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ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА НАСТУПА НА ЗВАНИЧНИМ 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником о начину финансирања наступа на званичним међународним 

такмичењима 

(у даљем тексту – Правилник), регулишу се сва питања везано за финансирање наступа 

наших бораца  на званичним међународним такмичењима. 

 

 Под званичним међународним такмичењима подразумевају се: 

• Светске игре  

• Светске игре у борилачким спортовима (СПОРТАКОРД) 

• Првенства света, 

• Првенства Европе, 

• Првенства Медитерана , 

• Светска студенства првенства, 

• Балканска првенства, 

 

Ова такмичења  финансирају надлежни државни органи и Кик бокс савез Србије (у даљем 

тексту КБСС) не учествује у том финансирању. 

 

Члан 2. 

 

 Кик бокс савез Србије ће из својих средстава финансирати наступе такмичара на 

званичним 

такмичењима на предлог Стручне комисије и надлежних изабраних стручњака за поједине 

области 

кик бокс  спорта, а на основу следећих критеријума и то: 

 

 I - ДИСЦИПЛИНЕ: К-1, ЛОУ КИК 

 

СЕНИОРИ: 

Такмичари могу остварити норму, која подразумева финансирање од стране КБСС, за 

наступ на 

првенствима света, Европе, Медитерана на три начина и то: 

 

II – начин: 

 

Да би неко од бораца могао наступити о трошку Кик бокс савеза Србије на званичним 



првенствима света, Европе, Медитерана неопходно је да на основу Табеле бр. 1. оствари 

најмање 50 бодова. 

 

Табела бр. 1: 

 
Рб. Такмичење Пласман и бодови 

СЕНИОРИ I II III V VI VIII IX X 

1. Регионално првенство Србије 5 4 3      

2. Куп Србије 7 6 5      

3. Сениорско првенство Србије 10 8 7 5     

4. Међународни турнир до 5 нација (услов 2 
победе) 

12 10 8 6     

5. Међународни турнур 6-9  нација (услов 2 
победе) 

14 12 10 8     

6. Међународни турнир 10 нација (услов 2 
победе) 

18 16 14 12     

7. Првенство Медитерана    12 10 8 7 6 

8. Првенства Европе    20 18 16 14 12 

9. Првенства цвета    25 22 18 16 14 

 

II – начин: 

 

Takmičari koji su osvojili medalje na zvaničnim prvenstvima sveta, Evrope, Mediterana stiču 

pravo nastupa na zvaničnim prvenstvima i u narednim godinama na osnovu Tabele br. 2. i to: 

 

Tabela br. 2. 

 
Рб. Такмчење Пласман Трајање 

СЕНИОРИ I II III  

1. Првенство Медитерана  
X 

 
X 

 
X 

Такмичар има норму за наредну годину уз услов да на 
домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 20 бодова (из Табеле бр.1.) 

2. Првенство Европе  

X 

 

X 

 

X 

Такмичар има норму за наредне две године уз услов да 

на домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 20 бодова (из Табеле бр.1.) 

3. Првенство света  
X 

 
X 

 
X 

Такмичар има норму наредне три године уз услов да на 
домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 20 бодова (из Табеле бр.1.) 

4.  Светске игре  

X 

 

X 

 

X 

Такмичар има норму наредне четири године уз услов да 
на домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 

најмање 20 бодова (из Табеле бр.1.) 

 

III – начин: 

 

Ако Главни тренер (Селектор), први тренер репрезентације и Стручни штаб, 

процене да неком такмичару треба пружити прилику (због перспективности) они могу 

дати сагласност, да о трошку Кик бокс савеза Србије, наступе на званичном међународном 

такмичењу и ако не испуни норму за довољан број бодова.  

      У случају да два или више такмичара у једној тежинској категорији испуне норму 

(потребан број бодова), Главни тренер (Селектор), уз сагласност Стручног штаба доносе 

коначну одлуку о учеснику званичног међународног такмичења (првенства света, 

првенства Европе, првенства Медитерана). Као критерији за избор се узимају следећи 

параметри: постигнути резултати на домаћим и међународним такмичењима, провођење 



плана и програма, процена перспективности такмичара, начин победа и пораза на 

међународним такмичењима са врхунским борцима. 

