
На основу члана102. Закона о спорту, члана35. Статута Кендо савеза Србије став1 тач. 
6., на предлог Техничкe комисије (у даљем тексту ТK) Управни одбор усваја:  
 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА 
ЗА ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 1 

Овим Правилником се дефинишу:  
I. Избор селектора 
II. Обавезе и права селектора 
III. Избор репрезентативаца 
IV. Обавезе и права репрезентативаца 
V. Критеријуми за стипендирање репрезентативаца 
VI. Завршне одредбе 

 
I. ИЗБОР СЕЛЕКТОРА 

Члан 2 
ТК предлаже селектора Управном одбору КСС (у даљем тексту УО).  
ТК при номиновању селектора мора да образложи разлоге свог предлога.  
УО на основу овог предлога именује селектора.  
ТК  може  предложити  више  људи  за  селектора.  У  том  случају,  УО  бира  само  
једног селектора.  
Селектор може бити разрешен дужности само уз одлуку УО.  
 

Члан 3 
Селектор мора да испуњава услове прописане правилником КСС - Критеријуми за 
спортског стручњака. 
Селектор мора имати најмање звање 3. Дан.  
Селектор може бити члан било које друге федерације која је члан ЕКФ и ФИК.  
Уколико је Селектор члан друге федерације мора да носи званје најманје 5.Дан. 
 
II. ОБАВЕЗЕ И ПРАВА СЕЛЕКТОРА 
 

Члан 4 
Селектор мора поштовати све важеће законе прописане од стране КСС, ЕКФ и ФИК, 
као и поштовати основне принципе кендо-а.  
По  избору  селектра  Технички директор (удаљем тексту ТД)  упућује  селектора  у  
досадашње  резултате,  искуства,  као  и досадашњи  начин  рада  са  репрезентацијом,  
финансијске  могућности  КСС  при организовању припрема репрезентације.  
На  основу  тога,  селектор  мора  направити  оквирни  план  рада, као и циљане 
резултате.  
Ове планове, селектор мора образложити ТК.  
Ако ТК одобри ове планове, селектор може званично почети циклус припрема за 
следеће Балканско, Европско, Светско првенство и друго такмичење.  
 

Члан 5 
Селектор мора бити присутан на свим припремама репрезентације, као и на домаћим 
првенствима прве категорије у организацији КСС.  
Изузеће је могуће, само уз сагласност ТК.  
Селектор је обавезан да достави писмено образложење о разлогу одсуства ТК.  
Селектор мора бити присутан на Европском, односно Светском првенству у својству:  
„national coach“.  
У случају оставке селектора, или његовог разрешења дужности пре самог ЕП или СП, 
ТK ће  именовати  вршиоца  дужности  селектора,  који  ће  на  ЕП  или  СП  имати  
функцију „ national coach “.  



 
Члан 6 

Селектор може одабрати/довести асистенте за све сфере припрема репрезентације, за 
које он то сматра неопходним.  
Ово се односи на кондиционе припреме, техничке припреме, психолошке припреме 
довођење страних такмичара зарад побољшања процес припрема или страних 
мајстора у својству инструктора... итд.  
Ако  је  за  довођење  асистената  потребна  финансијска  помоћ  КСС,  селектор  мора 
образложити ТК разлог довођења тих асистената.  
На основу образложења, ТК уз сагласност УО може да одобри овај захтев.  
 

Члан 7 
Селектор може удаљити такмичара са припрема или такмичења уколико такмичар:  
 

 крши дисциплинске норме КСС 

 не испуњава захтеве селектора 
 

Ако се ово догоди селектор је дужан да о томе, као и о разлозима своје одлуке 
обавести ТК усменим и писменим путем.  
ТК ће на основу писменог извештаја, као и на основу одвојених разговора са 
такмичарем и селектором, донети одлуку о даљем решавању оваквог проблема.  
Исходи  овакве  ситуације  су  следећи:  решавање  проблема  мирним  путем,  
суспензија такмичара, разрешење селектора својих дужности или покретање 
дисциплинског поступка против неког од њих.  
 
III. ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 
 

Члан 8 
Шири списак Репрезентације се бира на основу ранг листи из Правилника о бодовању 
КСС члан 17. 
Селектор, на основу оквирног плана потврђеног од стране ТК (Члан4. Став3.) прави 
ужи избор репрезентативаца који ће представљати КСС на такмичењима где се 
репрезентује Република Србија, узимањем  у  обзир: одговарања такмичара обавезама 
и захтевима селектора, свог личног мишљења, финансијских ограничења КСС (при 
одабиру броја репрезентативаца). 
 

Члан 9 
На овај избор могуће је уложити жалбу, искључиво писменим путем ТК.  
ТК ће овакве жалбе размотрити и усвојити или одбацити.  
 

Члан 10 
Само у посебним случајевима, селектор може уврстити у тим и такмичара који је члан 
стране федерације.  
Ово је могуће искључиво уз писмену дозволу те федерације, као и уз одобрење ЕКФ и 
ФИК.  
Овај такмичар мора имати српско држављанство и да испуњава услове из Правилника 
о бодовању.  
 
IV. ОБАВЕЗЕ И ПРАВА РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА  
 

Члан 11 
Сви чланови репрезентације су дужни да присуствују припремама на које их селектор 
позове.  
На  припремама,  репрезентативци  морају  бити  присутни  од  почетка  до  краја  
трајања припрема (на сваком тренингу).  



Разлог одсуства са припрема или такмичења на коме је кандидат за репрезентацију,по 
захтеву селектора, дужан да присуствује, мора бити писмено образложен и достављен 
селектору и ТД.  
 

Члан 12 
Репрезентативци морају поштовати све важеће правилнике и прописе усвојене од 
стране КСС, ЕКФ и ФИК, као и поштовати основне принципе кендо-а.  
Репрезентативци морају испуњавати све обавезе прописане законом о спорту РС, као 
и поштовати правила Антидопинг агенције Србије.  
 

Члан 13 
Репрезентативци  који  мисле  да  су  оштећени  при  избору  имају  право  на  жалбу,  
коју писменим путем морају образложити ТК.  
ТК ће након састанка са селектором ову жалбу прихватити или одбацити. 
 
V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 
 

Члан 14 
Репрезентативци  могу остварити право на стипендије, ако испуне критеријуме 
прописане од стране министарства за омладину и спорт Републике Србије.  
Репрезентативци могу аплицирати за стипендије других организација у чему ће им КСС 
такође дати подршку.  
 

Члан 15 
У случају да је више репрезентативаца испунило услове за једну стипендију, предност 
ће се одређивати по следећим критеријумима:  
 

 Сениори ће имати предност у односу на јуниоре, зато што захваљујући 
сениорским успесима КСС-у може бити одобрен већи буџет.  

 Ако су такмичари у истој категорији, у обзир за добијање стипендије ће се 
узимати и резултати остварени до тада, а не само резултати са последњег 
такмичења.  

 
Члан 16 

КСС  је  дужан  да  такмичару,  на  његов  писмени  захтев,  изда  потврду  о  учешћу  
на припремама,  турнирима  или  другим  активности  у  склопу  припрема  
репрезентације  ради регулисања обавеза у школи, на радном месту и др.  
 

Члан 17 
У случају добијања стипендије, репрезентативци су дужни да поштују све услове и 
норме, везане за добијену стипендију, прописане од стране организације која ју је 
доделила.  
 
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18 
Правилник се објављује на званичном веб сајту КСС и ступа на снагу8. (осмог) дана од 
дана објављивања на званичномwеб сајту КСС* чиме престаје да важи Правилник о 
Репрезентацији усвојен 20.децембра 2012. године.  
 
 
У Београду, 28. априла 2014. године.                                            ПРЕДСЕДНИК  КСС  
                                                                                                    _______________________ 
                                                                                                          Др Владимир Ковчин 

  


