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На основу Члана 32. Статута Рвачког Савеза Србије, члана 100. Закона о спорту и члана 

2. Спортских правила РСС, Управни одбор Рвачког савеза Србије на седници одржаној 
27.05.2022. г. усвојио је 

 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК   

РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Такмичарски правилник Рвачког савеза  Србије (у даљем тексту – Правилник) регулише 
сва питања која су везана за такмичења која се организују у оквиру Рвачког савеза Србије (у 
даљем тексту – РСС). 

У циљу уређења система такмичења, РСС поштује међународна рвачка правила које 
прописује Светска рвачка федерације UWW (United World Wrestling - UWW ) чији је РСС 
пуноправни члан. Поједине одредбе Међународних рвачких правила РСС је модификовао у 
циљу прилагођавања реалном стању на терену (нпр. другачије тежинске категорије код млађих 
узрасних категорија и слично...).  

За све одредбе које нису регулисане овим Правилником примењују се одредбе 
Међународних рвачких правила. 

Овај Правилник се односи на све рвачке дисциплине и све узрасне категорије. 
a) дисциплине: 

1. Грчко-римски стил,  
2. Слободни стил,  
3. Рвање за жене, 
4. Неолимпијске рвачке дисциплине утврђене правилима UWW  

б)   узрасне категорије: 
1. Сениори 
2. У23 
3. У20 
4. У17 
5. У15 
6. У13 
7. У11 
8. Ветерани 

 

1.  ГРЧКО-РИМСКИ  СТИЛ 
 

Члан 2. 
 

 Такмичења у ГР стилу се деле на: 
1) Појединачна такмичења у ГР стилу, 
2) Екипна такмичења у ГР стилу. 
 

Члан 3. 
 

 Овај  Правиланик регулише следећа подручја и то: 
1) Појединачна такмичења, 
2) Екипна такмичења, 
3) Пропозиције и правила такмичења, 
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4) Календар такмичења, 
5) Остало. 

 
 

1.1.  Појединачна такмичења 
 

Члан 4. 
 

Појединачна такмичења у грчко-римском стилу се деле на: 
1) Званична појединачна тамичења, 
2) Остала појединачна такмичења. 

 
Члан 5. 

 
Појединачна такмичења у грчко-римском стилу се одржавају према Међународним 

правилима рвања уз измене и допуне које су наведене у овом Правилнику.  
У категоријама у којима наступа од 2 до 5 рвача примењује се Нордијски систем 

спаривања (свако са сваким) и са доделом једне бронзане медаље.  
У категоријама у којима наступа 6 и 7 рвача, рве се по следећем систему: 

I део – Рве се у две групе свако са сваким. У групи „А“ се налазе рвачи са бројевима 1, 3, 5 
(7). У групи „Б“ се налазе рвачи са бројевима: 2, 4, 6. Рве се у групама свако са сваким. 
II део – Полуфинални мечеви. Боре се прволасирани из групе „А“ са другоплсираним из групе 
„Б“ и другопласирани из групе „Б“ са првопласираним из групе „А“ 
III deo -– Борбе за медаљу. За I – II место рву победници из полуфиналих мечева. За III-IV 
место рву поражени из полуфиналних мечева. 

 
Члан 6. 

 
 Екипно бодовање на појединачним такмичењима се врши по следећем систему: 
 

Табела бр. 1. 
 

Пласман Бодови 
I 25 
II 20 
III 15 
IV 12 
V 10 
VI 9 

VII 8 

VIII 6 

IX 4 

X 2 

 
 Екипно бодовање се врши по међународним правилима рвања где се бодује 10 

првопласираних рвача, али се за екипни пласман рачуна само један најбоље пласирани рвач у 
тој тежинској категорији из тог клуба. Осталим рвачима из других клубова се не помера 
пласман него се додељује адекватан број бодова предвиђених за то место. 
  

1.1.1.   Званична појединачна тамичења 
 

Члан 7. 
 

Званична појединачна такмичења на којима наступају рвачи, чланови клубова 
учлањених у РСС су следећа: 

1. ОПШТИНСКА/ГРАДСКА ПРВЕНСТВА     /I степен/ 
2. РЕГИОНАЛНА ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА    /II степен/ 
3. ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   /III степен/ 
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4. ПОСЕБНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ (школарци, студенти,  
војска, полиција, инвалиди и сл.) 

5. НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ ЗА КУП СРБИЈЕ      -  
 

Члан 8. 
 

Појединачна званична такмичења ГР стила одржавају се у следећим узрасним и 
тежинским категоријама, како је то наведено у Табели бр. 2 

 
 
 

Табела бр. 2. 
 

УЗРАСТ 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 
КАТЕГОРИЈЕ /кг/ 

У11 10-11* 22–25,28,31,34,37,41,45,50,55,60 
У13 12-13* 27–31,34,37,40,44,48,54,60,70,85 
У15 14-15* 34-38,41,44,48,52,57,62,68,75,85,**100 
У17 16*-17* 41-45,48,51,55,60,65,71,80,92,110 
У20, U23,СЕНИОРИ * 

ГР СТИЛ 
20, 19-23,18-20* 55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 

СЕНИОРИ ОЛИМПИЈСКЕ 
КАТЕГОРИЈЕ – ГР СТИЛ 

18 и + 60,67,77,87,97,130 

ВЕТЕРАНИ 
Дивизије: А, Б, Ц, Д, Е 

35-60 62,70,78,88,100,130 

 
* Рвачи стари 11 година морају да имају важеће лекарско уверење према Правилнику о 

медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља, за наступ у 
старијем узрасту,  У13  

* Рвачи стари 13 година морају да имају важеће лекарско уверење према Правилнику о 
медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља (старатеља), за наступ у 
старијем узрасту, У15 

* Рвачи стари 15 година морају да имају важеће лекарско уверење према Правилнику о 
медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља, за наступ у 
старијем узрасту, У17,  

* Рвачи у узрасту У17, морају да имају важеће лекарско уверење према Правилнику о 
медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља за наступ у 
старијем узрасту:  У20, У23 и сениора 

* Рвачи У20 који немају напуњених 18 година у време одржавања такмичења имају 
право наступа у конкуренцији У23 и сениора, али уз услов да имају важеће лекарско уверење 
према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно 
старатеља, за наступ у старијем узрасту. 

** Због одређеног броја младих рвача који нису обухваћени садашњим тежинским 
категоријама UWW-a, додата је у узрасту У15 нова 11 тежинска категорија до 100 кг, која се не 
бодује за екипни пласман. 

Сви пунолетни рвачи у тренутку одржавања такмичења имају право да наступе у једној 
тежинској категорију изнад измерене тежине, осим у категорији 130 кг где рвач мора да има 
преко 97 кг. 
 
 

1.1.1.1.  Општинска/градска првенства /I степен/ 
 

Члан 9. 
 
 Први степен појединачних такмичења одржавају се као званично општинско /градско 
првенство у свим узрасним категоријама. 
 Такмичења I степена су отвореног типа и на њему имају право наступа сви правилно 
регистровани такмичари у РСС, који имају држављанство Републике Србије и који имају 
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важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци. Такмичари који нису регистровани у 
РСС не могу да наступе на овом званичном такмичењу. 

Толеранс на првенствима У17, У20, У23 и сениора износи 2 кг. На првенствима У15, У13 
и У11 нема толеранса.  
 Организатори званичних општинских/градских такмичења дужни су да до 31. децембра 
текуће године доставе у припадајући регионални савез и у РСС календар одржавања 
општинских/градских такмичења за све узрасне категорије у наредној години. 

Организатор општинских/градских такмичења дужан је да у року од 5 дана достави 
Извештаје са свим резултатима у припадајући регионални савез и у канцеларију РСС. 
Пласмани свих рвача и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу објављује се 
на званичном интернет сајту РСС. 
 
 

1.1.1.2.  Регионална појединачна првенства  /II степен/ 
 

Члан 10. 
 

Регионална појединачна такмичења одржавају се као II степен појединачних такмичења, 
у следећим узрасним категоријама: У13 и У15, У17, У20 и сениори.  

 
I/ РЕГИЈА ВОЈВОДИНА (првенства Војводине) – право наступа имају само клубови 
чланови РСС са територије АП Војводине. 
 
