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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 својој седници одржаној 

19.11.2016. године донео је  

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Такмичарски правилник Кик бокс савеза  Србије (у даљем тексту – Правилник) регулише 

сва питања која су везана за такмичења која се организују у оквиру Кик бокс савеза Србије (у 

даљем тексту Савез). 

Овај Правилник се односи на следеће кик бокс дисциплине: 

1. Фул контакт (Full contact)  

2. Лоу кик (Low kick)  

3. К-1 (K1 rules) 

4. Киклајт контакт (Kicklight contact) 

5. Лајт контакт (Light contact) 

6. Поинт фајтинг (Point fighting) 

 

Члан 2. 

 Такмичења у свим дисциплинама кик бокса из члана 1. овог Правилника могу се 

одржавати као:  

1. Појединачна 

2. Екипна 

3. Ревијална 

4. Међународна 

5. Професионална 

  Одржавају се званична регионална и државна првенства по куп систему и турнир систему. 

 

Члан 3. 

 Овај  Правилник регулише следећа подручја и то: 

1. Појединачна такмичења 

2. Екипна такмичења 

3. Пропозиције и правила такмичења, 

4. Календар такмичења и  

5. Остало 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 4. 

Појединачна такмичења у кик боксу се деле на: 

1. Званична појединачна тамичења 

2. Остала појединачна такмичења 

 

Члан 5. 

Појединачна такмичења у кик боксу се одржавају према Међународним WАКО 

правилима кик бокса уз измене и допуне које су наведене у овом Правилнику. У категоријама у 

којима има 3 и више такмичара  из најмање 2 раличита клуба додељује се две бронзане медаље 

(такмичарима који су пласирани на 3. место). 
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Члан 6. 
 Екипно бодовање на појединачним такмичењима се врши по следећем систему: 

 

 

Табела бр. 1. 

Пласман Бодови 

I 3 

II 2 

III 1 

 

 

ЗВАНИЧНА ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 7. 

Званична појединачна такмичења на којима наступају такмичари, чланови клубова 

учлањених у Савез су следећа: 

1. ОПШТИНСКА/ГРАДСКА ПРВЕНСТВА      

2. РЕГИОНАЛНА ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА     

3. ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ    

4. ПОСЕБНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ (школарци, студенти, војска, полиција, 

инвалиди и сл.) 

5. НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ ЗА КУП СРБИЈЕ 

6. МЕЂУНАРОДНА ПРВЕНСТВА       

За одређивање ранг листе успешности клубова чланова Савеза бодују се појединачна 

првенства Републике Србије и национални турнири за Куп Србије. 

 

Члан 8. 

 Појединачна званична такмичења се одржавају у следећим узрасним категоријама: 

1. ПИОНИРИ  (11, 12-13 година) 

2. КАДЕТИ  (14-15 година), 

3. ЈУНИОРИ  (16,17-18 година), 

4. СЕНИОРИ  (19-40) 

5. ВЕТЕРАНИ (40-50 година) 

 

Члан 9. 

Појединачна званична такмичења одржавају се у следећим дисциплинама, класама и 

узрасним категоријама, како је то наведено у Табели бр. 2. 

 

Табела бр. 2. 

 

УЗРАСТ ГОДИНЕ СТАРОСТИ ДИСЦИПЛИНА КЛАСА 

ПИОНИРИ  11,12,13 KL Нема класе 

KАДЕТИ 14,15 FC, LK, K1, KL Нема класе 

ЈУНИОРИ 16,17,18 FC, LK, K1, KL Нема класе 

SЕНИОРИ 19-40 FC, LK, K1, KL Б класа;А класа 

ВЕТЕРАНИ 40-50  Нема класе 

 

* Такмичари у узрасту пионира стари 11, 12-13 година морају да имају важеће лекарско 

уверење, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља, за наступ, 

* Такмичари у узрасту кадета, стари 15 година,  морају да имају важеће лекарско 

уверење, дозволу Такмичарске комисије  као и писмено одобрење родитеља (старатеља),  за 

наступ у старијем узрасту - јуниори, 
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 * Такмичари у узрасту јуниора, стари 16 и 17 година, морају да имају важеће лекарско 

уверење, дозволу Такмичарске комисије, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља 

за наступ у старијем узрасту - сениори 

* Такмичари у узрасту јуниора, стари 18 година (најстарије јуниорско годиште у години 

наступа),  морају да имају важеће лекарско уверење за наступ у старијем узрасту - сениори 

 * Такмичари у узрасту сениора морају да имају важеће лекарско уверење за наступ. 

Такмичари у узрасту сениора право наступа на званичним појединачним првенствима 

Републике Србије у ринговним дисциплинама у Б класи имају до 15 уписаних мечева у 

такмичарску књижицу остварених на званичним појединачним првенствима Републике Србије 

у ринговним дисциплинама у конкуренцији сениора. Такмичари након остварених 15 мечева у Б 

класи наступају у А класи без ограничења у броју мечева. Такмичарска комисија има право да 

омогући такмичару наступ у А класи и ако није остварио 15 мечева у Б класи, узимајући у обзир 

резултате на наступима у Б класи и међународним такмичењима. Када такмичар оствари наступ 

у А класи нема више право наступа у Б класи. Такмичари, учесници државних првенстава у 

сениорској конкуренцији у борилачкој вештини бокс и репрезентативци у сродним борилачким 

спортовима (бокс, карате, савате, muay thai, ММА, кунг фу) имају право наступа само у А 

класи, а учесници државних првенстава у сродним борилачким спортовима (осим бокса) 

наступају у Б класи, уз могућност наступа у А класи. 

 Такмичарке након остварених 10 мечева у Б класи, могу наступају у А класи. 

