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ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 
КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Правилником се регулише начин организације такмичења, услови и права учешћа на 
такмичењима на нивоу Србије, а на основу: 
1. Статута Карате федерације Србије 
2. Осталих нормативних аката Карате федерације Србије 
3. Критеријума за одржавање међународних и националних такмичења и скупова у Србији 
4. Правилника организација чији је КФС члан (BKF, MKF, EKF i WKF) 
 

Члан 2. 
На свим званичним карате такмичењима (првенство, лига, куп) у Србији могу учествовати само 
екипе и појединци уредно регистровани у КФС, односно уредно регистровани чланови 
организације која је у систему WKF ако се ради о међународним такмичењима. 
 

Члан 3. 
Под званичним такмичењима у смислу овог Правилника сматрају се сва такмичења у мушкој и 
женској конкуренцији: национални шампионати за све узрасне категоријe, национални купови 
за све узрасне категорије, лига Србије, школска и студентска такмичења, међународна 
такмичења, национални турнири, као и такмичења и турнири регионалног значаја. 
Организацију свих такмичења на националном нивоу спроводи непосредно Карате федерација 
Србије. 
Квалификациона такмичења за национални ниво такмичења спроводе регионални карате савези 
чланови КФС у складу са овим Правилником. 
У случајевима различитих околности које су настале унутар регионалног савеза, а које утврди 
УО КФС, организацију квалификационих такмичења за тај регион преузима и спроводи КФС. 
 
 

II СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 4. 
Систем такмичења на нивоу Србије утврђује и доноси Управни одбор Карате федерације 
Србије. 
 

Члан 5. 
Одлука о систему такмичења, као и календар свих такмичења на нивоу Србије, морају бити 
донети од стране Управног одбора, најкасније до краја јуна текуће године за наредну годину. 
 

Члан 6. 
На званичним такмичењима (првенство и куп) учествују такмичaри и екипе који су то право 
стекли пласманом на квалификационим такмичењима регионалних савеза, осим у посебним 
околностима који су дефинисани овим правилником. 
 

Члан 7. 
За организацију и одржавање свих такмичења изван редовног система такмичења, доносе се 
посебне Пропозиције, које усваја Такмичарска комисија КФС, а које не могу бити у 
супротности са одредбама овог Правилника. 
 

Члан 8. 
О свим такмичарским активностима из Календара Србије, као и изван редовног система, о 
поштовању одредаба овог Правилника, старају се Такмичарска комисија и друга радна тела 
Карате федерације Србије. 
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Члан 9. 
За све такмичарске активности, организацију и одржавање такмичења на регионалном нивоу 
које се не налазе директно у Календару КФС, али се морају налазити у календару регионалног 
карате савеза, мора се добити сагласност КФС а за реализацију је одговорна такмичарска 
комисија регионалног карате савеза. 
 

Члан 10. 
КФС активно учествује у организивању школских и унуверзитетских такмичења. Управни 
Одбор КФС доноси посебне пропозиције за ова такмичења. 
 
 

УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

Члан 11. 
Узрасне категорије такмичара су: полетарци и полетарке, пионири и пионирке, мушке и женске 
наде, кадети и кадеткиње, јуниори и јуниорке, млађи сениори и млађе сениорке, сениори и 
сениорке и мушки и женски ветерани. 
Такмичарска комисија за сваку годину утврђује старосну границу такмичара по узрасним 
категоријама и то за кадете, јуниоре и млађе сениоре у складу са техничким правилима 
Европске карате федерације а за млађе узрасне категорије, сениоре и ветеране примењиваће се 
календарска година, односно тако што се старосна граница за одређивање узраста узима 31. 
децембар текуће године. 
 
 

ТАКМИЧАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Члан 12. 
Такмичења се одржавају у БОРБАМА и извођењу КАТА, у појединачној и екипној 
конкуренцији. 
 
 

БОРБЕ 
 

Члан 13. 
Дисциплине такмичења у борбама су: 
1. појединачна првенства у тежинским категоријама за пионире и пионирке, мушке и 

женске наде, кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и 
сениоре и сениорке; 

2. екипна првенства у апсолутној категорији за пионире и пионирке, мушке и женске наде, 
кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке; 

3. лига такмичење у апсолутној категорији за сениоре и сениорке; 
4. појединачни купови по тежинским категоријама за: пионире и пионирке, мушке и женске 

наде, кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре 
и сениорке 

5. екипни купови у апсолутној категорији за: пионире и пионирке, мушке и женске наде, 
кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре и 
сениорке. 

6. Play off (освајачи медаља) у свим узрасним категоријама у појединачној конкуренцији. 
 
 

КАТЕ 
 

Члан 14. 
Дисциплине у извођењу ката су: 
1. појединачна првенства за: полетарце и полетарке, пионире и пионирке, мушке и женске 

наде, кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре 
и сениорке; 
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2. екипна првенства за: полетарце и полетарке, пионире и пионирке, мушке и женске наде, 
кадете-јуниоре и кадеткиње-јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре и 
сениорке. 

3. појединачни купови за: полетарце и полетарке, пионире и пионирке, мушке и женске 
наде, кадете и кадеткиње, јуниоре и јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре 
и сениорке. 

4. екипни купови за: полетарце и полетарке, пионире и пионирке, мушке и женске наде, 
кадете-јуниоре и кадеткиње-јуниорке, млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре и 
сениорке. 