Клубови могу о свом трошку уз сагласност Главног тренера (Селектора) и Стручног штаба 

послати такмичара на званична такмичења, ако Главни тренер (Селектор) и Стручни штаб 

нису уврстили никога у ту тежинску категорију, уз услов да је такмичар освојио најмање 

22 бода (Табела бр. 1). 

Кик бокс савез Србије ће рефундирати клубу, трошкове пута и котизације, за такмичара 

који је наступио о трошку клуба, ако буде пласиран на следећа места и то: 

 

1. Првенства Европе / I - III места (уз минимум две победе), 

2. Првенства света    / I - III места (уз минимум две победе) 

 

 

ЈУНИОРИ: 

 

Такмичари могу остварити норму, која подразумева финансирање од стране КБСС, за 

наступ на првенствима света и Европе и то: 

: 

 

I – начин: 

 

Да би неко од такмичара могао наступати о трошку Кик бокс савеза Србије на званичним 

првенствима света и Европе неопходно је да на основу Табеле бр.3. оствари најмање 60 

бодова. 

 

Табела бр.. 3. 

 
Рб. Такмичење Пласман и бодови 

СЕНИОРИ I II III V VI VIII IX X 

1. Регионално првенство Србије 5 4 3      

2. Куп Србије 7 6 5      

3. Сениорско првенство Србије 10 8 7 5     

4. Међународни турнир до 5 нација (услов  2 
победе) 

12 10 8 6     

5. Међународни турнир 6-9  нација (услов 2 
победе) 

14 12 10 8     

6. Међународни турнир 10 нација (услов 2 
победе) 

18 16 14 12     

7. Првенства Медитерана    12 10 8 7 6 

8. Првенства Европе    20 18 16 14 12 

9. Првенства света    25 22 18 16 14 

ЈУНИОРИ         

1. Регионално првенство Србије 4 3 2      

2. Куп Србије 5 4 3      

3. Јуниорско првенство Србије 7 5 4 3     

4. Међународни турнир до 5 нација (услов 2 

победе) 

9 7 5 4     

5. Међународни турнир 6-9  нација (услов 2 
победе) 

11 9 7 5     

6. Међународни турнир 10 нација (услов 2 
победе) 

13 11 9 7     

7. Првенства Медитерана    9 8 7 6 5 



8. Првенства Европе    10 9 8 7 6 

9. Првенства света    15 12 10 9 8 

 

* Напомена: 

      Стављено је више бодова него код сениора јер јуниори имају могућност да наступе и 

на сениорским такмичењима где могу освојити максимално 29 бодова 

 

II – начин: 

 

     Такмичари јуниори који су освојили медаље на званичним првенствима света и Европе 

стичу право наступа на званичним првенствима и у наредним годинама на основу Табеле 

бр.2. и то: 

 

 

 

Табела бр. 4. 

 
Рб. Такмичење Пласман Трајање 

СЕНИОРИ I II III  

2. Првенство Европе  
X 

 
X 

 
X 

Такмичар има норму за наредну годину уз услов да на 
домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 35 бодова (из Табеле бр.3.) 

3. Првенство света  

X 

 

X 

 

X 

Такмичар има норму за наредне две године уз услов да 

на домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 35 бодова (из Табеле бр.3.) 

 

III – начин: 

 

 Ако Главни тренер (Селектор), први тренер репрезентације и Стручни штаб, процене да 

неком Такмичару треба пружити прилику (због перспективности) они могу дати 

сагласност, да о трошку Кик бокс савеза Србије, наступе на званичном међународном 

такмичењу и ако не испуни норму за довољан број бодова. 