Такмичарке које имају до 10 мечева у Б класи могу наступити и у А класи. Такмичарке 

учеснице државних првенстава у сениорској конкуренцији у борилачкој вештини бокс и 

репрезентативци у сродним борилачким спортовима (бокс, карате, савате, muay thai, ММА, кунг 

фу) имају право наступа само у А класи, а учесници државних првенстава у сродним 

борилачким спортовима (осим бокса) наступају у Б класи, уз могућност наступа у А класи. 

 

 

Члан 10. 

ОПШТИНСКА/ГРАДСКА ПРВЕНСТВА   

 Појединачна такмичења одржавају се као званично градско првенство /Београд, Нови 

Сад, Крагујевац, Зрењанин.../, односно првенство општине у свим узрасним категоријама. 

 Ова такмичења су отвореног типа и на њему имају право наступа сви регистровани 

такмичари у Савезу, у складу са овим Правилником и Регистрационим правилником Савеза. 

Такмичари који нису регистровани у Савезу не могу да наступе на овом званичном такмичењу. 

 Организатори званичних општинских/градских такмичења дужни су да до 01. децембра 

текуће године доставе у припадајући регионални савез и у Савез календар одржавања 

општинских/градских такмичења за све узрасне категорије за наредну годину. 

Организатор општинских/градских такмичења дужан је да у року од 5 дана достави 

Извештаје са свим резултатима у припадајући регионални савез и у секретаријат Савеза.  

 

Члан 11. 

 РЕГИОНАЛНА ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА  

Регионална појединачна такмичења одржавају се у свим узрасним категоријама и 

дисциплинама у складу са овим Правилником и Такмичарским правилником Регионалног кик 

бокс савеза:  

А/ РЕГИЈА ВОЈВОДИНА (првенства Војводине) – право наступа имају само клубови чланови 

Кик бокс савеза Војводине. 

Б/ РЕГИЈА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА (пренства централне Србије) – право наступа имају само 

клубови чланови Кик бокс савеза Централне Србије. 

В/ РЕГИЈА ГРАДА БЕОГРАДА (пренства Београда) – право наступа имају само клубови 

чланови Кик бокс савеза Београда. 

Право наступа на регионалним такмичењима имају сви регистровани такмичари у 

Савезу, у складу са овим Правилником и Регистрационим правилником Савеза. Такмичари који 

нису регистровани у Савезу не могу да наступе на овом званичном такмичењу. 
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 Организацију такмичења за регију Војводина спроводи  КБС Војводине (КБСВ). 

 Организацију такмичења за регију Централна Србија спроводи КБС Централне Србије 

(КБС ЦС). 

Организацију такмичења за регију Града Београда спроводи КБС Београда (КБСБ). 

 Организатори регионалних такмичења, дужни су у року 5 дана, по одржаном такмичењу, 

да доставе у Секретаријату Савеза писмени извештај Такмичарској комисији Савеза /са свим 

подацима са такмичења – листе мерења, бодне листе, табеле свих категорија и пласмани по 

категоријама/ на прописаном обрасцу.  

Пласмани свих такмичара и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 

објављује се на званичном интернет сајту Савеза. 

 

Члан 12. 

ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   

Званична појединачна првенства Републике Србије одржавају се као појединачних 

такмичења, у следећим узрасним категоријама: пионири, кадети, јуниори, сениори и 

ветерани. Право наступа на првенству Србије имају само они такмичари регистровани у Савезу 

у складу са овим Правилником и Регистрационим правилником Савеза. Такмичари који нису 

регистровани у Савезу не могу да наступе на званичном првенсту Републике Србије. 

 Делегат на званичном првенству Републике Србије је дужан да у року од 3 дана, по 

одржаном такмичењу, достави Секретаријату Савеза писмени извештај Такмичарској комисији 

Савеза /оргинал/, са свим подацима са такмичења – извештај са такмичења на прописаном 

обрасцу, листе мерења, бодне листе, табеле по категоријама и пласмани по категоријама. 

Пласмани свих такмичара и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 

објављује се на званичној интернет страници Савеза. 

 

Члан 13. 

ПОСЕБНА ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Посебна првенства Републике Србије могу се одржавати за следеће категорије: 

 Првенство Србије за студенте, 

 Првенство Србије за ученике средњих школа, 

 Првенство Србије за ученике основних школа, 

 Првенство Србије за лица са посебним потребама (особе оштећеног слуха и сл.) 

 Полицијско Првенство Србије, 

 Војно првенство Србије 

 Итд. 

 Такмичарска комисија Савеза  на крају сваке календарске године прописује која посебна 

појединачна првенства Републике Србије ће се одржати у наредној години. У изузетним 

случајевима, Такмичарска  комисија Савеза  може у току календарске године донети одлуку да 

се одржи неко такмичење које није у календару за текућу годину, али пропозиције такмичења 

морају да се доставе клубовима најмање месец дана пре одржавања такмичења. 

Пропозиције ових првенстава Републике Србије са тежинским категоријама, узрасним 

категоријама  и др., прописује Такмичарска комисија Савеза за свако такмичење посебно. 

Право наступа на овим првенствима Србије имају они такмичари који су регистровани у 

Кик бокс савезу Србије, предвиђени посебним пропозицијама такмичења, уз услов да имају 

држављанство Републике, лекарски преглед који није старији од 6 месеци, а питање 

идентификације ових спортиста регулише се пропозицијама такмичења (студенти – индекс, 

ученици – ђачку књижицу и сл). 

 

Члан 14. 

 

НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ ЗА КУП СРБИЈЕ 

 Национални турнири за Куп Србије су отвореног типа. У свим узрасним категоријама 

одржавају се 2 појединачна турнира.   
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Појединачни турнири за Куп Србије одржавају се у следећим узрасним категоријама –  

пионири, кадети, јуниори и сениори. 

