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На основу члана 33, 102, 112, 156, 157, 158. Закона о спорту, члана 33. Статута Кик 

бокс савеза Србије и члана 2. Спортских правила Кик бокс савеза Србије, Управни одбор 

Кик бокс савеза Србије на седници одржаној 23.09.2020. године донео је  

 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УЧЕШЋУ НА 

ТАКМИЧЕЊИМА КБСС У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

ПРОУЗРОКОВАНИМ ЕПИДЕМИЈОМ ВИРУСА SARS-CoV-2 
 

 

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 у ванредним околностима изазваним епидемијом вируса SARS-CoV-

2.  

Правилник је сачињен у циљу спречавања ширења заразне болести SARS-CoV-2 и 

здравствене заштите свих непосредних и посредних учесника у организацији такмичења и 

спортских приредби под ингеренцијом Савеза. 

На основу Спорских правила КБСС и овог Правилника издају се пропозиције и 

протокол о организацији сваког појединачног такмичења и спортске приредбе у 

ингеренцији Савеза који се доставља свим клубовима учесницима најкасније 3 дана од 

дана одржавања наведеног такмичења или спортске приредбе путем електронске поште и 

објаве на интернет страници Савеза. Издавање пропозиција и протокола и правовремену 

доставу свим учесницима врши секретаријат Савеза а контролу врши Генерални секретар 

Савеза.  

 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 2. 

Овај Правилник је усаглашен са Спортским правилима КБСС, посебно са 

Такмичарским правилником КБСС и Правилником о организацији и учешћу на 

такмичењима КБСС, као и са WAKO Протоколом о организацији спортских такмичења 

под ингеренцијом Светске кик бокс федерације (WAKO) у доба пандемије SARS-CoV-2 

Правилник је у потпуности усклађен са уредбама, мерама и препорукама Владе 

Републике Србије и Кризног штаба о спречавању ширења заразне болести КОВИД – 19. 

 

Члан 3. 

 

Осим општих услова за организацију такмичења наведених у Спортским правилима 

КБСС рганизатор спортских такмичења обавезан је да испоштује следеће услове за 

несметано одржавање спортских такмичења у време епидемије SARS-CoV-2 и то: 

- да осигура несметано и безбедно одржавање спортског такмичења; 

- предузме мере које омогућавају предупређење ризика ширења заразне болести 

КОВИД – 19 као и настанка штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике спортских 

такмичења и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и упутстава и 

сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, 



ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊИМА КБСС У 

ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА ПРОУЗРОКОВАНИМ ЕПИДЕМИЈОМ ВИРУСА  

SARS-CoV-2 

 

 3 

исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске 

помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.). 

Сви непосредни и посредни учесници у организацији такмичења и спортских 

приредби под ингеренцијом Савеза дужни су да се у потпуности придржавају свих 

прописаних мера Владе Републике Србије и Кризног штаба које се односе на спречавање 

ширења заразне болести КОВИД – 19 као и свих одредби овог Правилника. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЈА И МЕРЕЊЕ ТАКМИЧАРА 

Члан 4. 

 

Регистрација за такмичење се врши у складу са Спортским правилима КБСС.  

Мерење  и лекарски преглед такмичара се врше најраније 24 часа  и најкасније 3 часа 

пре почетка такмичења. 

Том приликом се врши и лекарски преглед од стране лиценцираног лекара 

делегираног од стране Здравствене комисије КБСС за то такмичење који се састоји од 

општег прегледа као и мерења тепмературе. 

Такмичар који приступи мерењу и лекарском прегледу дужан је да поседује потврду 

о здравственој способности за наступ на такмичењу не старију од шест месеци као и 

потписану изјаву да у последњих десет дана није био у свесном контакту са особом код 

које је потврђена болест КОВИД-19. За малолетне такмичаре наведену изјаву потписује 

родитељ или старатељ. 