II/ РЕГИЈА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА (пренства централне Србије) – право наступа имају 
само клубови чланови РСС са територије Централне Србије, без клубова са територије Града 
Београда. 
 
III/ РЕГИЈА БЕОГРАД (пренства града Београда) – право наступа имају само клубови 
чланови РСС са територије градских општина Београда. 
 

Регионална такмичења (II степен) су отвореног типа и на њему имају право наступа сви 
правилно регистровани такмичари у РСС из припадајуће регије, који имају држављанство 
Републике Србије и који имају важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци. 
Такмичари који нису регистровани у РСС, регионалним рвачким савезима, односно градском 
савезу Београда,  не могу да наступе на званичном регионалном првенству. 

Толеранс на првенствима У17, У20, У23 и сениора износи 2 кг. На првенствима  У13 и 
У15 нема толеранса.  
 Организацију такмичења за регију - Војводина спроводи  РС Војводине (РСВ). 
 Организацију такмичења за регију - Централна Србија спроводи Рвачки савез 
централносрпских округа (РСЦСО). 
 Организацију такмичења за регију - Града Београда спроводи РС Београда (РСБГ). 
 
 Организатори регионалних такмичења, дужни су да у року 5 дана, по одржаном 
такмичењу, доставе у канцеларију РСС писмени извештај Такмичарској комисији РСС (са свим 
подацима са такмичења – листе мерења, бодне листе, табеле свих категорија и пласмане по 
категоријама) и писмени извештај о одржаним такмичењима на прописаном обрасцу. У случају 
не достављања извештаја о одржаном регионалном такмичењу, такмичари из те регије не могу 
да наступе на званичном првенству Републике Србије у тој узрасној категорији. 
 Регионална првенства су квалификациона првенства за наступ на државном првенству. 
Само учесници на регионалном првенству стичу право наступа на државном првенству.. 

Пласмани свих рвача и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 
објављује се на званичном интернет сајту РСС обавезно пре одржавања првенства Републике 
Србије. 
 

1.1.1.3.  Појединачна првенства Републике Србије  /III степен/ 
 

Члан 11. 
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Званична појединачна првенства Републике Србије одржавају се као III степен 
појединачних такмичења, у следећим узрасним категоријама:  

- СЕНИОРИ 
- У23 
- У20 
- У17 
- У15 
- У13 

 
Право наступа на првенству Србије у свим узрастима имају само они рвачи који су 

наступили на регионалним првенствима, који имају држављанство Републике Србије и који 
имају важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци. Првенство Србије у узрасту У23  
је отвореног типа. Регионални рвачки савези могу да одрже и своја такмичења у осталим 
узрасним категоријама (У23, У11, У9). 

Такмичари који нису регистровани у РСС, односно регионалних или градских рвачких 
савеза, а чији клубови нису чланови регионалних рвачких савеза (Рвачког савеза Војводине, 
Рвачког савеза централн српских округа, Рвачког савеза Београда) не могу да наступе на 
званичном првенству Републике Србије. 

Рвачи који нису наступили на регионалним првенствима немају право наступа на 
првенству Србије. У посебним случајевима, Стручна комисија РСС може да одобри наступ и 
рвачима који нису наступили на регионалним првенствима ако доставе потврду лекара о 
болести или повреди, односно потврду школе/факултета да је у термину одржавања 
регионалног првенства имао обавезе према школским активностима.  

 Одлуку о додатном одобравању наступа на државном првенству доноси Стручна 
комисија РСС најкасније 7 дана пре одржавања званичног првенства Републике Србије.  

Нема толеранса на првенствима Србије ни у једном узрасту.  
 Делегат на званичном првенству Републике Србије је дужан да у року од 3 дана, по 

одржаном такмичењу, достави у канцеларију РСС писмени извештај Такмичарској комисији 
РСС /оргинал/, са свим подацима са такмичења – извештај са такмичења на прописаном 
обрасцу, листе мерења, бодне листе, табеле по категоријама и пласмане по категоријама. 
Пласмани свих рвача и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу објављује се 
на званичном интернет сајту РСС. 
 

1.1.1.4.  Посебна појединачна првенства Републике Србије 
 

Члан 12. 
 

