
 

 
 
 
На основу члана 102. Закона о спорту, члана 45. Статута Кендо савеза Србије и 
Члана 11. Правилника о техничкој комисији, на Скупштини одржаној дана 
26.Јануара у Београду, Скупштина Кендо савеза Србије доноси: 
 
 

БОДОВНИ ПРАВИЛНИК КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

I Уводне одредбе 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником се регулишу критеријуми и начин скупљања бодова на 
такмичењима, рангирање такмичења, начин прикупљања података о бодовању, 
формирање, ажурирање, објављивање и употреба ранг листи такмичара. 
 

Члан 2. 

 

Бодовни правилник треба да обезбеди: 
- такмичарски континуитет  
- напредовање у спортском и такмичарском погледу. 
 
II Рангирање такмичења и бодовање 

 
Члан 3 

 

Рангови такмичења и број бодова које она носе су одређени на основу 
важности и тежине такмичења у календару такмичења КСС. 
Рангови такмичења на којима такмичари КСС добијају бодове су: 

1. Међународна такмичења 
2. Домаћа такмичења 1. реда – такмичења где је КСС директан организатор  
Индивидуално и Екипно првенство Србије 

3. Домаћа такмичења 2. реда – такмичења која организују чланови КСС а 
где је КСС индиректан организатор. 

 

 

 

 

 

 



Члан 4 

 

Бодовање за такмичења по категоријама: 
 
 

Р.

Бр 

Категорија 

таикмичења 

Долазак на 

такмичење 

по категорији 

Излазак из пула 
Победа у 

елиминацијама 

III 

место 

II 

место 

I 

место 
I 

место 

II 

Место 

1. међународна 1 2 1 1 6 8 10 

2. 1.реда 1 2 1 1 2 4 8 

3. 2.реда 1 2 1 1 2 4 6 

4. Појединачно 
Првенство 
Србије 

1 2 1 1 8 10 12 

5. Екипно 
Првенство 
Србије 

1 2 1 1 2 4 6 

 

 

Члан 5 

 

На екипним такмичењима се бодују индивидуалне победе и пласман на основу 
табеле у Члану 3. 

 

Члан 6 

 

Ако такмичар учествује на једном такмичењу у више категорија (индивидуакна и 
екипна) онда за долазак вуче бод по категорији . 

 

Члан 7 

 

Пласман такмичења на Европском и Светском првенству се бодује: 
- прво место са 40 бодова 
- друго место са 30 бодова 
- треће место са 20 бодова 
- награда за борбени дух 10 бодова 
 
III Формирање и употреба ранг листи 

 

Члан 8 

 

Ранг листа је сортирана листа избодованих такмичара на основу сакупљеног 
броја бодова. 
 

Члан 9 

 

Ранг листе које се формирају за потребе КСС су: 
- Листа 1 – сениори мушкарци 
- Листа 2 – сениори жене 
- Листа 3 – јуниори 
- Листа 4 – КЈУ-ше  

 



Члан 10 

 

Уколико је такмичар учествовао на такмичењу ван календара КСС одлуку о 
томе да ли ће бодови које је скупио ући у ранг листу одлучује Техничка комисија 
на основу молбе клуба са потписом овлашћеног лица клуба чији је члан 
такмичар.  

 

Члан 11 

 

Домаћа и међународна КЈУ такмичења се бодују само за такмичаре који носе 
КЈУ звања. 

 

Члан 12 

 

Коначне ранг листе за текућу годину се формирају после Индивидуалног 
првенства Србије, последње такмичење у години. 

 

 

 

 

 

IV Достављање података о бодовању  и објављивње ранг листи 

 

Члан 13 

 

Директори такмичења морају најкасније десет дана по завршетку такмичења да 
доставе свим клубовима записнике са такмичења у електронском формату. 
Најкасније пет дана по достављању записника овлашћена лица у клубу су 
дужна да доставе попуњен образаце БД1 за сваку категорију посебно 
електронском поштом Генералном серетару КСС.   

 

Члан 14 

 

Ажуриране ранг листе морају бити објављене на сајту КСС најкасније пет дана 
по слању података Генералном секретару КСС. 

 

Члан 15 

 

Рок за жалбе ради корекције евентуалних грешака је три дана, након чега се 
објављује коначна ранг листа. 

Члан 16 

 

Уколико се установи да је клуб намерно доставио погрешан број бодова за свог 
такмичара по аутоматизму ће се том такмичару обрисати сви до тада 
сакупљени бодови. 
Одговорно лице ће сносити дисциплинску одговорност. 

 

V Употреба ранг листи 

 

Члан 17 



 

На основу ранг листи ће се формирати шири списак репрезентације Србије и то 
на следећи начин: 
 
- првих 15 такмичара са листе 1 – сениорска мушка репрезентација Србије 
- првих 10 такмичке са листе 2 – сениорска женска репрезентација Србије 
- првих 5 такмичара са листе 3 – јуниорска репрезентација Србије 
- првих 5 такмичара са листе 4 – КЈУ тим Србије 

 

Члан 18 

 

Уколико се јави већи број такмичара са истим бројем бодова ажурирање ранг 
листе се врши по следећим критеријумима: 
 
- најбољи пласман у току текуће године 
- број такмичења на којима је такмичар учествовао 
- међусобне борбе – победе у текућој години 
- звање 

 

 

Члан 19 

 
Уколико такмичари који су на листама селекција одустану од припрема или 
неће учествовати на припремама из других разлога линија на ранг листи се 
помера на доле за онолико места за колико такмичара неће учествовати на 
припремама. 
Одустајање такмичара мора бити благовремено пријављено Техничкој 
комисији. 

 

Члан 20 

 

У складу са условима за пријаву и актуелним информацијама о међународним 
такмичењима и званичним првенствима ЕКФ и ИКФ као и у складу са 
могућностима КСС-а списак такмичара ће се кориговати. 

 

Члан 21 

 

Најкасније три месеца пре сваког званичног (светско, европско, балканско) 
техничка комисија је обавезна да направи селекцију и да објави спискове са 
репрезентацијама. 

 

Члан 22 

 

Ранг листе се користе и за одређивање носиоца пулова на индивидуалнум 
такмичењима које организује КСС.  
Ранг листа носиоца пулова се формира у односу на број пулова по категорији. 
Ово правило се обавезно примењује за Индивидуално првенство Србије а може 
се применити и за остала такмичења по жељи организатора. 

 

VI Прелазне и завршне одредбе 



 

Члан 23 

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Бодовни правилник 
који је ступио на снагу 1. маја 2013. године 

 

Члан 24 

 

Овај правилник ступа на снагу осам дана од објављивања на огласној табли и 
на сајту КСС. 
 
 
                                                                                                      Председник 
                 Кендо савеза Србије 

 
_______________________________________ 

                                Владимир Ковчин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБ1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА 

 
 
 
Кендо клуб _____________________________ из _______________________ је учествовао на такмичњеу 
_________________________ одржано у _________________________ дана __________ са ____ такмичара у 
категорији _______________________________________________. 
 
Бодовање: 
 

Р. 

Бр 

Име и презиме 

такмичара 
Звање 

Број освојених бодова 
Укупно 

Долазак Излазак из пула Елиминације Пласман 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        

 
Датум ____.____.20___                                                                 за клуб _______________________________ 
У __________________                                                                         
                                                                                                                ________________________________ 

                                                                                                                               Одговорно лицe 