Право наступа, на Купу Србије, имају сви  регистровани такмичари  из клубова чланова 

Савеза, држављани Републике Србије. Право наступа на Купу Србије имају и такмичари из 

других држава и иностраних клубова. Сви такмичари морају да имају лекарски преглед који 

није старији од 6 месеци. На такмичењима за Куп Србије на којима учествују инострани 

такмичари праве се два извештаја о пласманима, један са иностраним такмичарима и један без 

иностраних такмичара. 

ОСТАЛА ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 15. 

Остала појединачна такмичења на којима наступају такмичари, чланови клубова 

учлањених у Савез су следећа: 

1. Пригодни појединачни турнири, 

2. Меморијални појединачни турнири, 

3. Позивни појединачни и екипни турнири. 

Организатори осталих појединачних такмичења обавезни су да до 15. децембра текуће 

године доставе тачан назив такмичења, датум и место одржавања такмичења за наредну годину. 

По одржаном такмичењу у року од 5 дана организатор такмичења је дужан да секретаријату 

Савеза достави писмени извештај са одржаног такмичења са појединачним и екипним 

пласманима. Клуб који не пријави одржавање турнира секретаријату Савеза до 15. децембра 

текуће године, или у посебним околностима 10 дана пре одржавања такмичења, не може да 

одржи такмичење и подлеже дисциплинској одговорности у сладу са Дисциплинским 

правилником и Законом о спорту. 

Клуб члан Савеза  који организује појединачно такмичење дужан је да спроведе 

такмичење у складу са Законом о спорту који се односи на организацију спортских приредби. 

Кик бокс савез Србије не сноси никакву одговорност ако клуб организатор не поступи у складу 

са законским прописима. 

Клубови који наступају на пригодним појединачним турнирима, клупским такмичењима 

или ревијалним турнирима која се организују без сагласности Такмичарске комисије подлежу 

дисциплинској казни.  

 

Члан 16. 

 Остала појединачна такмичења се одржавају у узрасним категоријама за које се определе 

организатори такмичења.  

 Сви учесници на осталим појединачним такмичењима који су регистровани у складу са 

Регистрационим правилником Савеза, морају да имају лекарски преглед који није старији од 6 

месеци. 

 

Члан 17. 

 Позивни турнири одржавају се према потреби у одређеним узрастима у свим тежинским 

категоријама или само у појединим тежинским категоријама. 

 На овим позивним турнирима, могу да учествују само они такмичари  или екипе који су 

позвани од стане организатора. Пропозиције такмичења, узрасне и тежинске категорије, 

одређује организатор ових позивних турнира. 

Сви учесници позивних турнира морају да имају лекарски преглед који није старији од 6 

месеци. 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ И ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 18. 

За свако званично појединачно такмичење секретаријат Савеза, уз сагласност 

Такмичарске комисије Савеза, објављује на званичној интернет страници Савеза пропозиције 

такмичења.  
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Сви такмичари који учествују на појединачним такмиченима у организацији Савеза 

морају да буду регистровани у Савезу и приликом мерења морају да имају такмичарску 

књижицу. Сви такмичари морају да имају позитиван лекарски преглед који није старији од 6 

месеци који је уписан у Такмичарску књижицу.  

Једини доказ о регистрацији, класификацији, категоризацији и здравственој способности 

такмичара је такмичарска књижица КБСС. 

 Такмичари који наступају у старијем узрасту морају да имају сагласност родитеља или 

старатеља на одговарајућем обрасцу који прописује КБСС. 

         Спортски стручњаци (тренери) који учествују на појединачним и екипним такмичењима у 

организацији КБСС морају да буду регистровани у КБСС и да имају важећу дозволу за рад 

(тренерску лиценцу). На свим такмичењима у оганизацији КБСС приликом мерења спортски 

стручњаци (тренери) морају да имају важећу Тренерску лиценцу. Сви спортски стручњаци 

(тренери) морају да имају важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци на 

одговарајућем обрасцу који прописује КБСС. Спортски стручњаци (тренери) који немају 

валидну Тренерску лиценцу не могу седети у углу својим спортистима за време трајања борбе. 

       Лекарски преглед (такмичар / тренер / судија) врши у надлежним установама на територији 

Републике Србије у складу са Законом о спорту Републике Србије и овим Правилником.  

Потврда о здравственој способности за учешће на такмичењима у кик боксу се уписује у 

такмичарску књижицу на месту прописаном за то, или на одговарајућем обрасцу који прописује 

КБСС, и важи шест месеци од датума уписа. 

Званични делегати екипа су дужни да за сваког такмичара који наступа а пре почетка 

његовог меча доставе његову књижицу званичном делегату ради уписивања меча. 

 

Члан 19. 

Мерење такмичара врши се на баждареној ваги и може почети најраније 24 часа а 

најкасније 4 часа пре почетка такмичења. Такмичар се мери потпуно наг. Тежина се утврђује 

само једанпут. 

Мерење врши званични делегат у присуству званичног лекара, делегата екипе и 

записничара одмах после лекарског прегледа. 

У случајевима када такмичење траје дуже од једног дана, мерење се врши сваки дан пре 

почетка борби. 

Такмичар који је оглашен способним мора наступити на мечу.  

Одступање од ове сатнице може, само у ванредним околностима, да одобри Такмичарска 

комисија Савеза. 

 

Члан 20. 

На званичним појединачним првенствима Републике Србије није дозвољено 

пребацивање тежине. 

На пријатељским и пропагандним мечевима, уколико је то пропозицијама тог такмичења 

предвиђено или посебно договорено, дозвољено је да такмичари пребаце тежину у најављеној 

категорији до 500 грама. 

 

Члан 21. 

Утврђено стање о праву наступа, тренутној здравственој способности и тежини 

такмичара уноси се у записник о мерењу и оверава потписима одговорних лица присутних на 

мерењу. 

 

Члан 22. 

На такмичењима са више од два учесника у једној категорији парови се одређују 

жребањем. 

