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К О Н К У Р С  

За турнире и манифестације клубова за период од 1.9. до 31.12.2012. 
 
 

  Услови: 
1. Сви турнири морају бити организовани према правилима ВКФ-а и у складу са Такмичарским правилником БКС-а. 
2. Сва такмичења у погледу техничке организације морају бити у складу са чл.44 Такмичарског правилника, а број 

борилишта се одређује на основу норме 100 наступа на 1 борилиште. 
3. Организатор у потпуности мора испоштовати пропозиције такмичења које организује, такмичар може наступити 

само у свом годишту, у свом појасу-нивоу и у својој тежинској категорији, осим ако у пропозицијама није 
другачије наведено. 

4. Број ангажованих судија-службених лица по борилишту мора да буде минимум 7 (шеф борилишта, прозивар (не 
мора да буде судија) и 5 судијa које суде). 

5.  Делегирање службених лица мора бити у складу са одлукама УО БКС 
6. Делегата такмичења одредује УО БКС, делегат је одговоран за спровођење регуларности комплетног такмичења 

у складу са правилницима БКС који тоја то прописују. 
7. Организатор је дужан да у свим медијским најавама наведе и помене БКС као суорганизатора такмичења, 

односно манифестације. 
8. Исплата службених лица који су чланови БКС мора бити у складу са одлукама УО БКС. 
9. Клуб уз пријаву на конкурс доставља податке (назив, термин,  кратак опис, традицију) и све друге битне податке. 
10. Клуб је у обавези уз пријаву да достави и доказ о уплати котизације за турнир Савезу у износу од 10.000,00 

динара. 
11. Хуманитарни турнири, некомерцијалне манифестације које су од интереса за популаризацију карате спорта могу 

бити ослобођене плаћања котизације уз благовремено подношење захтева. 
12. Рок за достављање пријава на конкурс је  10.08.2012.г. Пријаве доспеле након тог рока као и непотпуне 

пријаве неће се разматрати. 
13. Савез задржава право да у договору са клубом изврши промену термина турнира, а у зависности од других 

активности савеза. 
 
Београдски карате савез дужан је да пружи помоћ клубовима у припреми, организацији и реализацији турнира-
манифестације која се налази у календару: 

- оглашавањем, рекламирањем и благовременим информисањем кроз календар активности савеза и преко 
званичног сајта БКС-а. 
- делегирањем и ангажовањем службених лица од стране комисија, (што подразумева и обавештавање 
службених лица) 
- Уступањем на коришћење техничких средстава и опреме за реализацију турнира (татами, семафори, 
пратећа опрема) 

 
НАПОМЕНА :  
*  Савез неће накнадно доносити одлуке о увршћавању турнира у календар. 
** Службена лица БКС-а могу бити ангажована на такмичењима и спортским манифестацијама других 
региона, искључиво уз претходну сагласност надлежних комисија БКС. 
 
     
     
у Београду, 11.07.2012. 

                                                                                                                         УО БКС 


