
 

 

На основу члана 83, став 1. тачка 6. Статута Теквондо асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо 

асоцијације Србије на седници одржаној дана 22.10.2019.г. усвојио је  

 

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У ТАС 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се систем такмичења и право учешћа на такмичењима која 

организује ТАС, његове чланице (удружени савези и клубови), или такмичења под 
покровитељством ТАС у спортским гранама: теквондо и паратеквондо. 

Члан 2. 

Правилник су дужни поштовати сви чланови ТАС при организацији и учешћу на 

такмичењима. 

Сви акти који се односе на материју коју регулише овај правилник, морају бити у складу, 

односно не смеју бити у супротности са истим. 

Члан 3. 

Такмичења се одвијају кроз : 

1. појединачна теквондо такмичења у борбама (са екипним и појединачним пласманом) 
2. појединачна и екипна теквондо такмичења у формама (са екипним и појединачним 

пласманом) и појединачна такмичења у тесту снаге 
3. појединачна паратеквондо такмичења у борбама (са екипним и појединачним 

пласманом) 
4. појединачна пара теквондо такмичења у формама (са екипним и појединачним 

пласманом) и појединачна такмичења у тесту снаге 
5. екипна теквондо такмичења у борбама  
6. екипна пара теквондо такмичења у борбама 

 

Члан 4. 

Такмичења се одвијају према правилима такмичења Светске теквондо федерације (СТФ), 
Европске теквондо уније (ЕТУ) и правилима ТАС. 

Члан 5. 

Званична такмичења у надлежности ТАС и удружених организација су: 

1. Првенство Србије 
2. Куп Србије 
3. Отворено првенство Србије 
4. Регионална првенства (првенства територијалних гранских савеза чланица ТАС) 

 



 

 

СПОРТСКА ГРАНА ТЕКВОНДО 

Члан 6. 

 Појединачна такмичења ће се одвијати у следећим узрасним категоријама: 

1. пионири  
2. кадети 
3. јуниори 
4. сениори 
5. ветерани 

Члан 7. 

Пионирска такмичења се одржавају у А и Б класи , у три узрасне категорије, 6 до 7 година, 8 

до 9 година и 10 до 11 година везано за годину рођења са доле наведеним тежинским 

категоријама у мушкој и женској конкуренцији. 

У А класу спадају пионири-ке који имају минимално звање 4.куп, а у Б класу спадају 
такмичари са звањем од 8. до 5.купа. 

Старосна категорија утврђује се по години рођења такмичара и техничка комисија сваке 

године утврђује која су годишта важећа за текућу годину. 

За пионире обавезно је коришћење штитника за стопала (рист) као и све остале заштитне 
опреме прописане правилима ВТФ. 

 

Тежинске категорије за пионире од 6 до 7 година су следеће: 

-19 кг -21 кг -23 кг -25 кг -27 кг -29 кг -31 кг -33 кг -36 кг -39 кг -43 кг +43 кг 
 

Тежинске категорије за пионире од 8 до 9 година су следеће: 

-19 кг -21 кг -23 кг -25 кг -27 кг -29 кг -31 кг -33 кг -36 кг -39 кг -43 кг +43 кг 
 

Тежинске категорије за пионире од 10 до 11 година су следеће: 

-27 кг -30 кг -33 кг -36 кг -40 кг -44 кг -48 кг -52 кг -57 кг +57 кг 
 

Члан 8. 

Кадетска такмичења се одржавају по старосним и тежинским категоријама у мушкој и 

женској конкуренцији у складу са правилима Европске теквондо уније и Светске теквондо 

федерације. 

Такмичења се одржавају у А и Б класи, где у А класу спадају такмичари са минималним 
звањем 4.куп , док у Б класу спадају такмичари са звањем од 8. до 5.купа. 

За кадете обавезно је коришћење заштитне опреме у складу са правилима ВТФ и ЕТУ . 



 

 

Члан 9. 

Јуниорска такмичења се одржавају по старосним и тежинским категоријама у мушкој и 

женској конкуренцији у складу са правилима Европске теквондо уније и Светске теквондо 

федерације. 

Такмичења се одржавају у А и Б класи, где у А класу спадају такмичари са минималним 
звањем 4.куп, док у Б класу спадају такмичари са звањем од 8. до 5.купа.  

