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

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КСС 
  
 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
 

Члан 1 
КСС је спортска организација која се бави кендо спортом искључиво кроз аматерско 
ангажовање такмичара те не постоје уговорне одредбе између Савеза и спортиста. 
 

Члан 2 
Одредбе из овог Правилника се односе на сва такмичења у организацији КСС.  
По усвајању Правилник постаје обавезан за све чланове КСС.  
 
II КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3 
Такмичења у организацији КСС или међународна се одређују годишњим календаром.  
Предлог  календара  припрема  ТК  пре  почетка  такмичарске  сезоне,  најкасније  до 
половине августа текуће године.  
Технички директор КСС (у даљем тексту ТД) доставља предлог календара са 
образложењем клубовима на разматрање.  
Клубови су дужни да у року од седам дана дају евентуалне примедбе и сугестије и 
доставе ТД.  
Селектор  репрезентације,  поред  чланова  ТК,  активно  учествује  у  планирању 
календара  како  би  план  припрема  репрезентације  био  усклађен  са  осталим 
активностима.  
ТД  је  обавезан  да  консултује  УО  ради  усклађивања  техничких  и  финансијских 
аспеката активности предвиђеним календаром.  
Коначни предлог календара ТД доставља Управном одбору КСС (у даљем тексту УО) 
ради усвајања.  УО  на  својој  првој  седници,  а  пре  почетка  такмичарске  сезоне,  
усваја календар и овлашћује ТД да обавести клубове.  
 

Члан 4 
Такмичења првог реда су такмичења које директно организује КСС, и то су:  
 

 Појединачно првенство Србије 

 Екипно првенство Србије 
 
Такмичења другог реда су остала такмичења уврштена у календар КСС и одређују се 
на основу појединачних пријава редовних чланова и КСС је њихов суорганизатор.  
 

Члан 5 
Пријаве клубова-организатора за добијање организације турнира I и II реда, подносе се 
ТД до почетка августа за следећу такмичарску годину.  
Пријаве морају да садрже:  
 

 Назив турнира 

 Планирани термин одржавања, локацију 

 Концепцију(појединачно, екипно, категорије учесника)  

 Категорију турнира(домаћи или интернационални)  

 Трајање турнира 

 Финансијски план(сопствена средства, помоћ КСС)  



Пријаве  организатора  за  организацију  Појединачног  и  Екипног  првенства  Србије 
примају се на самим такмичењима за наредну годину. Пријаве морају да садрже:  
 

 Планирани термин одржавања 

 Писмено образложење са приказом техничких и организационих могућности 

 Финансијски план(процена и структира трошкова)  
 
Пријаве се достављају ТД. ТК  врши процену пријаве и са препоруком упућује  УО на 
сагласност. УО овлашћује ТД да обавести изабраног организатора у року од30 дана од 
подношења кандидатуре.  
 
III ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 6 
Организатори такмичења из календара КСС могу бити:  
 

 КСС 

 Редовни чланови КСС 

 Друга физичка, правна лица и организације уз писмену сагласност УО КСС 
 
Организатор такмичења је дужан да се придржава Правилника о такмичењу.  
Организатор  такмичења  именује  директора  турнира  као  одговорно  лице  испред 
организатора. Директор турнира је истовремено и званично лице за комуникацију и 
његови подаци се достављају ТД.  
Организатор  турнира  је  дужан  да  испуни  све  техничке  и  организационе  услове 
дефинисане  овим  Правилником  и  Законом  о  спорту  обезбеди  комплетно  особље 
неопходно за организацију такмичења(изузев судија и делегата које именују органи 
КСС),  
 

Члан 7 
ТК именује делегата који ће надгледати такмичења у организацији КСС.  
СО именује судије сходно броју такмичара и организацији турнира.  
Комисију за жалбе на организацију турнира чине делегат, главни судија турнира и још 
један члан из редова судија које су делегиране.  
 

Члан 8 
Могуће неправилности у организацији такмичења:  
 
Неиспуњавање организационих услова:  

 сала и свлачионице не одговарају минималним критеријумима 

 непоштовање сатнице такмичења 

 не постоји лекарска екипа 

 не постоји обезбеђење 

 други услови који не омогућавају нормално одвијање такмичења 
 
Неиспуњавање техничких услова:  

 борилишта нису обележена 

 није обезбеђен потребан инвентар(судијски и записничарски)  

 нису обезбеђени потребни реквизити за сигнализацију и мерење времена 

 непоштовање других техничких услова за нормално одвијање такмичења 
 
Комисија за жалбе одлучује о неправилностима на лицу места и доноси одлуку о 
даљем одржавању такмичења и о њој обавештава директора такмичења.  