Жребање је јавно и врши се по правилима Савеза, за такмичаре Б класе, пионире, кадете 

и јуниоре, три дана пре званичног мерења а за такмичаре А класе, на дан такмичења а по 

завршетку званичног мерења. 
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Жребање врши Такмичарска комисија и оно је пуноважно ако присуствује најмање два 

члана Такмичарске комисије. 

На жребању Такмичарска комисија приликом израде костура жреба мора да раздвоји 

носиоце у жребу као и да раздвоји такмичаре из истог клуба. Носилац жреба је онај такмичар 

који је на претходном такмичењу у истој дисциплини и категорији освојио прво место. Други 

носилац је такмичар који је освојио на претходном такмичењу у истој дисциплини и категорији 

друго место. Трећи носилац је такмичар који је на претходном такмичењу у истој дисциплини и 

категорији треће место. У  костуру жреба други и трећи носиоци морају бити одвојени од првог 

носиоца. 

 Такмичарска комисија има право да промени жреб уколико је непојављивањем одређеног 

броја такмичара у истој категорији директно оштећен носилац жреба.  

У случајевима када не постоје носиоци са задњег првенства у истој дисциплини и 

категорији, Такмичарска комисија може узети у обзир успех на последњим првенствима у истој 

или другој дисциплини.  

Правило избора носиоца у А класи где нема ограничења у броју мечева, Такмичарска 

комисија узима у обзир успех са Европских и светских првенстава и додељује улогу носиоца 

жреба освајачима медаља са поменутих првенстава.  

 Правило избора носиоца у Б класи, где постоји ограничење у броју мечева, у случајевима 

када нема носиоца, Такмичарска комисија може узети у обзир успехе на јуниорским 

првенствима Европе и света, Европских и светских купова.   

 Такмичарска комисија има право да у колико је у категорији пријаљен само један 

такмичар, може одобрити прелазак у вишу(или нижу) категорију, уколико је такмичар сагласан 

и има на ваги потребну тежину. 

 Такмичар, именом и презименом, може бити мерен само у категорији у којој је 

пријављен. Такмичар нема право преласка у другу категорију од оне у којој је пријављен осим у 

А класи где је то дозвољено. Не постоји могућност преласка у вишу категорију чак и ако се 

ослободи место недоласком такмичара који наступа за исти клуб. 

 

Члан 23. 

Пријаву такмичара клубови врше у писаном облику најкасније четири дана пре дана 

такмичења. 

Накнадне пријаве се не узимају у обзир. 

Котизацију такмичара у висини коју одређује Управни одбор Савеза, клубови плаћају по 

завршетку мерења за сваког такмичара оглашеног способним за такмичење. Такмичари за које 

клубови не уплате котизацију немају право наступа на првенству. 

Клуб има обавезу да у случају да такмичар који из оправданих разлога не може да 

наступи на првенству за које је пријављен, о томе обавести Такмичарску комисију најкасније 24 

сата пре почетка званичног мерења. Уколико такмичар из здравствених разлога на дан 

такмичења не може да наступи потребно је да достави Такмичарској комисији лекарско уверење 

о немогућности наступања на такмичењу.  

Уколико клуб не испуни своју обавезу из овог члана, став 3, подлеже дисциплинској 

казни и накнади у висини од 2.000,оо динара по такмичару. 

 

Члан 24. 

Пропозиције појединачних такмичења обавезно садрже следеће податке: 

1. Назив такмичења, 

2. Технички организатор такмичења, 

3. Лице овлашћено за заступање клуба техничког организатора, 

4. Право наступа на такмичењу, 

5. Датум одржавања такмичења, 

6. Место одржавања мерења и такмичења, 

7. Време почетка и завршетка мерења, 

8. Време почетка такмичења, 
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9. Награде и признања појединцима и екипама 

10. Имена и презимена службених лица на такмичењу (делегата, судија, званичног 

лекара) 

11. Остали подаци значајни за одржавање такмичења. 

На крају текста обавезно се наводи: 

Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарском правилнику 

Савеза и осталим нормативним актима Савеза. На сва питања која нису регулисана изводом из 

пропозиција овог такмичења, Такмичарским правилником и Правилником о организацији 

такмичења и учешћу на такмичењу, примењују се Међународна WАКО правила.  

 

Члан 25. 

Сва кик бокс такмичења одржавају се у складу са следећим нормативним актима: 

1. Законом о спорту Републике Србије, 

2. Статутом Савеза, 

3. Спортским правилима Савеза, 

4. Такмичарским правилником Савеза, 

5. Правилником о организацији такмичења и учешћу на такмичењу, 

6. Осталим нормативним актима Савеза, 

7. Правилима WАКО. 

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

Члан 26. 

Календар такмичења доноси Управни одбор на предлог Такмичарске комисије најкасније 

до краја новембра месеца текуће године за наредну годину.  

У току године Управни одбор може да измени Календар такмичења због промене у 

међународном календару или у изузетном случају из других оправданих разлога. Предлог за 

измене и допуне Календара такмичења даје Такмичарска комисија Савеза. 

 

Члан 27. 

Након што се усвоји календар такмичења на Управном одбору Савеза, секретаријат 

Савеза и Такмичарска комисија дужни су да у року 7 дана распишу конкурс за организацију 

домаћих и међународних такмичења који су под ингеренцијом Савеза. 

По завршетку конкурса Такмичарска комисија доноси предлог организатора такмичења 

за ту годину. Предлог одлуке Такмичарске комисије објављује се на званичној интернет 

страници Савеза. Коначну одлуку о организацији такмичења доноси Управни одбор Савеза. На 

предлог Такмичарске комисије Савеза учесници на конкурсу могу да уложе приговор Управном 

одбору Савеза до почетка седнице на којој се доноси коначна одлука о организаторима 

такмичења за ту годину. 

