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КЛУБОВИМА РКС „КРАЈИНА“ 
 
ПРЕДМЕТ:  Пропозиције – Регионалног и Републичког  Првенства  Републике Српске за дјецу у  
        катама и борбама појединачно и екипно, доставља се 
 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ДЈЕЦУ 
 

ПРАВИЛА 
 Првенство Републике Српске за дјецу одржава се по правилима Балканске Карате 

федерације Балкана (БКФ КФБ), ВКФ и КСРС 

 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА У КАТАМА  

 

КАТЕ ПОЈЕДИНАЧНО КАТЕ ЕКИПНО 

УЗРАСТ ГОДИШТЕ ГОДИШТЕ 

Дјеца  
У10 

2013. годиште 
2013. – и 2012. Годиште 

2012. годиште 

Дјеца  

У12 

2011. годиште 
2011. – и 2010. Годиште 

2010. годиште 

Дјеца  
У14 

2009. годиште 
2009. – и 2008. Годиште 

2008. годиште 

 

 Републичко првенство у катама за дјецу, одржава се у појединачној и екипној 

конкуренцији, по куп систему са потпуним репасажом, по правилима Карате 

федерације Балкана (КФБ), ВКФ и КСРС за 2021. Годину. 

 У појединачном такмичењу у катама за дјецу, свака година старости представља 

засебну такмичарску групу, док се у екипном такмичењу сваки узраст (два годишта) 

чини једну такмичарску групу. 

 Такмичари у старосним категоријама 2011, 2010, 2009,2008 годишта, изводе кате са 

сСлужбене листе ката за 2021. Годину, у сваком кругу нова ката. 



 Такмичари 2013. И 2012. Годиште, изводе кате са службене листе ката за 2021. Годину 

и могу понављати кату у сваком четвртом кругу (морају знати најмање 3 кате) и не могу 

изводити исту кату узастопно. 

 Код ката екипно, један клуб у једном узрасту (једној такмичарској групи) може 

наступити са по једном екипом у мушкој и женској конкуренцији. 

 Екипа у катама броји 3+1 такмичара (минимум 3 такмичара) и може бити искључиво 

мушка  или женска. 

 У катама екипно сви чланови екипе морају бити из прописане узрасне категорије, 

млађи не може наступати за старије и обратно. 

 Код ката екипно бункаи се не изводи ни у једном узрасту. 

 У екипним наступима, приликом пријаве екипе за конкретан меч, вођа екипе дужан је 

контролору борилишта предати овјерен/потписан списак чланова екипе и њихове 

такмичарске    књижице/акредитације на увид. 

 
СЛУЖБЕНА ЛИСТА КАТА 

(одобрене кате – ученичке и мајсторске) 

Anan, Jion, Papuren, Anan Dai, Jitte, Passai, Annanko, Jyuroku, Pinan 1-5, 

Aoyagi, Kanchin, Rohai, Bassai Dai, Kanku Dai, Saifa (Saiha), Bassai Sho, 

Kanku Sho, Sanchin, Chatanyara Kushanku, Kanshu, Sanseiru, Chinte, Kosokun 

(Kushanku), Sanseru, Chinto, Kosokun (Kushanku) Dai, Seichin, Enpi, Kosokun 

(Kushanku) Sho, Seienchin, Fukygata 1-2, Kosokun Shiho, Seipai, Gankaku, 

Kururunfa, Seirui, Garyu, Kusanku, Seisan (Seishan,) Gekisai (Geksai) 1-2, 

Matsumura Rohai, Shinpa, Gojushiho, Mattskaze, Shinsei, Gojushiho Dai, 

Matusumura Bassai, Shisochin, Gojushiho Sho, Meikyo, Sochin, Hakucho, 

Myojo, Suparinpei, Hangetsu, Naifanchin (Naihanshin) 1-3, Tekki 1-3, Haufa, 

Nijushiho, Tensho, Heian 1-5, Nipaipo, Tmorai Bassai, Heiku Niseishi, Useishi 

(Gojushiho), Ishimine Bassai, Ohan, Unsu (Unshu), Itosu Rohai 1-3, Pachu, 

Wankan, Jiin, Paiku, Wanshu. 

 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА У БОРБАМА  
 

КУМИТЕ ПОЈЕДИНАЧНО 
КУМИТЕ 
ЕКИПНО 

ГОДИШТЕ ДАТУМ 
ДЈЕЧАЦИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ АПСОЛУТНА 

КАТЕГОРИЈА ТЕЖ. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖ. КАТЕГОРИЈЕ 

2011. 01.01.-31.12.2011. -30, -35, -40, -45, +45 -30, -34, -37, -40, +40 2011. и 2010. 
(м+ж) 2010. 01.01.-31.12.2010. -35, -40, -45, -50, +50 -32, -36, -40, -44, +44 

2009. 01.01.-31.12.2009. -37, -42, -47, -52, +52 -35, -40, -45, -50, +50 2009. и 2008. 
(м+ж) 2008. 01.01.-31.12.2008. -40, -45, -50, -55, +55 -39, -44, -49, -54, +54 

 



 Републичко првенство  у борбама за дјецу одржава се у појединачној и екипној 

конкуренцији, по куп систему са потпуним репасажом, по правилима Карате 

федерације Балкана (КФБ), ВКФ и КСРС ВКФ Такмичарским правилима за борбе и кате 

за 2021. Годину. 

 У борбама у појединачној конкуренцији свако годиште је посебна такмичарска група, 

док у борбама екипно сваки узраст (два годишта) чини једну такмичарску групу. Екипа 

у борбама броји 3 + 1 такмичара  и може бити искључиво мушка или женска.  

 У борбама екипно сви чланови екипе морају бити из прописане узрасне категорије, 

млађи не може наступати за старије и обратно. 

 Борбе за дјецу (м+ж) трају 1,5 минут и одржавају се на борилишту димензија минимум 

6x6 метара. 

 Спортска и заштитна опрема треба бити у складу са ВКФ Такмичарским правилима за 

борбе и кате за спортисте и тренере. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

 Само регистровани спортисти у РКС и КСРС за 2021 годину, могу наступити на горе 

наведеном такмичењу. 

 Само такмичари и екипе у борбама и катама који/које су наступили на Регионалном 

првенству имају право учешћа на Републичком првенству. 

 Само такмичари и екипе у борбама и катама који/које наступе на Републичком 

првенству имају право учешћа на Државном првенству. 

 За такмичаре и екипе који су били објективно спријечени за наступ на Регионалном, 

односно Републичком првенству, клуб може, уз приложену документацију о 

спријечености, преко канцеларије РКС, односно КСРС, поднијети захтјев Управном 

одбору РКС, односно КСРС за одобрење наступа истих на Републичком, односно 

Државном првенству. 

 У случају нерегулисаних обавеза према КСРС и РКС, недостатка потребне 

документације и опреме, непоштовања сатнице и др., а то произведе посљедице 

(забрана наступа, повреде и сл.), организатор неће сносити никакву одговорност, већ 

одговорност сносе клубови. 

 Генерални пласмана клубова и такмичара на Републичком првенству за дјецу одређује 

се на основу одлуке УО КСРС, односно по систему бодовања (4:2:1), гдје златна медаља 

вриједи 4 бода, сребрна 2 бода и бронзана 1 бод. Боље пласирани клуб је онај који је, 

на основу освојених медаља, скупио више бодова. 

 
С поштовањем, 

  СЕКРЕТАР РКС «КРАЈИНА» 

Рајко Вучићевић 