5. Play off (освајачи медаља) у свим узрасним категоријама у појединачној конуренцији у 
апсолутној категорији. 

 
 

ПОЈЕДИНАЧНА И ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА У БОРБАМА (првенства и куп) 
 

Члан 15. 
Појединачна и екипна првенства у борбама одржавају се по куп систему са потпуним 
репасажом. 
Такмичења се одржавају до добијања финалиста после чега се приступа репасажу у којем се 
састају такмичари односно екипе по редоследу којим су губили сусрете од финалиста. 
Победник репасажа из групе "А" и победник из групе "Б" деле треће место, док се финалисти 
састају у борби за прво место. Пета места заузумају такмичери који су изгубили у репасажној 
борби за медаљу, а седма места заузимају такмичари који су изгубили у предпоследњој 
репасажној борби (борба пре борбе за медању). 
Појединачна и екипна куп такмичења у борбама одржава се по куп систему без репасажа. 
Прво место заузима такмичар који је победио у финалу, а трећа места заузимају такмичари који 
су узгубили у полуфиналним мечевима. Од петог до осмог места су пласирани такмичери који 
су изгубили у четвртфиналним мечевима. 
 

Члан 16. 
Један карате клуб у екипном такмичењу на нивоу Србије може да учествује само са једном 
екипом и само у једној лиги. 
 

Члан 17. 
На почетку такмичења мушка екипа може наступити уколико има: најмање 3 такмичара, 
односно 2 такмичара женска екипа. У супротном не може наступити. Уколико у следећем колу 
дође до повреде или из другог разлога такмичар не може да наступи, екипа може наступити 
уколико има више од половине предвиђеног броја такмичара, у супротном губи сусрет са 
нулом. 
 

Члан 18. 
За сваки екипни сусрет, вођа екипе је дужан, да у предвиђеном року (најкасније на трећи позив 
руководиоца такмичења) преда пријаву састава екипе. Пријављени редослед такмичара мора се 
поштовати, а у супротном екипа ће изгубити сусрет са нулом, као и у случају ако вођа екипе не 
преда пријаву у предвиђеном року. 
 

Члан 19. 
Код КУП система екипног такмичења, у сваком екипном сусрету једна екипа мора да буде 
победник, док код ТУРНИРСКОГ система резултат може бити и нерешен. 
 

Члан 20. 
Резултат ЕКИПНОГ меча одређује се сабирањем појединачних резултата мечева чланова екипа 
које се сусрећу. Исход појединачног сусрета у екипном мечу уписује се: 1:0 (победа), 0:0 
(нерешено) и 0:1 (пораз). 
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ТАКМИЧЕЊЕ У ИЗВОЂЕЊУ КАТА (првенства и куп) 
 

Члан 21. 
Појединачна и екипна првенства у узвођењу ката одржавају се по куп систему са потпуним 
репасажом. Такмичења се одржавају до добијања финалиста, после чега се приступа репасажу у 
којем се састају такмичари, односно екипе, по редоследу којим су губили сусрет од финалиста. 
Победник репасажа из групе ''А'' и победник из групе ''Б'' деле треће место, док се финалисти 
састају у борби за прво место. Пета места заузимају такмичери који су изгубили у репасажном 
сусрету за медаљу, а седма места заузимају такмичери који су изгубили у предпоследњем 
репасажном сусрету (сусрет пре сусрета за медаљу). 
Појединачни и екипни куп у извођењу ката одржава се по куп систему без репасажа. Прво 
место заузима такмичар који је победио у финалу, а трећа места заузимају такмичери који су 
изгубили у полуфиналним наступима. Од петог до осмог места су такмичари који су изгубили у 
четвртфиналним наступима. 
Тим у катама сачињавају три такмичера. Свака екипа је искључиво мушка или искључиво 
женска. 
Један карате клуб на првенству и куп такмичењу Србије може да учествује само са једном 
екипом. 
 
1 Кадети, јуниори, млађи сениори и сениори 
Такмичење у категорији кадета, јуниора, млађих сениора и сениора се одвија по WKF 
правилима. 
Код ката екипно, кадети и јуниори су једна категорија, а исто се односи и на кадеткиње и 
јуниорке. У финалу је обавезан бункаи. 
Код ката екипно за млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре и сениорке на првенству бункаи 
ће се изводити у финалу и у последњем репасажном сусрету за медаљу. 
Код ката екипно за млађе сениоре и млађе сениорке и сениоре и сениорке на куп такмичењу 
бункаи ће се изводити само у финалу. 
У катама екипно сви чланови екипе морају бити из прописане узрасне категорије, млађи не 
може да ради за старије. 
 
2 Полетарци, пионири и наде 
Првенства и куп такмичења за млађе узрасне категорије (полетарци,пионири и наде) у 
извођењу ката спроводи се у шест класа: 
• Е класа (жути појас) 
• Д класа (оранж појас) 
• Ц класа (зелени појас) 
• Б класа (плави појас) 
• А класа (браон појас) 
• АПСОЛУТНА категорија у катама 
 