 Предност у организацији такмичења има клуб који понуди боље услове за организацију, 

као и клубови који имају искуства у организацији кик бокс такмичења. 

 

ПРАВИЛА БОРБЕ 

Члан 28. 

Борбе се одвијају по рундама. 

У току сваке рунде борба траје од знака за почетак до знака за завршетак исте. 

Време трајања борбе дели се на активно и пасивно. Активно време обухвата оне 

временске периоде у току рунде у којима су активни само такмичари и време бројања нокдауна. 

Остало време је пасивно.  

Уколико рунда истиче у време бројања нокдауна, са изузетком последње рунде, иста се 

неће завршити све док судија у рингу не заврши са бројањем и одговарајућом командом дозволи 

наставак борбе. Продужетак трајања рунде у овом случају не иде на штету одмора. Одмор 

између рунди траје 1 минут.  
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На свим аматерским такмичењима и у свим категоријама борбе се одржавају у две и три 

рунде а на професионалним мечевима 3, 3+1, 5, 7, 8, 10, 12 рунди. 

Једна рунда садржи два минута активног времена борбе сем за пионире, кадете и јуниоре 

за које садржи 1.5 или 2 минута. 

 

Члан 29. 

На званичним првенствима Србије у току једног такмичарског дана такмичар може да 

има максимално две борбе осим у дисциплинама лигхт цонтацт и кицклигхт цонтацт у којима не 

постоји ограничење у броју борби у току једног такмичарског дана. 

 

Члан 30. 

Почетак и завршетак сваке рунде означава се ударцем у гонг а борба почиње на средини 

ринга. 

 

Члан 31. 

Пре почетка прве рунде и по објављивању коначне одлуке такмичари се рукују међу 

собом као и са судијом у рингу. 

О мерама против такмичара који одбије да се поздрави после проглашења одлуке 

одлучује званични делегат. 

 

Члан 32. 

Када такмичар у току рунде жели да судији у рингу укаже на повреду коју овај није 

уочио, на оштећење опреме такмичара или ринга, удаљиће се од свог противника, клекнуће на 

једно колено и подићи руку у вис. 

На овај знак судија у рингу ће зауставити борбу и саслушати такмичара. Прекид борбе у 

овом случају може трајати највише 60 секунди. 

Злоупотреба овог права повлачи са собом јавну опомену а у тежем или поновљеном 

случају и дисквалификацију. 

 

Члан 33. 

За време док се у току рунде врши поправка опреме једноме од такмичара други 

такмичар стоји на средини ринга. Када у току рунде треба отклонити квар на рингу или неку 

сметњу ван ринга, због које је судија у рингу прекинуо борбу, оба такмичара налазе се на 

средини ринга. 

Прекид у овим случајевима може трајати највише три минута, што утврђује мерилац 

времена. 

 

Члан 34. 

У току борбе такмичари се морају понашати спортски и у складу са правилима. 

 

Члан 35. 

Сваки прекршај одредаба ових правила од стране такмичара, секунданата и њихових 

помоћника повлачи одговарајућу санкцију која се изриче одмах. 

Санкције су : интерна опомена, јавна опомена, један минус поен, други минус поен и 

дисквалификација такмичара, секунданта или помоћника секунданта, дисквалификација и 

такмичара и секунданта или помоћника секунданта. 

 

Члан 36. 

Јавну опомену такмичару и све врсте дисквалификација изриче судија у рингу. 

Која ће од санкција бити изречена у конкретном случају зависи од врсте прекршаја, 

његовог утицаја на ток борбе и тежине наступелих последица, уколико у појединим одредбама 

ових правила није већ утврђена одговарајућа санкција. 
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Члан 37. 

У току целе борбе такмичару се могу изрећи највише три јавне опомене. Изрицање 

четврте јавне опомене повлачи дисквалификацију. 

 

 

Члан 38. 

За неспортско понашање на мерењу и месту такмичења, све до уласка такмичара у ринг, 

дисквалификацију такмичара може изрећи и званични делегата. 

 

Члан 39. 

О прекршају такмичара извршеном по завршетку борбе, а пре или после објављивања 

одлуке, одлучује званични делегат. Ако такмичар у овом времену физички нападне противника 

или званично лице или покуша да то учини, или вређа речима или гестом противника, званична 

лица или публику, званични делегат ће га суспендовати, одузети такмичарску књижицу и 

пријаву против њега поднети Дисциплинској комисији КБСС. 

 

Члан 40. 

Забрањени ударци и поступци у рингу који повлаче за собом тренутну дисквалификацију 

такмичара : 

1. ударање противника у нокдауну, после знака стоп 

2. довођење противника у стање нокдауна : неправилним ударцем, ударцем после 

команде стоп, пре знака за почетак и после знака за завршетак рунде, 

3. употребљавање недозвољених средстава у циљу појачања снаге ударца или повећања 

борбене способности такмичара, 

4. симулирање нокдауна 

5. намерно онеспособљавање протиовника за борбу или покушај да се то учини, 

6. намерно избацивање гуме за зубе 3 пута повлачи јавну опомену а 4 пут 

дисквалификацију, 

7. физички напад на званично лице или покушај да се то учини, 

8. одбијање извршења наређења судије у рингу, 

9. безразложан улазак секунданта у ринг за време трајања рунде, 

10. вређање речима или гестом противника, званично лице и публике, 

11. одбијање поздрава са противником и судијом у рингу пре почетка прве рунде, 

12. безразложно напуштање борбе. 

У овом случају биће дисквалификован и секундант такмичара уколико је имао удела у 

томе. 

Учиниоци горњих прекршаја у тежим случајевима подлежу дисциплинској 

одговорности. 

 

ОДЛУКА О ПОБЕДНИКУ БОРБЕ 

Члан 41. 