Посебна првенства Републике Србије могу се одржавати за следеће категорије: 

 Првенство Србије за студенте, 

 Првенство Србије за ученике средњих школа, 

 Првенство Србије за ученике основних школа, 

 Првенство Србије за лица са посебним потребама (особе оштећеног слуха и сл.) 

 Полицијско Првенство Србије, 

 Војно првенство Србије 

 и др. 
 
 Стручна комисија РСС на крају сваке календарске године прописује која посебна 
појединачна првенства Републике Србије ће се одржати у наредној години. У изузетним 
случајевима Стручна комисија РСС може у току календарске године да донесе одлуку да се 
одржи неко такмичење које није у календару за текућу годину, али пропозиције такмичења 
морају се доставити клубовима најмање месец дана пре одржавања такмичења. 

Пропозиције ових првенстава Републике Србије са тежинским категоријама, узрасним 
категоријама, толерансом, обавезним  лекарским прегледом и др., прописује Стручна комисија 
РСС за свако такмичење посебно. 

Право наступа на овим првенствима Србије имају они спортисти који су предвиђени 
посебним пропозицијама такмичења, уз услов да имају држављанство Републике Србије, 
лекарски преглед који није старији од 6 месеци, а питање идентификације ових спортиста 
регулише се пропозицијама такмичења (студенти – индекс, ученици – ђачку књижицу и сл). 
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1.1.1.5.  Национални турнири за Куп Србије - појединачни 
 

Члан 13. 
  
 Национални турнири за Куп Србије су отвореног типа. Национални турнири за КУП 
Србије се одржавају у следећим узрасним категоријама:  

- сениори, 
- У20,  
- У17,  
- У15,  
- У13, 
- У11.  

Број турнира за сваку годину доноси Управни одбор до 31. децембра текуће године за 
Куп такмичења у наредој години. Ако Управни одбор не донесе одлуку до краја текуће године 
примењује се одлука о броју турнира из последње године. 

Такмичење за КУП Србије у узрасту У 23 се не одржава. 
 На турнирима у узрасту У15, У13 и У11 нема толеранса. На такмичењима У17, У20 и 
сениора толеранс је 2 кг. 

Право наступа, на Купу Србије, имају сви правилно регистровани рвачи из клубова 
чланова РСС, држављани Републике Србије и највише 3 (три) рвача (по клубу) који немају 
држављанство Републике Србије, а који су регистровани у складу са Међународним правилима 
рвања (Чланови 10. и 22. Регистрациони правилник РСС). Сви такмичари морају да имају 
важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци. 

Право наступа на Купу Србије имају и клубови и националне селекције из других држава 
у узрастима: У20, У17, У15, У13 и У11. На такмичењима за Куп Србије на којима учествују 
клубови и националне селекције из других држава праве се два рангирања такмичара и то 
један са клубовима и националним селекцијама из других држава и један без клубови и 
националних селекција из других држава као званична ранг листа  клубова у КУПУ СРБИЈЕ. 
 

1.1.2.   Остала појединачна такмичења. 
 

Члан 14. 
 

Остала појединачна такмичења (грчко-римски стил, слободни стил и рвање за жене) на 
којима наступају рвачи, чланови клубова учлањених у РСС су следећа: 

1. Пригодни појединачни турнири уз учешће клубова из Србије, 
2. Пригодни појединачни турнири уз учешће клубова из Србије и иностранства,, 
3. Позивни појединачни и екипни турнири, 
4. Турнири у иностранству на којима наступају клубови чланови РСС 

Организатори осталих појединачних такмичења у Републици Србији, обавезни су 
да до 31. децембра текуће године доставе све податке о организацији такмичења на обрасцу 
ОСТ који се налази у прилогу правилника. Клуб који не пријави одржавање турнира 
канцеларији РСС до 31. децембра текуће године, или у посебним околностима 30 дана пре 
одржавања такмичења, не може да одржи такмичење и подлеже дисциплинској одговорности у 
сладу са Дисциплинским правилником и Законом о спорту. 