Апсолутна категорија у извођењу ката за млађе узрасне категорије подразумева такмичење 
свих квалитетних и перспективних спортиста. У овој категорији могу наступати искључиво 
спортисти из А и Б класе а код полетараца и пионира и из Ц и Д класе. 
У случају злоупотребе Такмичерска комисија покренуће дисциплински поступак. 
На појединачним првенствима за млађе узрасне категорије (полетарци, пионири, наде) свако 
годиште представља посебну такмичарску групу, док се такмичење у екипној конкуренцији 
одвија у по узрасним категоријама. 
Такмичари из Е и Д класе (жути и оранж појасеви) изводе предученичке и ученичке кате и могу 
понављати кату у сваком трећем кругу (морају знати најмање две кате) при чему једну исту 
кату не могу понављати узастопно. 
Такмичари из Ц класе(зелени појасеви), изводе ученичке и теки кате и могу понављати кату у 
сваком четвртом кругу (морају знати најмање три кате) при чему једну исту кату не могу 
понављати узастопно. 
Такмичари из Б класе (плави појасеви), изводе ученичке, теки и мајсторске кате, у сваком кругу 
нова ката, с тим да у борби за медаљу могу поновити кату из елиминација, али не узастопно. 
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Такмичари из А класе (браон појасеви), изводе масторске кате, у сваком кругу нова ката, с тим 
да у борби за медаљу могу поновити кату из елиминација, али не узастопно. 
Такмичари у aпсолутном нивоу изводе мајсторске кате, у сваком кругу нова ката, с тим да у 
борби за медаљу могу поновити кату из елиминација, али не узастопно исту. 
Такмичење у катама појединачно, одвија се тако што кату истовремено изводе оба такмичара 
(црвени и плави), након чега судије проглашавају победника. 
Код ката екипно за свако годиште посебно постоји само један (апсолутни) ниво. 
У катама екипно (полетарци, пионири и наде), један члан ката тима може да буде из прве млађе 
узрасне категорије. 
У катама екипно у конкуреницји нада у финалу се ради бункаи. 
На куп такмичењу за млађе узрасне категорије (полетарци, пионири и наде), у појединачној 
конкуренцији, такмичари су подељени по узрасним категоријама, а не као на првенству свако 
годиште посебно. 
 

 
ЛИГА ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 22. 

Лига Србије за сениоре у борбама одржава се по бод систему: 
• Национална премијер лига за сениоре са 8 екипа; (5+2) 
• Национална „А“ карате лига за сениоре са 8 екипа; (3+1) 
 
Лига Србије за сениорке у борбама одржава се по бод систему: 
• Национална премијер лига за сениорке са 8 екипа, (3+1) 
• Национална „А“ карате лига за сениорке са 8 екипа; (3+1) 
 
Лига Србије за сениоре у катама одржава се по бод систему: 
• Национална премијер лига за сениоре са 8 екипа; 
 
Лига Србије за сениорке у катама одржава се по бод систему: 
• Национална премијер лига за сениорке са 8 екипа. 
 
Код жреба се примењује модификована Бергерова табела: 
 

I коло 1:8 2:7 3:6 4:5 

II коло 1:2 3:7 4:6 8:5 

III коло 3:1 4:7 8:2 5:6 

IV коло 4:1 3:2 8:6 5:7 

V коло 4:2 3:8 5:1 6:7 

VI коло 3:4 5:2 8:7 6:1 

VII коло 5:3 8:4 6:2 7:1 

 
 

Члан 23. 
Пропозиције лига утврђује Управни одбор Карате федерације Србије, најкасније до краја јуна 
текуће године, а на основу предлога Такмичарске комисије и Директора КФС. 
Управни одбор КФС на предлог Директора и Такмичарске комисије формира лига одбор, који 
би се у сарадњи са Директором и Такмичарском комисијом бавио организацијом свих лига 
такмичења, и доносио пропозиције за сва лига такмичења. 
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Члан 24. 
У лигашком систему такмичења у борбама када екипа броји 5+2 такмичара за један клуб могу 
наступити највише 2 такмичара са двојном регистрацијом, односно један такмичар са двојном 
регистрацијом у лигашком систему такмичења у борбама када екипа броји 3+1 такмичара, под 
условом да укупан број страних држављана и такмичара са двојном регистрацијом не може 
бити већи од два када екипа броји 5+2 такмичара и један такмичар када екипа броји 3+1 
такмчара. 
У лига такмичењу када екипа броји 5+2 такмичара у борбама могу наступити највише 2, а када 
екипа броји 3+1 такмилара у борбама највише 1 такмичар са пуних 17 година уз посебно 
лекарско одобрење. 
 

Члан 25. 
Страни држављани и лица без држављанства која стално бораве у Србији, могу наступати на 
свим јавним такмичењима, осим на појединачним првенствима и куповима Србије, са истим 
правима и обавезама као и држављани Србије. 
У лигашком систему такмичења, у борбама када екипа броји 5+2 такмичара за један клуб могу 
бити регистрована највише два такмичара страног држављанства, односно један страни 
држављанин у борбама код екипа које броје 3+1 такмичара, под условом да ти спортисти у тој 
години нису наступали за други клуб. 
Такмичари страног држављанства могу се регистровати за наш клуб под условом да долазе из 
националних федерација, чланица ЕKF и WKF. 
Екипа која региструје страног држављанина мора имати исписницу из матичног клуба као и 
сагласност националног савеза из кога такмичар долази. У случају злоупотребе Такмичарска 
комисија КФС ће покренути дисциплински поступак. 
 

Члан 26. 
Екипа која није дошла на такмичење, дисквалификује се из даљег такмичења и нема право на 
повраћај ни једног дела партиципације уплаћене за то такмичење. Дисквалификована екипа 
прелази у нижи ранг такмичења, постигнути резултати се бришу и против исте се покреће 
дисциплински поступак. 
 

Члан 27. 
Пласман екипа у лиги одређује се на основу броја освојених бодова. 
У случају да једна или више екипа имају исти број бодова редослед се одређује у првом степену 
на основу разлике остварених појединачних победа и пораза чланова екипа, у другом степену 
на основу укупне разлике освојених поена свих такмичара и у трећем степену редослед се 
одређује на основу резултата међусобних сусрета. Ако се и на овај начин не може одредити 
пласман одржаће се посебан сусрет таквих екипа који мора имати коначног победника. 
 

