да важи Правилник о организацији
такмичења и учешћу на такмичењима КБСС, усвојен 25.05.2013 године.
Члан 23.
Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана усвајања на седници Управног
одбора и објављује се на званичној интернет страници Савеза: www.кицк.рс

У Београду, 19.11.2016.год.
Кик бокс савез Србије
Председник
Проф. др Борислав Пелевић
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КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ
Андре Николића 12а, 11040 Београд / Србија
тел/факс, администрација: + 381 (0) 11 40 66 528
www.kick.rs // office@kick.rs

ПРОПОЗИЦИЈЕ
Назив
такмичења
Технички организатор такмичења
Место одржавања мерења и такмичења и
адреса
Датум и дан одржавања такмичења
Датум (дан) и време почетка мерења
Датум (дан) и време почетка такмичења
Лице овлашћено за заступање клуба
техничког организаора
Право наступа на такмичењу
Број борилишта на којима се одржава
такмичење
Толеранција на такмичењу
Награде и признања појединцима и
екипама
Имена и презимена службених лица на
такмичењу (делегата, судија)
Контакт особа и телефон
Остали подаци значајни за одржавање
такмичења
Напомена:
Такмичење се одржава у складу са Законом о спорту, Такмичарским правилником КБСС и на основу осталих нормативним актима
КБСС. На сва остала евентуална спорна питања, примењују се Међународна правила кик бокса и остала правила WАКО .

МП
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КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ
СА МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА
НАЗИВ КИК БОКС КЛУБА/САВЕЗА
НАЗИВ МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
ДРЖАВА ОДРЖАВАЊА
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
БРОЈ ДРЖАВА УЧЕСНИКА
БРОЈ КЛУБОВА УЧЕСНИКА
УКУПАН БРОЈ ТАКМИЧАРА
ВОЂА ПУТА
ТРЕНЕР
НАЧИН ПУТОВАЊА
БРОЈ ТАКМИЧАРА КЛУБА/САВЕЗА
ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Презиме и име такмичара
Пласман Победа Пораза Напомена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
ЕКИПНИ ПЛАСМАН
КРАТКИ ОПИС ВОЂЕ ПУТА: (Обавезно навести евентуалне проблеме на путу, такмичењу или
испаде наших спортиста)
1.
2
3.
4.
5.
6
7.
8.
9
10
11
12
13

МП
Датум попуњавања
Вођа пута
Потпис вође пута
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КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ
SERBIAN KICKBOXING FEDERATION
11 040 Београд, Андре Николића 12а
Телефон: 011/40 66 528,

11.040 Belgrade, Andre Nikolića 12a
Tel: 011/40 66 528

Tekući račun: 170 - 30023504000 -74 PIB: 101676417 M.B.:07892713

www.kick.rs

office@kick.rs

КИК БОКС КЛУБ:

из

На основу Правилника о организацији такмичења и учешћа на такмичењима КБСС дајем следеће
ОВЛАШЋЕЊЕ
за тренера

из

(Презиме и име тренера)

(место)

да води такмичаре нашег клуба на такмичењу

(датум)

(место)

МП
Заступник клуба:
Презиме и име

Потпис
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