Клуб члан РСС  који организује појединачно такмичење дужан је да спроведе 
такмичење у складу са Законом о спорту који се односи на организацију спортских приредби. 
Рвачки савез Србије не сноси никакву одговорност ако клуб организатор не поступи у складу са 
законским прописима и овим правилником. Клуб организатор међународног турнира у обавези 
је да од свих учесника из иностранства има писмено одобрење националне федерације да је 
том клубу одобрен наступ на наведеном турниру и да спортисти имају важећи лекарски 
преглед. По одржаном такмичењу у року од 7 дана организатор такмичења је дужан да 
канцеларији РСС достави писмени извештај са одржаног такмичења са појединачним и 
екипним пласманима, као и документима страних клубова да имају одобрење своје националне 
федерације за наступ на такмичењу у Србији. 

Сви клубови могу да наступе на такмичењу у иностранству само ако за то имају 
писмену сагласност РСС. Писмена сагласност се издаје свим члановима РСС који до 31. 
децембра текуће године доставе пријаву учешћа на међународном такмичењу. У случају да је 
клуб позван на неки међународни турнир у току текуће године, писмену сагласност издаје 
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канцеларија РСС уз сагласност Стручне комисије РСС, уз услов да је захтев достављен 
најкасније 7 дана пре одржавања наведеног такмичења у иностранству. Против клуба и 
одговорног лица који не поступе по наведној процедури биће покренут Дисциплински поступак 
у скаду са Дисциплинским правилником РСС. 
 

Члан 15. 
  
 Сви учесници на осталим појединачним такмичењима који су регистровани чланови РСС 
морају да имају важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци. 

На осталим појединачним такмичењима узрасне и тежинске категорије одређује 
организатор. За узраст до 9 година (У-9), Стручна комисија РСС препоручује тежинске 
категорије које су наведене у Табели бр. 4. За све остале старије узрасне категорије 
препоручују се тежинске категорије наведене у Табели бр. 3. у члану 8. овог Правилника. 

 
 

Табела бр. 3. 
 

УЗРАСТ 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 
КАТЕГОРИЈЕ /кг/ 

УЗРАСТ – У9 8-9 18–20,22,24,27,30,33,37,41,45,50 

 
Члан 16. 

 
 Позивни турнири одржавају се према потреби у одређеним узрастима у свим тежинским 
категоријама или само у појединим тежинским категоријама. 
 На овим позивним турнирима, могу да учествују само они рвачи или екипе који су 
позвани од стане организатора. Пропозиције такмичења, толеранс, узрасне и тежинске 
категорије одређује организатор ових позивних турнира. 

Сви учесници позивних турнира морају да имају важећи лекарски преглед који није 
старији од 6 месеци. 
 

1.2. Екипна такмичења у ГР стилу. 
 

Члан 17. 
 

 Екипна такмичења се деле на: 
1. ЛИГА ТАКМИЧЕЊА 
2. КУП ТАКМИЧЕЊА 
3. СУПЕР КУП 

 
Члан 18. 

 

1.2.1.  Лига такмичења 
 

 Лига такмичења се одвијају кроз три степена такмичења и то: 
- СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ   - III степен екипних такмичења/ 
- I РВАЧКА ЛИГА СРБИЈЕ  - II степен екипних такмичења/ 
- II РВАЧКА ЛИГА СРБИЈЕ  - I степен екипних такмичења/ 
- ПРВЕНСТВА РЕГИОНА ЗА У-15, У-17 и У-20 

 

1.2.1.1.  Супер лига Србије  /III степен такмичења/ 
 

Члан 19. 
 

Разрађене Пропозиције и систем такмичења самостално доноси Лига одбор Супер лиге 
Србије  (скраћени назив лиге - СЛС). Пропозиције СЛС мора да верификује Управни одбор 
РСС. 
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Број клубова у СЛС утврђује Лига одбор СЛС. На одлуку Лига одбора о броју клубова 
сагласност мора дати Управни одбор РСС. Из СЛС Србије директно испада у I лигу Србије 
(скраћени назив лиге – IЛС) последње пласирана екипа СЛС, а у СЛС директно улази 
првопласирана екипа IЛС. У случају одустајања првопласиране екипе из IЛС од наступа у СЛС, 
за попуну СЛС се боре последње пласирана екипа СЛС и другопласирана екипа из IЛС. 
Одржава се само један меч и то код последње пласиране екипе у СЛС. 