Члан 28. 
По завршетку такмичења у националној Премијер лиги за сениоре, двe најслабије пласиране 
екипе напуштају лигу и у наредној сезони такмичиће се у Првој "А" националној лиги за 
сениоре. 
По завршетку такмичења у Првој "А" националној лиги за сениоре, две првопласиране екипе у 
наредној такмичарској сезони такмичиће се у Премијер“ лиги за сениоре, а две најслабије 
пласиране екипе напуштају лигу и у наредној сезони могу учествовати у квалификацијама за 
Прву "А" националну лигу. 
Попуна Прве "А" лиге за сениоре и Премијер лиге за сениорке врши се на квалификационом 
турниру са по две најуспешније екипе. 
 

Члан 29. 
Сви клубови учесници Националних лига дужни су да уплате Карате федерацији Србије 
партиципацију коју одреди Управни одбор КФС. 
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ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 30. 
У апсолутној категорији такмичари се састају без обзира на телесну тежину, док се тежинске 
категорије и годишта за првенства и купове Србије одређују анексом овог правилника за свеку 
годину посебно. 

 
Члан 31. 

Такмичар може наступити и за други клуб на пријатељским такмичењима само уз писану 
сагласност клуба чији је члан. Ако такмичар наступи као гост за други клуб без писане 
сагласности свог клуба, он и руководство клуба за који је наступио подлежу дисциплинској 
одговорности. 
 

Члан 32. 
Такмичари и клубови који се учлане у друге организације и/или узму учешће на такмичењима у 
организацијама које нису признате од стране WKF подлежу дисциплинској одговорности са 
могућности да изгубе статус члана Карате федерације Србије. 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ДОКУМЕНТ - AKREDITACIJA, КЊИЖИЦА 
 

Члан 33. 
ТАКМИЧАРСКИ ДОКУМЕНТ усваја УО Кaрате федерација Србије на предлог Такмичарске 
комисије. Такмичарски документ – акредитација или књижица садрже следеће податке: 
1. име, име једног родитеља и презиме такмичара 
2. фотографију 2 x 3 цм 
3. место и датум рођења 
4. оверу надлежног регистрационог органа и потпис овлашћеног лица 
5. рубрике за упис регистрације такмичара 
6. рубрике за упис лекарског прегледа  
7. рубрике за упис осигурања такмичара и 
8. регистрациони број такмичара 
 

Члан 34. 
Орган надлежан за регистрацију такмичара, оверава и издаје такмичарски документ на основу 
увида у аутентични лични документ такмичара. 
 

Члан 35. 
Уношење нетачних података у такмичарски докуменат, фалсификовање и било каква 
злоупотреба истог, повлачи аутоматску суспензију и дисциплинску одговорност починиоца. 
 
 

IV УТВРЂИВАЊЕ УЧЕСНИКА НА ПРВЕНСТВИМА СРБИЈЕ 
 

Члан 36. 
Учесници купова и првенстава Србије утврђују се на основу писаних извештаја са одржаних 
купова и првенстава удружених организација у одговарајућој дисциплини и конкуренцији. 
Ове извештаје подносе карате савези удружених организација Карате федерацији Србије, 
најмање седам дана пре одржавања одговарајућег националног првенства или купа. 
Извештај, односно пријава, мора бити потписана и оверена од стране карате савеза удружене 
организације. 
 

Члан 37. 
Број такмичара и екипа са такмичења удружених организација на националним првенствима и 
куповима је следећи: 
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ЗА ПОЛЕТАРЦЕ, ПИОНИР И НАДЕ 
Такмичарска дисциплина 

Регион Кате 
појединачно 
по класама 

Каке 
појединачно 
апсолутна 

Kате 
екипно 

Борбе 
појединачно 

Борбе 
екипно 

Београд 4 8 4 8 4 
Војводина 4 8 4 8 4 
Ужа Србија 4 8 4 8 4 

 
ЗА КАДЕТЕ, ЈУНИОРЕ, МЛАЂЕ СЕНИОРЕ И СЕНИОРЕ 

Такмичарска дисциплина Регион 
КП КЕ БП БЕ 

Београд 8 4 8 4 
Војводина 8 4 8 4 
Ужа Србија 8 4 8 4 

 
Такмичар који је започео такмичење у елиминацијама, мора сходно оствареној проходности 
завршити такмичење. 
Уколико такмичер оправдано не неступи (због болести), а обезбедио је даљу проходност, 
регионални савез је у обавези да укључи првог следећег такмичера који има најбољи пласман у 
тој категорији и дисциплини. 
Уколико такмичер неоправдано не наступи, клуб из кога такмичар долази, у обавези је да за 
истог уплати предвиђену котизацију. 
Такмичар који је пријављен на регионалним такмичењима а на истим не наступи не може бити 
квалификован на такмичењима на нивоу Србије. 
Клуб који брише такмичара или екипу, након обављеног жреба, дужан је уплатити котизацију 
организатору у пуном износу. 
Карате савез Косова и Метохије, има посебан статус такмичарске целине. 
Карате савез удружене организације има право да повећа број својих учесника (максимално 4) у 
свакој такмичарској дисциплини, у појединачној конкуренцији, зависно од броја такмичара 
који су освоили медаље у предходној години, за узрасне категорије: кадети, јуниори млађи 
сениори и сениори. 
Такмичари који не учествују на такмичењу удружене организације због обавеза у 
репрезентацији Србије имају право учешћа на националном првенству. 
 