Борбе се могу завршавати следећим одлукама : 

1. победа на поене 

2. победа због напуштања борбе од стране противника 

3. победа обуставом борбе од стране судије у рингу 

4. победа дисквалификацијом такмичара 

5. победа нокаутом 

6. победа без борбе и 

7. борба без одлуке 

Одлуке по завршеној борби јавно се обављају. 

 

Члан 42. 

ПОБЕДА НА ПОЕНЕ 
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Победу на поене доносе бодовне судије применом система бодовања утврђеног 

одредбама Судијског правилника Савеза и то : 

- по завршетку последње рунде и 

- када судија у рингу затражи закључење бодовних листа 

-  

Члан 43. 

Све одлуке бодовне судије доносе већином гласова. Коначна одлука је она која је уписана 

у већини бодовних листа судија које учествују у одлучивању.  

 

Члан 45. 

ПОБЕДА ЗБОГ НАПУШТЊА БОРБЕ ОД СТРАНЕ ПРОТИВНИКА 

Победник због напуштања борбе је такмичар : 

- чији противник добровољно напусти борбу услед повреде, исцрпљености или неког 

другог разлога, 

- када секундант противника убацивањем у ринг пешкира или сунђера преда борбу 

- када се недостаци на опреми противника не отклоне у року од 60 секунди 

- када противник не продужи да се бори након одмора између рунди. 

 

Члан 46. 

ПОБЕДА ОБУСТАВОМ БОРБЕ ОД СТРАНЕ СУДИЈЕ У РИНГУ 

Судија у рингу обуставиће борбу у следећим случајевима : 

- услед видне надмоћности једног такмичара, због које његов противник прима велики 

број удараца (РСЦ или РСЦХ), 

- ако је такмичар, без кривице свог противника, за време борбе повређен и не може да 

настави борбу, што судија у рингу оцењује сам или уз консултовање званичног лекара, чије је 

мишљење обавезан у том случају да прихвати, 

- када званични лекар забрани једном од такмичара даљи наставак борбе и 

- ако врховни судија то нареди, у случају када судија у рингу и званични лекар пропусте 

да поступе по одредбама овог члана. 

 

Члан 47. 

ПОБЕДА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈОМ ТАКМИЧАРА 

Победник дисквалификацијом противника је такмичар : 

- чијег противника дисквалификује судија у рингу, 

- чијег противника дисквалификује званични делегат по одредбама ових правила 

Дисквалификација се може изрећи и обојици такмичара. 

Дисквалификовани такмичар не добија награду и трофеј, а у случају борбе за титулу не 

може бити носилац титуле, медаље или почасног звања. Изузетно, ценећи све околности, 

званични делегат може одлучити друкчије. 

 

Члан 48. 

ПОБЕДА НОКАУТОМ 

Победник нокаутом је такмичар чијем противнику судија у рингу изговори аут : 

- после одбројаних десет секунди 

- после прекида бројања и борбе командом стоп-аут 

- после трећег нокдауна у целом мечу у конкуренцији сениора или другог нокдауна у 

конкуренцији кадета. 

 

Члан 49. 

ПОБЕДА БЕЗ БОРБЕ 

Победник без борбе је такмичар чији противник, који је на мерењу проглашен способним 

за борбу, не дође у ринг спреман за борбу у року од два минута од момента када судија у рингу 
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затражи од мериоца времена да гонгом означи мерење тог времена или чијем противнику судија 

у рингу забрани наступ. 

Уколико такмичар који је прошао мерење а не појави се на борилишту без оправданог 

разлога, као што је извештај лекара са такмичења, Такмичарска комисија му неће доделити 

медаљу, односно сматраће се да је тај такмичар дисквалификован.  

Уколико се деси да се оба такмичара не појаве на борилишту, без оправданог разлога, 

Такмичарска комисија ће сматрати да су оба такмичара дисквалификована. 

 

 

 

Члан 50. 

Представник клуба који сматра да је његов такмичар судијском одлуком оштећен може, 

пре почетка наредног меча поднети писмени приговор уз котизацију која износи десетоструки 

износ котизације такмичара за то такмичење. У случају промене одлуке новац се враћа. Одлуку 

о овоме доноси збор судија (све судије и делегат) већином гласова, а одлука се доноси одмах, 

најкасније до почетка наредне борбе. 

 

ДИСЦИПЛИНА ФУЛ КОНТАКТ (FULL CONTACT) 

Дефиниција 

Члан 51. 

Фул контакт је дисциплина у којој је намера такмичара да победи свог противника 

задавањем удараца пуном снагом. Ударци морају бити изведени пуном снагом, дозвољеном 

ударном површином, са одговарајуће дистанце. Ударци руком и ногом су дозвољени на предњу 

и бочне стране главе и тела изнад појаса. Технике чишћења су такође дозвољене.  

 

Тежинске категорије 

КАДЕТИ -42, -47, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, +75      

КАДЕТКИЊЕ -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 

ЈУНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

ЈУНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

СЕНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

СЕНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

 

Члан 52. 

Обавезна опрема за наступ 

- дугачке фул контакт панталоне и голо тело (без мајице) - мушкарци 

- дугачке фул контакт панталоне и спортска мајица (спортски топ без рукава, откривеног 

стомака) – жене 

- заштитна кацига (јуниори и кадети на сваком такмичењу и сениори на међународним 

такмичењима) 

- заштитна гума за зубе 

- бандаже за руке (5 метара дужине) 

- рукавице 10 унци (од произвођача који има одобрење Савеза) 

- штитник за груди (жене) 

- штитник за гениталије (мушкарци и жене) 

- штитници за потколеницу 

- заштитне папуче 

 

Члан 53. 

Дозвољене технике 

Ручне 

- сви боксерски ударци 

- ударац запешћем 
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Ножне технике 

- ударац ногом према напред 

- бочни ударац ногом (са стране) 

- кружни ударац ногом 

- ударац ногом према натраг 

- удaрац ногом из скока (предњи, бочни, кружни) 

- избијање или „чишћење“ стопала 

- ударац ногом из окрета (бочни, кружни, полукружни, према натраг) 

 

Члан 54. 