Мерење и лекарски преглед се врше у одвојеним просторијама које морају 

задовољавати мере о одржавању социјалне дистанце. Простор мора да буде довољне 

величине да се наведене мере могу несметано спровести. У простору за мерење у истом 

тренутку могу бити само контролор мерења и максимално три такмичара уз поштовање 

мера социјалне дистанце.  

У простору за лекарски преглед у истом тренутку могу бити само дежурни лекар и 

максимално два такмичара (један на прегледу и други у припреми). 

Током мерења и лекарског прегледа сви учесници (службена лица, лекари и 

такмичари) обавезни су да носе заштитне маске уз препоруку да контролори мерења и 

лекари носе заштитне визире. Такмичари могу скинути заштитну маску само ради 

утврђивања идентитета увидом у такмичарску књижицу приликом ступања на мерење. 

Након утврђивања идентитета дужни су да поново ставе маску и носе је све време током 

боравка у простору за мерење и лекарски преглед. 

У просторијама за мерење и лекарски преглед дозвољено је присуство само једног 

представника екипе (тренер или друга особа) и то једино током процедуре мерења и 

лекарског прегледа његове екипе. 

Пријављене екипе за такмичење, мерењу приступају са свим пријављеним 

такмичарима истовремено. Редослед мерења екипа се унапред одређује на основу времена 

доласка екипа на такмичење. 

Приликом уласка у просторију за мерење и лекарски преглед такмичари и њихови 

пратиоци дужни су да изврше дезинфекцију руку и обуће на унапред припремљеним 

дезинфекционим просторима за то. 

 

ТРЕНЕРСКИ САСТАНАК (БРИФИНГ) 

Члан 5. 

 

Тренерски састанак на коме се тренери и вође екипа упознају са програмом, 

сатницом и техничким детаљима организације такмичења, одржава се најкасније 2 часа 

пре почетка такмичења. 
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Брифинг се одржава у одговарајућој просторији (најбоље у централној дворани, у 

близини борилишта) у којој је могућа примена мера одржавања социјалне дистанце. Право 

присуствовања брифингу имају само тренери и вође екипа (такмичари немају право 

присуства) уз поштовање мера одржавања прописане социјалне дистанце. 

Брифинг води делегат такмичења уз присуство председника Такмичарске комисије 

КБСС и врховног судије. Делегат такмичења мора настојати да присутне упозна само са 

најважнијим информацијама о самој реализацији такмичења уз што краће задржавање. 

Приликом брифинга се вођама екипа доставља жреб за такмичење као и редослед 

борби. Том приликом се врши и корекција жреба или редоследа борби у случају 

материјалних грешака. 

 

СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ И БОРИЛИШТЕ 

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 борилишта, 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. 

Спортски објекат је неопходно прилагодити потребама организације такмичења уз 

поштовање прописаних мера спречавања ширења заразне болести КОВИД – 19. 

Улаз у спортски објекат 

Сви учесници првенства морају користити исти улаз у спортски објекат уз обавезну 

дезинфекцију обуће и руку као и мерење телесне температуре приликом уласка. Особама 

код којих се утврди повишена телесна температура (изнад 37.5) улазак у спортски објекат 

неће бити дозвољен. У објекат се улази са заштитном маском коју је обавезно носити 

током боравка у спортском објекту. Изузетак од ове обавезе је време загревања, припреме 

и непосредног учешћа у такмичењу за такмичаре и тренере.  

Службена лица (делегат, судије, лекар, конферансије) нису обавезни да носе 

заштитне маске током обављања дужности везаних за непосредну организацију и 

одржавање такмичења или спортске приредбе. 

Сви учесници првенства морају користити исти излаз из спортског објекта који мора 

бити физички одвојен од улаза. Организатор такмичења је у обавези да видно обележи 

улаз и излаз као и трасу комуникације и кретања у оквиру самог објекта. Контролу 

исправног и прописаног уласка и изласка из спортског објекта врши служба обезбеђења. 

 

Члан 7. 