 

САТНИЦА 
 

Члан 38. 
Такмичарска комисија уз сагласност Директора, одређује сатницу за сва такмичења на 
територији Србије и доставља је карате савезима удружених чланица, најмање 7 дана пре 
одржавања одређеног такмичења. Сви такмичари, вође екипа, тренери, судије и друга званична 
лица обавезни су да се придржавају сатнице такмичења. 
 
 

ДОКУМЕНТИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 39. 
За пријаву и наступ такмичара обавезно је поседовање акредитационог картона или књижице са 
прописаним, унетим и овереним подацима о идентитету, регистрацији, осигурању и лекарским 
налазом за календарску годину. 
Званична лица на такмичењима обавезна су да поседују предвиђена документа и да их дају на 
увид делегату Савеза. 
У случају непоседовања или непотпуности докумената такмичарима и званичним лицима неће 
се дозволити учешће на такмичењу. 
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ЖРЕБ 
 

Члан 40. 
Жребање за одређено такмичење обавиће се према сатници такмичења по истеку рока за пријем 
пријава. 
Жребањем руководи Делегат у сарадњи са Техничким руководиоцем такмичења и Врховним 
судијом а уз присуство представника карате савеза удружених чланица. 
Једном ижребана листа не може се мењати, осим у случају кага је направљена материјална 
грешка, коју констатују Делегат или Комесар такмичења. 
 
 

V ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 41. 
Поверавање техничке организације такмичења и скупова у Србији (квалификације за првенства 
Србије и првенства Србије, квалификације за купове Србије и купови Србије, квалидикације за 
лигу Србије и лига Србије, школска и студентска такмичења, национални турнири, турнири од 
посебног значаја и међународна такмичења) из Календара КФС и међународном нивоу врши се 
на основу конкурса и на основу одлуке Управног одбора Карате федерације Србије. 
Карате савез удружених чланица или клуб, који конкурише за организацију такмичења из 
Календара КФС, обавезан је да 15 дана пре одржавања такмичења достави Карате федерацији 
Србије пријаву. 
 

Члан 42. 
Отказивање организације такмичења од стране организатора, може да уследи ради "више силе" 
(поплаве, земњотреса и сл.). Уколико отказивање организације такмичења уследи из 
неоправданих разлога, против техничког организатора ће бити покренут дисциплински 
поступак. Уколико ради отказивања такмичења од стране организатора настане материјална 
штета или финансијска штета за учеснике такмичења технички организатор је дужан да на 
захтев оштећених надокнади губитак. 
 

Члан 43. 
Пред техничког организатора такмичења и скупа, постављају се захтеви које је исти обавезан да 
испуни, а нарочито у погледу: 
• одговарајућег објекта са најмање три татамија, са одвојеним простором за публику са 

најмање 500 седишта и са потребним хигијенским условима за такмичење. Температура у 
сали мора бити између 18 и 24 степена Целзијуса, јачина светлости мора бити измеђи 120 
и 150 Лумена. 

• Пријаве јавног скупа МУП-у 7 (седам) дана пре одржавања такмичења; 
• обезбеђење довољног броја редарске службе,  
• поред редовне декорације дворане и борилишта, на видном месту треба поставити 

државну заставу, заставу WKF; EKF и KFS. 
• здравствене службе и обезбеђења потребног броја дежурних лиценцираних лекара са 

неопходном медицинском опремом за све време такмичења, у складу са здравственим 
правилником КФС; 

• потребних техничких помагала и друге опреме – семафоре за свако борилиште, гонг, 
штоперице, записнике, заставице за судије, столове и столице за сва техничка лица, 
службена лица као и друго према потреби; 

• обезбедити победничко постоље за церемонију проглашења победника; 
• посебан сто за званична лица КФС: преседника, подпредседника, директора, чланове УО 

КФС, селекторе и др.; 
• све што је неопходно и што налажу Павила суђења и спортске борбе. 

 
Технички организатор, поред осталог, дужан је да: 
• организује и спроведе одговарајућу пропаганду путем позива, плаката, средстава јавног 

информисања и на друге пригодне начине, а у вези са тим такмичењем; 
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• најкасније 15 дана пре почетка такмичења, технички организатор је дужан да обавести 
КФС о месту и времену одржавања такмичења, о објектима и условима смештаја и 
исхране, програму боравка и другим појединостима од значаја за добру организацију и 
спровођење такмичења; 

• организатор такмичења је обавезан да резервише смештај гостујућим такмичарима у 
месту одржавања такмичења по најповољнијим условима најкасније од 7 дана пре 
почетка такмичења, уколико то гости траже 

• на сваком државном такмичењу обавезно је интонирање државне химне. 
 

Члан 44. 
Такмичења се могу организовати само у дворанама које су, на предлог Tакмичарских комисија 
регионалних савеза регистроване од стране Такмичарске комисије КФС и које испуњавају 
услове наведене у претходном члану. 
За неиспуњавање било којег од наведених услова организатор може бити кажњен према 
Дисциплинском правилнику КФС. 
У изразито тежим или поновљеним случајевима повреда одредаба о организацији такмичења 
техничком организатору може се изрећи мера забране поновне организације такмичења на 
време до три године. 
Техничка организација првенства биће поверена оној карате организацији која понуди најбоље 
услове на конкурсу за организацију такмичења. 
 

Члан 45. 
За свако борилиште организатор обезбеђује: 
• семафор, 
• гонг, 
• две проточне штоперице, 
• записник и бодне листе, 
• таблу за праћење поена у борбама  
• 5 пари заставица (плавих и црвених) 
• записничара 
• мериоца времена и 
• потребан број редара 
 

Члан 46. 
Технички организатор обезбеђује просторију за мерење такмичара у тежинским категоријама, 
односно просторију за обављање прегледа докумената и жребање такмичара и прибор 
неопходан за мерење и жребање такмичара. 
 