Све одлуке у I степену доноси Комесар СЛС. На одлуку комесара СЛС може се поднети 
приговор (жалба) у складу са Пропозицијама такмичења Лига одбору СЛС.  

Управни одбор РСС може у назив Супер лиге Србије додати и име спонзора који ће 
сносити део трошкова организовања лиге. 
 
 

1.2.1.2.  I – Рвачка лига Србије  /II степен такмичења/  
 

Члан 20. 
 

Разрађене Пропозиције и систем такмичења самостално доноси Лига одбор I Рвачке 
лиге Србије. Пропозиције I ЛС мора да верификује Управни одбор РСС. 

Број клубова у I ЛС утврђује Лига одбор СЛС. На одлуку Лига одбора о броју клубова 
сагласност мора дати Управни одбор РСС.  

Победник I ЛС улази директно у СЛС. Из I ЛС Србије директно испада у II лигу Србије 
(скраћени назив лиге – II ЛС)  последње пласирана екипа I ЛС, а у I ЛС директно улази 
првопласирана екипа II ЛС. У случају одустајања првопласиране екипе из II ЛС од наступа у I 
ЛС, за попуну IЛС се боре последње пласирана екипа I ЛС и другопласирана екипа из IIЛС. 
Одржава се само један меч и то код последње пласиране екипе у I ЛС. 

Све одлуке у I степену доноси Комесар I ЛС. На одлуку комесара I ЛС може се поднети 
приговор (жалба) у складу са Пропозицијама такмичења Лига одбору I ЛС.  
 

1.2.1.3.  II – Рвачка лига Србије  /I степен такмичења/  
 

Члан 21. 
 

Разрађене Пропозиције и систем такмичења самостално доноси Лига одбор II Ррвачке 
лиге Србије. Пропозиције II ЛС мора да верификује Управни одбор РСС. 

Број клубова у II ЛС утврђује Лига одбор СЛС.  
Победник II ЛС улази директно у I ЛС. Ни једна екипа на крају такмичења не испада из II 

ЛС.  
Све одлуке у I степену доноси Комесар IIЛС. На одлуку комесара II ЛС може се поднети 

приговор (жалба)  у складу са Пропозицијама такмичења Лига одбору II ЛС.  
 
Лиге млађих категорија 
 

1.2.1.4   Првенства региона за У15, У17 и У20 
 

Члан 22. 
 
 ПРВЕНСТВА РЕГИОНА ЗА У15, У17 и У20 одржава се у 10 тежинских категорија. Право 
наступа имају репрезентације из 3 региона Србије: Војводина, Београд, Центрлн Србија. 
Рвачки савези Војводине, Београда и Централносрпских округа састављају своје селекције за 
ово такмкичење које се одржава једном годишње у следећим узрастима: У15, У17 и У20. 

Минимално је да екипа има 7 рвача у саставу екипе који могу изаћи да се боре. Право 
наступа имају рвачи од 13 до 20 година који имају лекарски преглед да ниеј старији од 6 
месеци. 

У све три узрасне категорије одржавају се по 3 екипна меча, свако са сваким. Разрађене 
пропозиције такмичења доноси Такмичарска комисија РСС најмање месец дана пре почетка 
такмичења. 
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1.3.  Национални турнири за Куп Србије – Екипно 
 

Члан 23. 
 

Куп такмичење се одржава са бројем појединачних турнира како је то регулисано у 
члану 13. овог правилника. Након последњег појединачног турнира у свим узрасним 
категоријама проглашава се екипни победник КУП-а Србије за ту годину. У случају да две или 
више екипа имају исти број бодова након последњег турнира, боље пласирана екипа је она 
екипа која укупно на свим турнирима има више првих, затим других места итд.  

Екипни Куп Србије се одржава у следећим узрасним категоријама:  
- Сениори, 
- У20,  
- У17, 
- У15,  
- У13, 
- У11. 

Све одредбе из члана 13. овог Правилника примењују се и на екипни Куп Србије. 
 

1.3.1.  Супер куп 
 

Члан 24. 
 

