
ПРАВИЛНИК О РАДУ СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
КСС 

  
 1 

 
Члан 1 

 
Правилник о раду судијске организације доноси се на основу Члана 35 ст. 1 тач. 6 
Статута КСС, на предлог Техничког директора  и усваја  га Управни одбор КСС . 
 

Члан 2 
 
Овим Правилником се дефинишу : 

 Критеријум за избор чланова Судијске организације (у даљем тексту СО) 
 Начин конституисања СО 
 Начин рада СО 

 
Члан 3 

 
Избор чланова. 
 
Критеријум за избор чланова СО је следећи : 

 Звање мајстора кендо-а 3 (трећи) дан. 
Могуће је да кандидат који има звање 2 (други) Дан буде изабран у чланство СО 
уз услов да : 

 -може да обавља само улогу помоћног судије (фукусхин) 
 -да може судити на турниру до фазе 1/8 финала 
 Током борбе само један помоћни судија може имати звање 2 (други) Дан 

 Завршен курс за тренере и судије у организацији Европске Кендо Федерације 
(ЕКФ), Међународне Кендо Федерације (ФИК) или Свејапанске Кендо 
Федерације (ЗНКР). 

 Активно учешће на званичним турнирима у организацији КСС, ЕКФ-а, ФИК-а 
или ЗНКР-а. у трајању од мин. 5 година. 

 
Члан 4 

 
Обавезе чланова СО : 

 Да познају опште кодексе Кендо-а дефинисане актима ЕКФ-а, ФИК-а и ЗНКР-а. 
 Да познају све одредбе Правилника о суђењу издатог од стране ФИК-а. 
 Да прате измене у правилима суђења које доносе Техничке комисије ЕКФ-а и 

ФИК-а. 
 Да учествују на турнирима у организацији КСС на позив Техничке комисије 

КСС или Председништва КСС 
 Да учествују на судијским семинарима у организацији КСС. 

 
Члан 5 

 
Конституисање СО 
 
СО формира и разрешава дужности УО КСС у складу са Статутом КСС.  
 
Процедуру за разрешавање чланова СО може покренути сама СО већином гласова, 
Председник Техничке комисије и Председник КСС. 
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Мандат чланова СО није ограничен. 
 
СО међу својим члановима предлаже Председника СО а одлуку о избору доноси УО 
КСС. 
 

 
Члан 6 

 
Начин рада. 
 
СО самостално прописује начин рада, техничке критеријуме суђења, правила етикеције 
на турнирима и ове одлуке су обавезујуће за организаторе и учеснике. 
 
СО је обавезна да сарађује са Техничком комисијом КСС, обавештава је правовремено 
о свим изменама у смислу претходног става овог Члана. 
 
СО сарађује у прописивању услова такмичења у организацији КСС са организаторима и 
Техничком комисијом и стара се да организација такмичења буде у сагласности са 
важећим правилима која су прописана од стране ЕКФ-а и ФИК-а. 
 
У случају да процени да су током одвијања турнира нарушена правила суђења, кодекс 
Кендоа и други релевантни услови, СО може преко свог Председника поднети пријаву 
Дисциплинској комисији против организатора турнира, чланова, клубова или 
функционера КСС. 
 

Члан 7 
 
Чланови СО на турнирима, у својству званичних лица морају бити униформисано 
одевени било у складу са важећим прописима које је прописао ИКФ било у складу са 
интерном одлуком СО. 
На турнирима и категорије чланови СО морају бити одевени на следећи начин: тегет 
блејзер, бела кошуља, тамно црвена кравата, сиве панталоне, тегет чарапе и имати свој 
сет заставица.  
Ако се неки од турнира И категорије одржава у летњим месецима чланови могу носити: 
белу кошуљу са кратким рукавима, тамно црвену кравату, сиве панталоне, тегет чарапе 
и имати свој сет заставица.  
 
СО мора одредити једну особу која ће бити главни судија. Главни судија је задужен за 
надгледање свих судија на турниру.  
 
СО може одредити по једног главног судију за свако борилиште. 
 
Главни судија, осим дужности да надгледа остале судије, такође мора надгледати ток 
самог тамичења. Ако примети веће грешке у процедури суђења или току самог 
такмичења, главни судија може зауставити такмичење на свом борилишту или 
зауставити цело такмичење. 
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Чланови СО су дужни да пред свако такмичење организују кратак састанак како би 
утврдили једнообразни критеријум суђења. О критеријуму ће одлучивати главни 
судија.  
 
Чланови СО су дужни да након сваког такмичења организују још један кратак састанак 
на коме ће кратко продискутовати одржаном такмичењу.  
Главни судија ће на овом састанку разјаснити евентуалне нејасноће и указати на грешке 
судија, које су се догодиле у току такмичења. 
 

 
Члан 8 

 
Чланови СО су обавезни да се понашају у складу са кодексом Кендоа, да врше своју 
функцију потпуно аутономно на основу личне, стручне процене. 
 
Избор чланова СО који ће судити на такмичењима и категорије ће зависити од следећих 
критеријума: 

- Присуство на семинарима СО 
- Препорука особе/особа које су водиле судијске семинаре. 
- Препорука Председника СО 
- Учинак/наступ на такмичењима ИИ категорије 
- Препорука Главног судије са последњег такмичења И категорије. 

 
 
. 

Члан 9 
 
Жалбе на рачун суђења могу поднети учесници турнира, у случају да је реч о 
индивидуалном такмичењу или овлашћени предстваници клубова уколико је реч о 
екипном такмичењу, а све у складу са важећим правилима прописаним од стране ИКФ-
а. 
 
Поступак по жалби током самог турнира спроводи се према важећим правилима ФИК-
а. 
 
 

Члан 10 
 
Жалба на рачун судије(а) за кога постоји процена да није обављао функцију на начин 
прописан Чланом 8 овог Правилника може се поднети писменим путем Председнику 
СО и Дисциплинској комисији у случају да је учинио дисциплински прекршај. 
 
Председник СО у посебном поступку утврђује основаност притужбе на рад судије, 
утврђујући све чињенице и доказе  које су од значаја за доношење одлуке, а у том 
поступку може саслушати остале судије које су поступале на истом борилишту на 
којем се догодио спорни догађај, као и такмичаре и извршити увид у видео снимак ако 
исти постоји. 
 
Председник СО ће о својој одлуци писмено или електонским путем обавестити 
подносиоца притужбе, и у случају да је утврдио погрешно поступање судије које није 
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резултат слободне судијске процене него последица пропуста услед других фактора,  
предузеће мере да се сличан поступак не понови, и појачати едукацију судија у циљу 
оспособљавања за што квалитетно обављање судијске функције. 
 

Члан 11 
 
Дисциплинске мере против судије подлежу регулисању путем Дисциплинског 
правилника КСС. 
 

Ступање на снагу Правилника 
 

 Члан 16 
 
Правилник се објављује на званичном веб сајту КСС и ступа на снагу  8. (осмог) дана 
од дана објављивања на званичном wеб сајту КСС*. 
 
У Београду, 20. децембра 2012. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК  КСС: 
Милош 
Павловић 

 
_ _ _ _ _ 
* - Регистрациони правилник КСС је објављена  на званичном интернет сајту КСС 
_____________ 2012. г. и ступили су на снагу _____________ 2012. г. 
_ _ _ _ _ 
 

 
 