Члан 47. 
Финансијска средства за исплату путних трошкова, дневница и такси за службена лица за 
такмичења на националном нивоу обезбеђује Карате федерација Србије, а у другим 
случајевима организатор такмичења. 
 

Члан 48. 
Гостујуће екипе и друга званична лица дужна су да : 
• непосредно или преко своје организације изврше пријаву доласка и учешћа у 

предвиђеном року; 
• уколико гостујуће екипе и званична лица желе резервацију смештаја у организацији 

техничког организатора и, евентуално, друге услуге, морају своје захтеве послати 
техничком организатору писаним путем најмање 10 дана раније; 

• евентуално отказивање резервације смештаја мора се извршити најкасније 48 сата пре 
заказаног времена коришћења смештаја и других услуга; 

• екипе су обавезне да наступе на такмичењу за које су се пријавиле. 
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Члан 49. 
Ако домаћин такмичења није удовољио захтевима ових пропозиција и осталих важећих 
правила или закаснио са почетком такмичења, а гостујуће екипе су присутне, или према 
мишљењу Делегата за успешно спровођење такмичења постоје извесни други пропусти који 
могу довести до материјалне повреде правила, Делегат може одредити максимално време од 30 
минута за које је домаћин такмичења дужан да све доведе у ред. 
Ако ни после овог времена такмичење не може да почне, такмичење се одлаже на терет 
домаћина, при чему је домаћин обавезан да надокнади све материјалне трошкове екипа и 
службених лица за ово такмичење. 
 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 50. 
Такмичење мора почети на време. 
Поред борилишта на паркету могу да се налазе само тренери у спортској опреми са видно 
истакнутом важећом акредитацијом. 
Сва остала службена лица који нису руководство такмичења, чланови Управног одбора, 
чланови стручних комисија, менаџери и гости морају се налазити на посебно обезбеђеним 
местима и морају имати видно истакнуте важеће акредитације. 
 
 

БОРИЛИШТЕ 
 

Члан 51. 
Борилиште треба да је у складу са Правилником суђења и борења WKF за сениоре, јуниоре и 
кадете а за пионире и наде величина борилишта је 6*6 метара. 
 

Члан 52. 
За записничким столом могу се налазити само следећа лица: 
• Комесар такмичења; 
• Делегат такмичења; 
• Технички руководилац такмичења; 
• Врховни судија; 
• Записничари (за свако борилиште по један) и Главни записничар; 
• Мериоц времена (за свако борилиште по један) 
• Спикер. 
 

СПОРТСКА ОПРЕМА 
 

Члан 53. 
Такмичари, тренери и судије морају да имају опрему у складу са правилима борења и суђења 
WKF. 
 
 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Члан 54. 
Такмичари морају имати: 
• Лекарско уверење, не старије од шест месеци, 
• Заштитну опрему предвиђену Правилником о борењу и суђењу WKF и КФС. 
 

Члан 55. 
Сваком такмичењу мора да присуствује дежурни лекар са потребном опремом у складу са 
здравственим правилником. 
Сви ангажовани лекари морају поседовати лиценцу за карате такмичења. 
Организатор такмичења мора да обезбеди службу транспорта за повређене такмичаре. 
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Члан 56. 
Пре сваког такмичења спортиста који носи мека контактна сочива због корекције вида дужан је 
да о томе обавести дежурног лекара. 
 

Члан 57. 
Након такмичења дежурни лекар је дужан да у року од три дана поднесе извештај канцеларији 
федерације са спецификацијом повреда и запажања. 
 
 

ОСИГУРАЊЕ 
 

Члан 58. 
Сваки такмичар мора бити уредно осигуран код завода за осигурање. Полису о осигурању са 
листом осигураних лица, оверену од стране завода за осигурање и клуба, подноси вођа екипе на 
увид Делегату пред свако такмичење. 
 
 

ВАГАЊЕ И ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА 
 

Члан 59. 
Вагање такмичара врши Делегат уз присуство Врховног судије и представника карате савеза 
региона. За време контроле тежине и прегледа докумената у просторији могу да се налазе вођа 
или тренер екипе или појединца. Није дозвољена никаква толеранција тежине. 
Вагање за све такмичаре одржаће се према сатници појединог такмичења. Поновљено вагање је 
само једном и то у оквиру времена предвиђеног за вагање. 
Технички организатор је дужан да обезбеди вагу за контролно мерење такмичара најкасније 
један сат пре почетка вагања. 
 
 

VI ТОК ТАКМИЧЕЊА 
 

Трајање борбе 
 

Члан 60. 
На првенствима Србије за млађе сениоре и сениоре борба траје у елиминацијама три минута а у 
финалу и у последњим репасажним борбама за медаљу четири минута, за млађе сениорке и 
сениорке борба траје у елиминацијама два минута а у финалу и у послењим репасажним 
борбама за медаљу три минута, за јуниорке, јуниоре, кадеткиње и кадете борба траје два минута 
а за мушке и женске наде, пионире и пионирке 90 секунди. Борба може да траје краће, уколико 
такмичар оствари предност од 8 поена пре истека времена предвиђеног за трајање борбе. 
У случају нерешеног резултата судије су дужне да прогласе победника. 
У екипном такмичењу меч може да се заврши нерешено. У такмичењу мушких екипа са 5 
такмичара, екипа која постигне три победе, проглашава се победником. У такмичењу женских 
екипа или мушких са 3 такмичара, победник се проглашава са две победе. Остале борбе се не 
раде. 
У лигашком систему такмичења раде се сви мечеви, без обзира на исход појединачних 
резултата у том мечу. 
 