Члан 10. 

Сениорска  такмичења се одржавају по старосним и тежинским категоријама у мушкој и 

женској конкуренцији у складу са правилима Европске теквондо уније и Светске теквондо 

федерације. 

Такмичења се одржавају у А и Б класи, где у А класу спадају такмичари са минималним 
звањем 4.куп, док у Б класу спадају такмичари са звањем од 8. до 5.купа. 

Члан 11. 

Право наступа на Државним првенствима као и турнирима који су у календару такмичења 

ТАС, имају такмичари који поседују такмичарску књижицу уредно оверену од стране ТАС, са 

овереним лекарским прегледом не старијим од 6 месеци од стране званичне лекарске 

установе овлашћене за обављање спортских лекарских прегледа, овереним звањем од 

стране ТАС и уплаћеном годишњом такмичарском регистрационом таксом. 

У сезони такмичар може наступати само за клуб за који је регистрован (нема двојних 

регистрација). 

 

СПОРТСКА ГРАНА ПАРА ТЕКВОНДО 

Члан 12. 

Појединачна такмичења ће се одвијати у следећим спортским класама: 

6. Борбе спортске класе К40 (особе са физичким недостацима на горњим 
екстремитетима) – сениори (од 16 година навише) 

7. Форме спортске класе П10 (слепе и слабовиде особе) – јуниори, сениори (16-30) и 
старији сениори (преко 30 година) 

8. Форме спортске класе П20 (интелектуални недостаци) – јуниори, сениори (16-30) и 
старији сениори (преко 30 година) 

9. Форме спортске класе П30 (моторички недостаци) – јуниори, сениори (16-30) и 
старији сениори (преко 30 година) 
 

Право наступа имају само такмичари који су прошли кроз систем за класификацију и 

којима је додељена спортска класа која није NE (не испуњава минимум услова) и који нема 

статус спортске класе CNC (систем класификације није комплетиран). 

Такмичарима којима је додељено више класа, могу наступати и једној К40 и у једној П10-30 
спортској класи (може наступати и у борбама и у формама). 



 

 

Члан 13. 

Такмичења у борбама у спортској класи К40 се одржавају у мушкој и женској конкуренцији 
у следећим тежинским категоријама: 

Борбе жене: -49кг, -58кг и +58кг 

Борбе мушкарци: -61кг, -75кг и +75кг 

Такмичење се одвија по важећим спортским правилима за пара теквондо Светске теквондо 
федерације (СТФ), Европске теквондо уније (ЕTУ) i ТАС. 

 

Старосна категорија утврђује се по години рођења такмичара и техничка комисија сваке 
године утврђује која су годишта важећа за текућу годину. 

Награде за освојено 1, 2 и два 3 места су медаље и дипломе.  

 

Члан 14. 

Спортска класа К40 се састоји из спортских класа К41 (обострана ампутација у висини изнад 

зглоба лакта), К42 (једнострана ампутација у зглобу рамена), К43 (обострана ампутација у 
зглобу шаке) и К44 (једнострана ампутација испод зглоба лакта).  

Уколико у поједним категоријама нема више од једног такмичара, организатор такмичења 

може комбиновати (уклапати) спортске класе, с тим да је могуће уклапати само ниже 
спортске класе у више: 

 К41 -> К42 

 К42 -> К43 

 К43 -> К44 

Уклапање спортских класа је могуће искључиво у оквиру исте тежинске категорије, 

различите тежинске категорије се не уклапају. 

Уколико није могуће уклопити такмичара у другу вишу спортску класу, организатор ће 

организовати ревијалан меч са такмичарем приближних могућности, уколико безбедност 

такмичара који се уклапа није доведана у питање. 

 

Члан 15. 

Такмичење у формама у спортској класи П10, П20 и П30 се оджавају у мушкој и женској 

конкуренцији у следећим узрасним категоријама: 

- Јуниори; од 12 до 15 година 
- Сениори; од 16 до 30 година 
- Старији сениори; преко 30 година 

 



 

 

Члан 16. 

Спортска класа П30 се састоји од: П31 (тежи моторички поремећај који захвата минимум 3 

екстремитета), П32 (блажи моторички поремећај од П31 са проблемом у кординацији и 

балансу), П33 (физички/моторички недостаци на једној страни тела) и П34 (благи облици 
физичких/моторичких недостатака). 