Борилиште 

Борилишта морају бити постављена на довољној међусобној удаљености која 

омогућава поштовање мера социјалне дистанце. Борилишта морају бити видно обележена 

како би тренери знали на којем борилишту наступа њихов такмичар. 

Опрема око борилишта 

Осим стандардне опреме око борилишта прописане Спортским правилима КБСС 

свако борилиште мора бити опремљено средствима за дезинфекцију и чишћење. 

Дезинфекција и чишћење борилишта се врши најмање једном током сат времена а по 

потреби и чешће. Свако борилиште мора да има дежурну особу задужену за дезинфекцију 

и чишћење. У плавом и црвеном углу борилишта мора да постоји средство за 

дезинфекцију које обезбеђује организатор такмичења. Тренери су у обавези да пре почетка 

сваке борбе очисте и дезинфикују рукавице своме такмичару. Контролу примене ове 

одредбе врши централни судија као и шеф борилишта. 
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Члан 8. 

Простор за загревање такмичара  

Простор за загревање такмичара мора бити физички одвојен од централне дворане са 

борилиштима. Присуство у простору за загревање дозвољено је само такмичарима са 

својим тренером који се припремају за наступ и то највише до 3 борбе пре њихове борбе. 

Улаз у наведени простор мора бити под контролом службе обезбеђења која поседује 

редослед борби и на основу њега дозвољава приступ. Испред улаза у наведени простор 

мора да постоји простор за дезинфекцију обуће. 

 

Члан 9. 

 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. Употреба свлачионица током такмичења дозвољена је само у случају ако је могућа 

дезинфекција истих на сваких сат времена током одржавања такмичења или спортске 

приредбе. 

Трибине за публику 

Присуство публике на такмичењу или спортској приредби регулисано је актуелним 

мерама Владе Републике Србије и Кризног штаба. Трибине за публику морају бити 

физички одвојена од простора за такмичење. Уколико је прописаним мерама Владе 

Републике Србије дозвољено присуство публике седишта морају бити означена тако да 

омогућавају примену мера социјалне дистанце.   

Пратећа  опрема 

 Осим стандардне опреме прописане спортским правилима КБСС за организацију 

кик бокс такмичења технички организатор је дужан да обезбеди за свако борилиште 

следећу додатну опрему : 

- хирушке рукавице (минимум једна кутија од 100 ком по борилишту) 

- средства за дезинфекцију руку 

- дезо баријеру за дезинфекцију обуће за судије пре уласка на борилиште 

- пластичне канте са поклопцем поред углова борилишта за отпад као и поред 

записничког стола (3 ком), 

- два комплета за брисање борилишта са дезинфекционим средствима 

 

Члан 10. 

Учесници такмичења 

Такмичари су обавезни да се придржавају прописаних мера о одржавању социјалне 

дистанце као и ношењу заштитних маски све време током боравка на такмичењу у 

затвореном простору. Изузетак од овога је време проведено приликом загревања и 

припреме за борбу као и током саме борбе.  

Тренери су обавезни да се придржавају прописаних мера о одржавању социјалне 

дистанце као и ношењу заштитних маски. Сваки тренер који учествује на такмичењу или 

спортској приредби дужан је да пре почетка такмичења делегату такмичења достави 

потписану изјаву да у последњих десет дана није био у свесном контакту са особом код 

које је потврђено присуство КОВИД – 19. 

Службена лица (делегат, судије, лекар) су обавезни да се придржавају прописаних 

мера о одржавању социјалне дистанце као и ношењу заштитних маски. Свако службено 

лице који учествује на такмичењу или спортској приредби дужно је да пре почетка 
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такмичења делегату такмичења достави потписану изјаву да у последњих десет дана није 

било у свесном контакту са особом код које је потврђена болест КОВИД – 19. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор Савеза.  

 

Члан 12. 

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

         

Члан 13. 

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, 26.09.2020. 

 

    Кик бокс савез Србије 

Председник 

         Срђан Бугарчић 
 

http://www.kick.rs/