 

ЖАЛБЕ 
 

Члан 61. 
Жалбе подноси искључиво вођа екипе у писаној форми и предаје их Делегату такмичења. 
Жалба се подноси уз уплату таксе у висини таксе Врховног судије. У првом степену на самом 
такмичењу, жалбе на суђење и поштовање судијских правила, и остале жалбе решава Комесар 
уз консултације са Врховним судијом и Делегатом такмичења. 
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Члан 62. 
У случају жалбе на одлуку првостепеног органа, вођа екипе мора или предати жалбу за 
другостепени орган Делегату такмичења или најавити жалбу у писаном облику и то у року од 
30 минута по завршетку такмичења. 
Најављена жалба мора бити достављена канцеларији КФС у року од два дана уз уплату таксе у 
висини петоструке таксе Врховног судије, а за оцену благовремености достављања жалбе узеће 
се у обзир датум поштанског жига. 
 

Члан 63. 
Другостепени орган за решавање по питањима жалби је Такмичарска комисија КФС. Рок 
решавања жалбе је 8 дана од дана достављања жалбе. У случају позитивног решења жалбе 
уплаћена такса се враћа жалиоцу и то по правоснажности одлуке. 
 

Члан 64. 
У случају жалбе на одлуку другостепеног органа, иста се подноси Управном одбору КФС у 
року од 8 дана од дана пријема решења другостепеног органа, при чему се уплаћује такса у 
износу висине десетоструке таксе Врховног судије. У случају позитивног решења уплаћени 
износ таксе се враћа жалиоцу по правоснажности одлуке. 
 
 

VII ЗАПИСНИЦИ 
 

Члан 65. 
На такмичењима у Карате федерацији Србије употребљавају се следећи записници: 
• Записник екипног меча у борбама 
• Записник појединачних мечева у борбама 
• Записник екипних мечева у катама 
• Записник појединачних мечева у катама. 
Сви записници се достављају делегату на основу којих се праве извештаји са такмичења. 
 
 

VIII РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 66. 
Руководство такмичења чине: 
• Комесар такмичења и суђења, 
• Делегат такмичења, 
• Технички руководилац такмичења, 
• Врховни судија. 
Руководство такмичења одређује Председник. Један од наведених је у обавези да у месту 
одржавања такмичења дође један дан раније и провери техничке услове за регуларно 
спровођенје такмичења. 

 
 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА ТАКМИЧЕЊА, ЊИХОВО ОДРЕЂИВАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Члан 67. 
Службена лица на такмичењима су:  
• Председник КФС 
• Директор КФС 
• Секретар КФС, 
• Комесар такмичења и суђења, 
• Делегат КФС, 
• Руководилац такмичења, 
• Судије, 
• Лекари, 
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• Селектори, 
• Записничари, мериоци времена и контролори мериоца времена. 
Сва службена лица за сва такмичења на територији Србије одређује Карате федерација Србије. 
Комесар, Делегат, Руководилац такмичења, судије и лекари одређени за једно такмичење 
обавезни су да потврде свој долазак на такмичење канцеларији КФС најмање три дана пре 
одржавања истог. 
 
 

КОМЕСАР ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 68. 
Комесар такмичења и суђења стара се о регуларности самог такмичења, надгледа 
функционисање свих службених и делегираних лица, такмичара и вођа екипа, интервенише у 
свим спорним случајевима, разматра жалбе у првом степену и на лицу места изриче 
дисциплинске мере. 
 
 

ДЕЛЕГАТ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 69. 
Делегат такмичења се стара о спровођењу свих одредби овог Правилника на такмичењу за које 
је одређен као Делегат. У случају да организација такмичења и остали елементи не 
задовољавају одредбе овог Правилника, Делегат такмичења је овлашћен да такмичење прекине 
или забрани његово одржавање, а против одговорних лица и организације поднесе 
дисциплинску пријаву. 
Делегат врши преглед докумената за све такмичаре и овлашћен је да из такмичења искључи све 
такмичаре који не испуњавају услове овог Правилника у погледу тежине, недостатка или 
нетачности докумената и слично. 
Против такмичара чије су такмичарске књижице фалсификоване, или су у њих унети нетачни 
подаци или нису обављени уписи и овере свих предвиђених података, Делегат подноси 
дисциплинску пријаву Комесару на самом такмичењу, уз коју доставља и Такмичарску 
књижицу тог такмичара. 
 

Члан 70. 
Такмичари, клубови и сва службена лица која својим понашањем и поступцима ометају 
нормално одвијање такмичења биће суспендовани од стране Делегата.  
Делегат КФС је дужан да од сваког прекршиоца на самом такмичењу захтева давање писане 
изјаве о учињеном прекршају. 
 

Члан 71. 
Такмичењем руководи Делегат и одговоран је да се такмичење одвија у духу ових пропозиција 
и постојећих Правилника КФС. По завршетку такмичења Делегат је дужан да КФС поднесе 
извештај са такмичења, који треба да садржи : испуњеност техничких услова за одржавање 
такмичења, квалитет организације такмичења, документација за учешће на такмичењу, 
присуство делегираних лица, уложене жалбе, изречене казне, да ли је било повреда на 
такмичењу, време почетка и време завршетка такмичења. Извештај се подноси у року од 3 дана 
од дана одржавања такмичења канцеларији КФС. 
 