Забрањене технике и поступци 

- ударац отвореном рукавицом 

- ударац руком одозго (бридом шаке тзв.“чекић“) 

- ударац у грло, потиљак, леђа у пределу кичме, бубреге, гениталије, зглобове 

- ударац ногом испод појаса 

- ударац коленом или лактом 

- дављење противника 

- ударање противника на поду 

- ударање противника после судијског знака „стоп“ 

- ударање раменом или главом 

 

Члан 55. 

Број ножних удараца 

Сваки такмичар је обавезан да зада минимум 6 ножних удараца у свакој рунди односно 

минимум 18 удараца у мечу. Уколико такмичар након прве рунде не зада минимум од 6 ножних 

удараца, судија у рингу ће му да ти интерну опомену и омогућити му да заостатак надокнади у 

другој рунди. Уколико такмичар након друге рунде нема 12 задатих ножних удараца судија у 

рингу ће му доделити минус поен. Трећа рунда се оцењује независно од прве две и уколико у 

њој такмичар не зада 6 ножних удараца судија у рингу ће му доделити други минус поен. 

Уколико је такмичар након прве рунде  имао минимум од 6 ножних удараца а након друге 

рунде није имао укупно 12 ножних удараца судија у рингу ће му доделити интерну опомену и 

омогућити му да заостатак надокнади у трећој рунди. Уколико такмичар заостатак не надокнади 

након треће рунде судија у рингу ће му, пре закључења судијских листа, доделити минус поен. 

 

ДИСЦИПЛИНА ЛОУ КИК (LOW KICK) 

Дефиниција 

Члан 56. 

Лоу кик је дисциплина у којој је намера такмичара да победи свог противника задавањем 

удараца пуном снагом. Ударци морају бити изведени пуном снагом, дозвољеном ударном 

површином, са одговарајуће дистанце. Ударци руком и ногом су дозвољени на предњу и бочне 

стране главе и тела изнад појаса. Кружни ударци ногом („лоу кик“) су дозвољени и у пределу 

бутине са спољашње и унутрашње стране. Технике чишћења су такође дозвољене.  

Тежинске категорије 

КАДЕТИ -42, -47, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, +75      

КАДЕТКИЊЕ -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 

ЈУНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

ЈУНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

СЕНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

СЕНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

 

Члан 57. 

Обавезна опрема за наступ 

- кик бокс шорц и голо тело (без мајице) - мушкарци 
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- кик бокс шорц и спортска мајица (спортски топ без рукава, откривеног стомака)-жене 

- кик бокс шорцеви на себи не смеју имати видно обележје неког другог борилачког 

спорта (муаи таи, ММА, бокс...) 

- заштитна кацига (јуниори и кадети на сваком такмичењу и сениори на међународним 

такмичењима) 

- заштитна гума за зубе 

- бандаже за руке (5 метара дужине) 

- рукавице 10 унци (од произвођача који има одобрење Савеза) 

- штитник за груди (жене) 

- штитник за гениталије (мушкарци и жене) 

- штитници за потколеницу са продужетком за рис са еластином (sock type) 

 

Члан 58. 

Дозвољене технике 

Ручне 

- сви боксерски ударци 

- ударац запешћем 

Ножне технике 

- ударац ногом према напред  

- бочни ударац ногом (са стране) 

- ниски кружни ударац ногом у бочне стране бутине тзв. „лоу кик“ 

- кружни ударац ногом 

- ударац ногом према натраг 

- ударац ногом из скока (предњи, бочни, кружни) 

- избијање или „чишћење“ стопала 

- ударац ногом из окрета (бочни, кружни, полукружни, према натраг) 

 

Члан 59. 

Забрањене технике и поступци 

- ударац отвореном рукавицом 

- ударац руком одозго(бридом шаке тзв.“чекић“) 

- ударац у грло, потиљак, леђа у пределу кичме, бубреге, гениталије, зглобове 

- ударац коленом или лактом 

- дављење противника 

- ударање противника на поду 

- ударање противника после судијског знака „стоп“ 

- ударање раменом или главом 

-  

ДИСЦИПЛИНА К1 ПРАВИЛА (K1 RULES) 

 

Дефиниција 

Члан 60. 

К1 правила је дисциплина у којој је намера такмичара да победи свог противника 

задавањем удараца пуном снагом. Ударци морају бити изведени пуном снагом, дозвољеном 

ударном површином, са одговарајуће дистанце. Ударци руком и ногом су дозвољени на предњу 

и бочне стране главе и тела изнад појаса. Ножни ударци су дозвољени по целој површини ноге 

са спољашње и унутрашње стране. Ударци коленом су дозвољени у пределу главе, тела и ногу. 

Клинч је дозвољен не дуже од 5 секунди. Дозвољено је држати противника за врат у циљу 

задавања ударца коленом. Дозвољен је само један ударац коленом током једне акције.  

 

Тежинске категорије 

КАДЕТИ -42, -47, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, +75      

КАДЕТКИЊЕ -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 
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ЈУНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

ЈУНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

СЕНИОРИ -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 

СЕНИОРКЕ -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 

 

Члан 61. 

Обавезна опрема за наступ 

-  кик бокс шорц и голо тело (без мајице) - мушкарци 

- кик бокс шортс и спортска мајица (спортски топ без рукава, откривеног стомака)-жене 

- кик бокс шорцеви на себи не смеју имати видно обележје неког другог борилачког 

спорта (муаy тхаи, ММА, бокс...) 