     У случају да два или више такмичара у једној тежинској категорији испуне норму 

(потребан број бодова), Главни тренер (Селектор), уз сагласност Стручног штаба доносе 

коначну одлуку о учеснику званичног међународног такмичења (првенства света и 

Европе). Као критерији за избор се узимају следећи параметри: постигнути резултати на 

домаћим и међународним такмичењима,провођење плана и програма, процена 

перспективности такмичара, начин победа и пораза на међународним такмичењима са 

врхунским такмичарима.  

 Клубови могу о свом трошку уз сагласност Главног тренера (Селектора) и Стручног 

штаба,послати такмичара на званична такмичења, ако Главни тренер (Селектор) и 

Стручни штаб нису уврстили никога у ту тежинску категорију, уз услов да је такмичар 

освојио најмање 30 бодова (Табела бр.3). 

 

Кик бокс савез Србије ће рефундирати клубу, трошкове пута и котизације, за такмичара 

који је наступио о трошку клуба ако буде пласиран на следећа места и то:     

1. Првенства Европе / I - III места (уз минимум две победе) 

2. Првенства света    / I - III места (уз минимум две победе) 

 



 

 

КАДЕТИ: 

 

Такмичари могу остварити норму, која подразумева финансирање од стране КБСС, за 

наступ на првенствима света, Европе и Балкана, на три начина и то: 

 

I – начин: 

 

Да би такмичар могао наступити о трошку Кик бокс савеза Србије на званичним 

првенствима света, Европе и Балкана неопходно је да на основу Табеле бр.5. оствари 

најмање 60 бодова. 

 

 

 

 

Табела бр.5. 

 
Рб. Такмичење Пласман и бодови 

ЈУНИОРИ I II III V VI VIII IX X 

1. Регионално првенство Србије 4 3 2      

2. Куп Србије 5 4 3      

3. Јуниорско првенство Србије 7 5 4 3     

4. Међународни турнир до 5 нација (услов 2 
победе) 

9 7 5 4     

5. Међународни турнир 6-9  нација (услов 2 
победе) 

11 9 7 5     

6. Међународни турнир 10 нација (услов 2 

победе) 

13 11 9 7     

7. Првенства Медитерана    9 8 7 6 6 

8. Првенства Европе    10 9 8 7 12 

9. Првенства света    15 12 10 9 14 

KADETI         

1. Регионално првенство Србије 3 2 1      

2. Куп Србије 4 3 2      

3. Кадетско првенство Србије 5 4 3      

4. Међународни турнир до 5 нација (услов 2 
победе) 

7 5 4 3     

5. Међународни турнир 6-9  нација (услов 2 
победе) 

9 7 5 4     

6. Међународни турнир 10 нација (услов 2 
победе) 

11 9 7 5     

7. Првенства Балкана 12 10 8 6     

8. Првенства Европе    9 8 7 6 5 

9. Првенства света    10 9 8 7 6 

 

* Напомена: 

  Стављено је више бодова него код сениора и јуниора јер сви кадети имају могућност да 

наступе и на јуниорским такмичењима где могу освојити максимално 50 бодова на 

такмичењима.  

 

 



 

 

 

II – начин: 

 

   Такмичари који су освојили медаље на званичним првенствима света и Европе стичу 

право наступа на званичним кадетским првенствима и у наредним годинама на основу 

Табеле бр. 5. и то: 

 

Табела бр. 6. 

 
Рб. Такмичење Пласман Трајање 

              КАДЕТИ I II III  

2. Првенство Европе  

X 

 

X 

 

 

Такмичар има норму за наредну годину уз услов да на 
домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 25 бодова (из Табеле бр.5.) 

3. Првенство света  
X 

 
X 

 
X 

Такмичар има норму за наредне две године уз услов да 
на домаћим такмичењима у наредних 365 дана освоји 
најмање 25 бодова (из Табеле бр.5.) 

 

III – начин: 

 

      Ако Главни тренер (Селектор), први тренер репрезентације и Стручни штаб, процене 

да неком Такмичару  треба пружити прилику (због перспективности) они могу дати 

сагласност, да о трошку Кик бокс савеза Србије, наступе на званичном међународном 

такмичењу и ако не испуни норму за довољан број бодова. 