Организатор може комбиновати спортске класе, с тим да је могуће уклапати само ниже 

спортске класе у више: 

 П31 -> П32 

 П32 -> П33 

 П33 -> П34 

Члан 17. 

Право наступа на Државним првенствима као и турнирима који су у календару такмичења 

ТАС, имају такмичари који уредно регистровани од стране у ТАС и којима је додељена 

спортска класа. Спортску класу такмичару додељује Класификациони панел Светске 

теквондо федерације (WT) за наступе на међународним такмичењима и домаћим 

такмичењима или Класификациони панел ТАС за наступе на домаћим такмичењима.  

У сезони такмичар може наступати само за клуб за који је регистрован (нема двојних 

регистрација). 

Такмичари не могу бити регистровани за две спортске организације регистроване за 

теквондо и/или пара олимпијски без обзира да ли су те спортске организације у чланству 

или ван чланства ТАС. 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ОДРЕДБЕ О УСЛОВИМА УЧЕШЋА И ОРГАНИЗАЦАЈЕ ТАКМИЧЕЊА  

 

Члан 18. 

Такмичари млађи од 18 година или под старатељством  морају имати писмено одобрење 

родитеља  или  старатеља за учешће такмичара на такмичењу и документ о преузимању 

одговорности од стране званичног представника клуба на конкретном такмичењу. 

 

Члан 19 
 

На званичним такмичењима у организацији и под ингеренцијом ТАС као и на приватним 

такмичењима која се налазе на званичном календару такмичења неће бити толеранције на 

мерењу с тим да се доњи веш такмичара рачуна 100 г (такмичари се мере у доњем вешу) а 

што се одузима од измерене вредности. 

 



 

 

Мерење такмичара ће се обављати у месту одржавања такмичења и то дан раније за 

такмичаре који наступају одређеног дана, као и на сам дан такмичења. 

Такмичари имају право на једно мерење,  и на још једно у току трајања званичног мерења 

уколико први пут нису прошли вагу. 

Члан 20. 

За сва званична такмичења обавезно се саставља записник, односно извештај који се по 

једном примерку доставља Управном одбору, Такмичарској комисији, односно 
Паратеквондо комисији. 

Записник/извештај сачињава руководилац/делегат такмичења. 

 

Члан 21. 

Уколико је такмичење уврштено у Бодовни календар такмичења ТАС, обавезно је присуство 

најмање 1 (једног) члана техничке комисије ТАС за теквондо такмичења, односно 

Класификационог панела у чији састав улази лекар надлежан за медицинско праћење 

турнира и технички класификатор  чије трошкове сноси организатор, у складу са важећим 

таксама ТАС. 

Члан 22. 

Клуб или појединац који је кажњен забраном или суспензијом не може наступати на 

званичном такмичењу у току казне, као и на приватним такмичењима под ингеренцијом 

ТАС. 

За наступ оваквог такмичара / клуба на приватном такмичењу одговорност преузима 

организатор. 

Члан 23. 

Контролу званичних такмичења спроводи Такмичарски одбор, који се састоји од 3 члана, 1  

делегата организатора и 2 члана судијске комисије. 

Такмичарски одбор спроводи : 

1. контролу такмичења,  
2. исправке судијских грешака у складу са одлуком одбора на уложене жалбе, 
3. иницира дисциплинске поступке против учесника такмичења који изврше повреде 

такмичарског или дисциплинског правилника   
Све одлуке и извештаји такмичарског одбора морају бити достављене Техничкој и 

Дисциплинској комисији. 

 

 

 

 



 

 

Члан 24. 

Процедура протеста 
 

1. у случају примедби на суђење ,званични представник оштећене стране мора поднети 
писмену жалбу заједно са предвиђеном жалбеном таксом у износу од 2.000,оо динара 
такмичарском одбору у року од 10 минута по завршетку одређеног меча. 

2. одлука о жалби ће бити донета већински од стране такмичарског одбора искључујући 
чланове који су директно повезани са оштећеним (чланови клуба и слично). 

3. чланови одбора могу тражити информације од судија одређеног меча на који је 
уложена жалба. 