- заштитна кацига 

- заштитна гума за зубе 

- бандаже за руке (5 метара дужине) 

- рукавице 10 унци (од произвођача који има одобрење Савеза) 

- штитник за груди (жене) 

- штитник за гениталије (мушкарци и жене) 

- штитници за потколеницу са продужетком за рис са еластином (sock type) 

 

Члан 62. 

Дозвољене технике 

Ручне 

- сви боксерски ударци 

- ударац руком из окрета 

Ножне технике 

- ударац ногом према напред  

- бочни ударац ногом (са стране) 

- ниски кружни ударац ногом у бочне стране бутине тзв. „лоу кик“ 

- кружни ударац ногом 

- ударац ногом према натраг 

- ударац ногом из скока (предњи, бочни, кружни) 

- избијање или „чишћење“ стопала 

- ударац ногом из окрета (бочни, кружни, полукружни, према натраг) 

            - ударац коленом (према напред, коленом, са стране) 

 

Члан 63. 

Забрањене технике и поступци 

- ударац отвореном рукавицом 

- ударац руком одозго (бридом шаке тзв.“чекић“) 

- ударац у грло, потиљак, леђа у пределу кичме, бубреге, гениталије, зглобове 

- ударац лактом 

- дављење противника 

- ударање противника на поду 

- ударање противника после судијског знака стоп 

- ударање раменом или главом 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА КИКЛАЈТ КОНТАКТ (KICKLIGHT CONTACT) 

Дефиниција 

Члан 64. 

Киклајт контакт је дисциплина у којој је намера такмичара да победи свог противника 

задавањем удараца контролисаном снагом. Ударци морају бити изведени контролисаном 
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снагом, дозвољеном ударном површином, са одговарајуће дистанце. Ударци руком и ногом су 

дозвољени на предњу и бочне стране главе и тела изнад појаса. Ножни ударци су дозвољени и у 

пределу бутине са спољашње и унутрашње стране. Технике чишћења су такође дозвољене. 

Борбе се одвијају на татамију у складу са Правилником о организацији у учешћу на 

такмичењима.  

 Тежинске категорије 

ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ -28, -32, -37, -42, -47, +47 

КАДЕТИ -42, -47, -52, -57, -63, -60, -69, +69      

КАДЕТКИЊЕ -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 

ЈУНИОРИ -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 

ЈУНИОРКЕ -50, -55, -60, -65, -70, +70 

СЕНИОРИ -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 

СЕНИОРКЕ -50, -55, -60, -65, -70, +70 

 

Члан 65. 

Обавезна опрема за наступ 

-  кик бокс шортс и спортска мајица - мушкарци 

- кик бокс шортс и спортска мајица (спортски топ без рукава, откривеног стомака)-жене 

- кик бокс шорцеви на себи не смеју имати видно обележје неког другог борилачког 

спорта (муаy тхаи, ММА, бокс...) 

- заштитна кацига  

- заштитна гума за зубе 

- бандаже за руке (5 метара дужине) 

- рукавице 10 унци (од произвођача који има одобрење Савеза) 

- штитник за груди (жене) 

- штитник за гениталије (мушкарци и жене) 

- штитници за потколеницу 

- заштитне папуче 

 

Члан 66. 

 

Дозвољене технике 

Ручне 

- сви боксерски ударци 

- ударац запешћем 

Ножне технике 

- ударац ногом према напред  

- бочни ударац ногом (са стране) 

- ниски кружни ударац ногом у бочне стране бутине тзв. „лоу кик“ 

- кружни ударац ногом 

- ударац ногом према натраг 

- ударац ногом из скока (предњи, бочни, кружни) 

- избијање или „чишћење“ стопала 

- ударац ногом из окрета (бочни, кружни, полукружни, према натраг) 

 

Члан 67. 

Забрањене технике и поступци 

- ударац руком или ногом изведен пуном снагом 

- ударац отвореном рукавицом 

- ударац руком одозго (бридом шаке тзв.“чекић“) 

- ударац у грло, потиљак, леђа у пределу кичме, бубреге, гениталије, зглобове 

- ударац коленом или лактом 

- дављење противника 
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- ударање противника на поду 

- ударање противника после судијског знака стоп 

- ударање раменом или главом 

 

 

ОСТАЛО 

Члан 68. 

На основу Закона о спорту учешће на националном спортском такмичењу  и поступак 

утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону) спроводи Такмичарска комисија Савеза.  

Све активности за издавање дозволе за такмичарски сезону припрема Такмичарска 

комисија Савеза најкасније до 31. јануара текуће године, а на основу Правилника о 

организацији такмичења и учешћа на такмичењу који регулише питање издавања дозволе за 

сезону.  

Дозволу за сезону издаје УО Савеза  на основу извештаја Такмичарске комисије Савеза 

најкасније до 15.фебруара текуће године. 

 

Члан 69. 

Учешће кик бокс клубова чланова Савеза у такмичењима за подручје више држава или 

више региона различитих држава утврђује УО Савеза посебном одлуком, а основу захтева кик 

бокс клуба или клубова који имају намеру да учествују на међународним такмичењима. Овај 

захтев мора да се упути УО Савеза најкасније 30 дана пре почетка такмичења на коме клуб има 

намеру да учествује. 

Детаљније одредбе по овом питању садржане су у Правилнику о организацији 

такмичења и учешћа на такмичењу Савеза. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 70. 

 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор Савеза,  а на предлог Такмичарске 

комисије. 

Члан 71. 

 Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор Савеза. 

 

Члан 72. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Такмичарски правилник Савеза 

усвојен 25.05.2013.године. 

 

Члан 73. 

Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана усвајања на седници Управног одбора 

и објављује се на званичној интернет страници Савеза:  www.kick.rs 

 

У Београду, 19.11.2016.  

 

 

 

 

Takmičarski pravilnik Saveza je objavљen na zvaničnoj internet stranici Saveza   

www.kick.rs 

i stupio je na snagu 28.11.2016. 

 