 

СУЂЕЊЕ 
 

Члан 72. 
На свим такмичењима КФС суди се на основу Судијског правилника КФС. 
Кате суде по тројица судија у млађим узрасним категоријама (полетарци, пионири, наде) 
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Члан 73. 
Судије за време такмичења не могу имати друге контакте сем оних предвиђених Правилима 
суђења. 
Судије који имају паузу могу се налазити само на месту предвиђеном у ту сврху, а никако не 
могу одлазити и контактирати са такмичарима н/или се налазити за главним записничким 
столом. 
 
 

ТЕХНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 74. 
Технички руководилац такмичења је лице које је овлашћено да се стара о техничкој 
организацији такмичења, протоколу и извршењу сатнице. 
 
 

ЗАПИСНИЧАРИ И МЕРИОЦИ ВРЕМЕНА 
 

Члан 75. 
Записничаре, мериоце времена и контролоре мериоца времена одређује технички организатор 
такмичења. Мериоци времена одговорни су за свој рад Контролору суђења на борилишту. 
Уколико се такмичење одвија на више борилишта, за свако се одређује по један записничар, 
мериоц времена и контролор мериоца времена. Поред њих, одређује се и Главни записничар 
такмичења. 
 
 

IX ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 76. 
Непоштовање појединих одредби овог Правилника и других пратећих аката везаних за 
такмичење повлачи дисциплинску одговорност, како појединаца тако и екипа. 
На самом такмичењу такмичари, клубови и сва службена лица која својим понашањем и 
поступцима ометају нормално одвијање такмичења биће суспендовани од стране Делегата 
такмичења. 
Ако дође до нарушавања Такмичарског правилника изван такмичења меру суспензије мора 
изрећи Такмичарска комисија КФС. 
Суспендован такмичар, клуб или службено лице нема право наступа до доношења одлуке 
Дисциплинске комисије КФС. 
Дисциплинска комисија КФС мора донети одлуку у року од 30 дана. 
За теже повреде одредби Правилника КФС Такмичарска комисија КФС подноси пријаву и 
извештај и починиоца даје у надлежност Управном одбору КФС. 
 
 

X ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 77.  
За међународна такмичења у Србији, финансијски услови се одређују конкурсом или одлуком 
Управног одбора на предлог Директора КФС. 
За национална такмичења из система такмичења у карате спорту КФС сноси трошкове 
комесара, делегата, руководиоца такмичења, судија, лекара и друге организационе трошкове 
(медаље, дипломе, пехаре и друге награде). 
 

Члан 78. 
Службеним лицима: комесару, делегату, руководиоцу такмичења, судијама и лекару вршиће се 
исплата према одлуци УО КФС. 
Организатор сноси надокнаду за превоз (аутобус, воз) горе наведеним лицима и исплату 
дневница и такси. 
Све исплате организатора према службеним лицима врше се по налогу Директора КФС. 



 17 

 
XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 79. 

Овај Правилник представља пропозиције за одржавање свих званичних такмичења КФС, која 
су увршћена у календар такмичења у такмичaрској години. 
 

Члан 80. 
Овај Правилник је усвојен на седници Упрваног одбора Карaте федерације Србије одржаној у 
Београду дана 03.09.2013. године. 
 

Члан 81. 
Тумачења овог Правилника дају: 
• Управни одбор Карате федерације Србије 
• Такмичарска комисија Карате федерације Србије 
• Комесар такмичења и  
• Делегат такмичења за време одржавања такмичења. 
 
 
 
        Председник КФС 
     
        
        Славољуб Пипер 
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LISTA KATA ЗА ПОЛЕТАРЦЕ, ПИОНИРЕ И НАДЕ 

 
Predučeničke kate 

 
Shoto-kan Wado-ryu Shito-ryu Goju-ryu 

Taikyoku 1-3 Taikvoku 1-3 Shi ho zuki 1-6 Shi ho uke 1-3 
 
 

Učeničke kate 
 

Shoto-kan Wado-ryu Shito-ryu Goju-ryu 
Heian 1-5 Pinan 1-5 Pinan 1-5 Taikvoku Jodan 

  Gekisai 1-2 Taikvoku Chudan 
  Gekihai Taikyoku Kake-uke 
   Taikvoku Mavashi-uke 
   Gekisai 1-2 

 
 

Majstorske kate 
 

SHOTOKAN KATE 
Bassai-Dai Tekki - Nidan Gankaku Goju Shiho-Sho Jiin 
Bassai-Sho Tekki - Sandan Jion Chinte  
Kanku-Dai Hangetsu Sochin Unsu  
Kanku-Sho Jitte Nijushiho Sho Meikyo  

Tekki - Shodan Enpi Goju Shiho-Dai VVankan  
 

GOJU-RYU KATE 
Sanchin Seiyunchin Sanseru Seipai Suparimpei 

Saifa Shisochin Seisan Kururunfa Tensho 
 

WADO-RYU KATE 
Kushanku Seishan Passai Rohai Jion 
Naihanchi Chinto Niseishi VVanshu Jitte 

 
SHITO-RYU KATE 

Jitte Matsumura Bassai Gojushiho Sanchin Pachu 
Jion Kosokun Dai Unshu Tensho Heiku 
Jiin Kosokun Sho Seisan Seipai Paiku 

Matsukaze Kosokun Shiho Naifanchin Shodan Sanseiru Annan 
VVanshu Chinto Naifanchin Nidan Saifa Annanko 
Rohai Chinte Naifanchin Sandan Shisochin Papuren 

Bassai Dai Seienchin Aoyagi (Seiryu) Kururunfa Chatanvara Kushanku 
Bassai Sho Sochin Jyuroku Suparimpei  

Tomari Bassai Niseishi Nipaipo Hakucho  
 