У случају да директор такмичења није  у  могућности  да  отклони  примедбе  и  захтеве  
Комисије,  Комисија  може донети, по сопственој процени, одлуку о прекидању 
такмичења.  
 

Члан 9 
Делегат је дужан да, по завршетку такмичења сачини извештај и достави ТК.  
Жалбе на рачун суђења третираће се сходно важећим прописима ФИК-а.  
 
IV ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 10 
Само клубови-чланови КСС, ЕКФ-а и ФИК-а могу пријавити своје чланове за учешће на 
такмичењу.  
О изузецима из Става1 одлучује ТК.  
Учесници такмичења су дужни да у утврђеном року (максимум седам дана пре почетка 
такмичења) доставе комплетне пријаве које треба да садрже све релеватне податке о 
такмичарима:  
 

 Број такмичара.  

 Структуру (јуниори, сениори) и звање.  

 Категорију у којој учествују (екипно, појединачно и сл.).  
 
Подаци које клубови достављају морају одговарати подацима из генералног регистра 
КСС (књига чланова).  
Такмичари морају на такмичењу располагати:  
 

 Комплетном опремом за такмичење(у исправном и уредном стању)  

 Такмичарском књижицом уредно попуњеном  

 Потврдом о извршеном лекарском прегледу не старијем од шест месеци 
 

Такмичарима-клубовима који не испуњавају наведене критеријуме биће забрањено 
учешће на турниру.  
Проверу докумената врши главни судија турнира уз асистенцију делегата.  
 
V ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 11 
Пропозиције  такмичења  дефинише  главни  судија  са  делегатом  и  директором 
такмичења, а према правилнику Светске Кендо Федерације- ФИК.  
Пропозицијама се коначно утврђују:  
 

 Сатница такмичења у зависности од присутног броја такмичара 

 Контрола опреме(shinai check)  

 Број и димензије борилишта 

 Дужина трајања борби и начин проглашавања победника 

 Начин избора противника(жреб)  
 
Све пропозиције морају бити усаглашене са важећим правилима ФИК-а.  
Договорене пропозиције се саопштавају учесницима пре отпочињања турнира и оне су 
обавезујуће.  
 

Члан 12 
На крају такмичења организатор проглашава победнике у различитим категоријама.  
Победници добијају пригодне награде од стране организатора.  



Одређивање награде је у надлежности организатора.  
Организатор је дужан да такмичарима који су освојили награде изда дипломе на којима 
ће бити наведени: назив такмичења, име такмичара, клуб, место-признање које је 
освојио, место одржавања такмичења и датум.  
 

Члан 13 
Током такмичења воде се записници на формуларима типизираним од стране ТК КСС.  
Записнике,  по  завршетку  турнира,  оверавају  главни  судија,  делегат  и  директор 
турнира. По једну копију добија сваки потписник.  
Извештај са турнира саставља Директор турнира и доставља Генералном секетару и 
ТД у року од седам дана.  
 

Члан 14 
У случају да неко од потписника има примедбу на документацију која је прилог 
записника, као и на текст самог записника, мора их доставити у року од три дана ТК и 
(или) Дисциплинској комисији.  
ТК  ће  расправити  питања  из  своје  надлежности  и  о  својој  одлуци  обавестити 
подносиоца жалбе.  
 
VI МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 15 
За организовање међународних такмичења важи овај исти правилник сем што таква 
такмичења морају испуњавати и све друге услове одређене од стране ЕКФ-а и ФИК-а.  
 

Члан 16 
ТК  КСС  вршиће  селекцију  чланова  репрезентативаца  за  све  категорије (мушку,  
женску, јуниорску, индивидуално и тимско) и селектоване такмичаре слати само на 
међународна такмичења утврђена календаром ЕКФ-а и ФИК-а.  
 

Члан 17 
Уколико  неко  од  чланова  КСС (клубова  или  појединаца)  жели  да  учествује  на 
међународном такмичењу које није у календару КСС мора да тражи писмену дозволу 
од ТК КСС.  
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18 
Измене и допуне Правилника доноси Управни одборKСС.  
 

Члан 19 
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор KСС.  
 

Члан 20 
Правилник се објављује на званичном интернет сајтуKСС и ступа на снагу 8. (осмог)  
дана од дана објављивања на званичном интернет сајтуKСС*.  
 
 
 
У Београду, 28. априла 2014. године.                                            ПРЕДСЕДНИК  КСС  
                                                                                                    _______________________ 
                                                                                                          Др Владимир Ковчин 

 