4. одлука такмичарског одбора биће  крајња и неће се уважавати ниједан други вид  
жалбе. 

 

Члан 25. 

Бодовање екипног пласмана у теквондоу након сваког појединачног такмичења врши се 
сабирањем појединачних пласмана такмичара. 

За екипни пласман бодоваће се само категорије у којима су се такмичила најмање 4 (четири) 

такмичара. 

Појединачни пласмани који се сабирају за екипни пласман бодују се на следећи начин: 

1. прво место 7 бодова 
2. друго место 3 бода 
3. треће место 1 бод 

 

У случају једнаког броја бодова неколико екипа бољи пласман осваја екипа са више првих 

односно других места. 

Да би појединачан пласман био бодован у ранг листи у категорији на такмичењу мора 
наступити најмање два такмичара. 

Члан 26. 

Бодовање екипног пласмана у паратеквондоу након сваког појединачног такмичења врши 
се сабирањем појединачних пласмана 

Такмичар који није имао противника у својој категорији биће награђен медаљом  и бодовима 

за екипни пласман а уколико буде пребачен усклађивањем класа у вишу класу, добиће шансу 
да да освоји још једну медаљу и додатне бодове за своју екипу 

Појединачни пласмани који се сабирају за екипни пласман бодују се на следећи начин: 

1. прво место 7 бодова 
2. друго место 3 бода 
3. треће место 1 бод 

 



 

 

У случају једнаког броја бодова неколико екипа бољи пласман осваја екипа која је била боља 

у такмичењу у борбама. 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ  МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 
 

Члан 27. 

Такмичења међународног карактера могу се организовати и одржавати у земљи само ако 
су у складу са спортским правилима која прописују општа акта ТАС, ЕТУ и СТФ. 

 

Члан 28. 

Организација међународног такмичења мора се пријавити ТАС најкасније 20 дана пре 
одржавања такмичења. 

Обавезно је присуство најмање једног члана Техничке комисије кога делегира ТАС. 

Организатор је обавезан да ангажује судијску организацију ТАС за спровођење такмичења. 

Могућ је наступ судија из иностранства уз претходну најаву судијској организацији ТАС. 

У пријави организатор такмичења дужан је да наведе: 

1. потенцијалне екипе учеснице (број клубова и такмичара) 
2. датум и место одржавања такмичења 
3. податак о евентуалним обавезама или потраживањима од стране ТАС 
 

ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 29. 

Клубови чланови ТАС могу одлазити на теквондо такмичења у иностранство, уз претходну 
најаву ТАС. 

Клубови чланови ТАС и њихови спортисти не могу се пријављивати под називом другог 

клуба или скраћеним називом клуба који не одговара називу и скраћеном називу клуба који 

је утврђен Статутом Клуба. 

Клуб или његов члан који се без сагласности ТАС региструје на такмичење или наступи под 

називом другог клуба који није члан ТАС подлеже дисциплинској одговорности и биће 

суспендован из свих активности ТАС до завршетка дисциплинског поступка.  

Уколико клуб жели да наступи у име репрезентације ТАС,онда такву сагласност даје Управни 

одбор ТАС, ако процени да за то постоји спортска и државна оправданост. 

 

 



 

 

Члан 30. 

Управни одбор доноси одлуку о одласку репрезентације ТАС у иностранство на одговарајуће 
међународно такмичење. 

Одлука из става 1. овог члана мора да садржи елементе: 

1. Састав екипе, 
2. задужење за сваког члана екипе, 
3. време поласка и повратка , 
4. начин путовања, смештаја, као и финансијске и друге услове путовања, односно 

сношења трошкова. 
Члан 31. 

Клуб који је наступао у иностранству или организовао такмичење међународног карактера 

дужан је да у року од 10 дана поднесе извештај УО ТАС, у супротном подлеже дисциплинској 

одговорности. 

Члан 32. 

Управни одбор ТАС даје тумачење овог правилника као и случајева који нису обухваћени 

одредбама овог правилника  а односе се на такмичења. 

 

Члан 33. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ТАС.  

 

 

 

 

 

Београд,  22.10.2019              Председник ТАС 

                                                                                                    

                                                                                              _______________________________________________  

                                                   Дејан Бурчул                      