     У случају да два или више такмичара у једној тежинској категорији испуне норму 

(потребан број бодова), Главни тренер (Селектор), уз сагласност Стручног штаба доносе 

коначну одлуку о учеснику званичног међународног такмичења (првенства света и 

Европе). Као критерији за избор се узимају следећи параметри: постигнути резултати на 

домаћим и међународним такмичењима,провођење плана и програма, процена 

перспективности такмичара, начин победа и пораза на међународним такмичењима са 

врхунским такмичарима.  

       Клубови могу о свом трошку уз сагласност Главног тренера (Селектора) и Стручног 

штаба,послати такмичара на званична такмичења, ако Главни тренер (Селектор) и 

Стручни штаб нису уврстили никога у ту тежинску категорију, уз услов да је такмичар 

освојио најмање 25 бодова (Табела бр.3). 

 

     Кик бокс савез Србије ће рефундирати клубу, трошкове пута и котизације, за такмичара 

који је наступио о трошку клуба ако буде пласиран на следећа места и то: 

1. Првенства Балкана / I -II места (уз минимум две победе) 

2. Првенства Европе / I - III места (уз минимум две победе) 

3. Првенства света    / I - III места (уз минимум две победе) 

 

 

 

 

 



 II –ДИСЦИПЛИНЕ: ФУЛ КОНТАКТ 
 

1. Клубовима је дозвољено да шаљу о свом трошку такмичаре који тренирају 

дисциплине ФУЛ КОНТАКТ на првенства света и Европе. Стручни стаб КБСС 

обавезно даје сагласност за учешће,  

2. Трошкове координатора за ФУЛ КОНТАКТ сноси КБСС, а ако има више од 3 

такмичара клубови сносе и трошкове обавезног судије на овом такмичењу, 

3. Клубовима чији такмичари на званичним првенствима Европе и света постигну 

запажене резултате КБСС ће рефундирати трошкове такмичара, као и трошкове судије 

које морају сносити клубови који шаљу своје такмичаре на званична првенства.  

 

Под запаженим резулататима подразумевају се следећи резултати:  

 • Освојено I - III места на првенствима Европе у свим узрастима (уз минимум две 

победе) 

 • Освојено I - III место на првенствима света у свим узрастима (уз минимум две 

победе) 

 

III -  ТАКМИЧЕЊЕ СТУДЕНАТА 

 

1. Клубовима је дозвољено да шаљу своје такмичаре   на студентска првенства света и 

Универзијаду.  Стручни стаб КБСС обавезно даје сагласност за учешће, уз услов да је 

одржано државно првенство за студенте. 

2. Трошкове тренера студентске селекције сноси КБСС, а ако има више од 3 такмичара 

клубови сносе и трошкове обавезног судије на овом такмичењу, 

3. Клубовима чији такмичари на званичним студентским првенствима света постигну 

запажене резултате КБСС ће рефундирати трошкове рвача (Универзијада се финансира 

из државног буџета), као и трошкове судије које морају сносити клубови који шаљу 

своје такмичаре на званична првенства.  

 

Под запаженим резулататима подразумевају се следећи резултати: 

• Освојено I - III место на студентском првенству света у свим узрастима. 

 

Члан 3. 

 

     Кик бокс савез Србије ће финансирати наступе на званичним такмичењима како је то 

наведено у члану 2. овог Правилника. 

 

     Клубови могу уз сагласност Стручног штаба и Управног одбора КБСС финанирати 

наступе на званичним међународним такмичењима у складу са овим Правилником и 

донешеним одлукама Управног одбора КБСС. 

 

Члан 4. 

 

    У случају нејасноћа и недоречености Правилника, Управни одбор КБСС је орган који ће 

посебним одлукама решавати спорна питања. 

 



Члан 5. 

 

 Правилник ступа на снагу даном доношења и оглашава се на огласној табли КБСС и 

званичном сајту КБСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, 19.11.2016. год                                                         

 

 