 Победник СУПЕР КУПА добија се између првака СЛС и победника Купа Србије. У 
случају да је исти клуб првак СЛС и победник Купа Србије у Супер купу рву првак СЛС и 
другопласирана екипа из Купа Србије. Дозвољен је толеранс од 2 кг. 
 Организаатор меча Супер купа се одређује Конкурсом. Разрађене пропозиције 
такмичења за Супер куп доноси Такмичарска комисија РСС, које не могу да буду у супротности 
са овим Правилником. 
 

1.4.  Пропозиције и правила такмичења 
 

Члан 25. 
 

За свако званично појединачно такмичење канцеларија РСС уз сагласност Такмичарске 
комисије РСС објављује на званичном интернет сајту РСС пропозиције такмичења. 
Пропозиције такмичењa лига објављују се у званичним билтенима поједине лиге. 
 Сви рвачи који учествују на појединачним и екипним  такмичењима у организацији РСС 
морају бити регистровани у РСС и приликом мерења морају имати такмичарску лиценцу. У 
посебним случајевима ако регионалне канцеларије нису издале такмичарску лиценцу због 
краткоће времена, а рвачи се налазе у бази регистрованих спортиста, делегат такмичења може 
увидом у базу регистрованих спортиста РСС да одобри наступ, ако спортиста предочи лични 
документ са сликом (ЛК, пасош, индекс...). Ово правило вреди само за 15 дана од дана како је 
спортиста предао уредну документацију за регистрацију спортиста. У свим осталим 
случајевима спортиста мора имати такмичарску лиценцу на мерењу иначе нема право наступа. 
Изузетак од овог правила је да ако спортиста нема такмичарску лиценцу, а има документ са 
сликом и налази се у бази података РСС, може да наступи на такмичењу уз уплату 3.000 
динара делегату такмичења пре завршетка мерења а пре почетка жребања. 

Сви такмичари морају имати важећи лекарски преглед који није старији од 6 месеци на 
одговарајућем обрасцу који прописује РСС и који је увучен у базу #Регистар-РСС“.. 
 Малолетни спортисти који наступају у старијем узрасту морају да имају сагласност 
родитеља или старатеља, као и посебан лекарски преглед за наступ у старијем узрасту 
(делегату такмичења се предају копије ових докумената). Ова два обрасца остаје делегату 
такмичења који документ доставља канцеларији РСС. 
 Такмичарска комисија РСС, може у неким посебним околностима (проблем са 
електронском базом, проблем око слања поштом такмичарских лиценци, или неких других 
непредвиђених околности) донети посебне ОДЛУКЕ везано за одређени период и одређена 
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такмичења, са упутствима делегатима и клубовима о начину поступања на такмичењима у 
организацији РСС. 
 Лига одбори доносе своје пропозиције лига такмичења посебно за сваку лигу. 
Пропозицијама се утврђују тежинске категорије, право наступа у односу на године рвача и 
остале одредбе које су од значаја за успешно функционисање лига такмичења. Управни одбор 
РСС мора дати сагласност на пропозиције свих лига такмичења. 
 

Члан 26. 
Мерење такмичара на појединачним такмичењима по правилу се одржавају од 10:00 до 

10:30 часова. Почетак такмичења је од 11:30 часова. Одступање од ове сатнице може да 
одобри само Такмичарска комисија РСС. 

Мерења на лига такмичењима регулишу се пропозицијама сваке лиге посебно.  
 

Члан 27. 
Пропозиције појединачних такмичења које се објављују на интернет сајту РСС и 

достављају свим клубовима на које се пропозиције односе, обавезно садрже следеће податке: 
1. Назив такмичења, 
2. Технички организатор такмичења, 
3. Место одржавања мерења и такмичења и адреса, 
4. Датум и дан одржавања такмичења, 
5. Време, датум и дан почетка мерења, 
6. Време, датум и дан почетка такмичења, 
7. Лице овлашћено за заступање клуба техничког организаора, 
8. Право наступа на такмичењу, 
9. Број струњача на којима се одржава такмичење, 
10. Толеранс на такмичењу, 
11. Награде и признања појединцима и екипама, 
12. Имена и презимена службених лица на такмичењу (делегата, судија, табелара), 
13. Контакт особа и телефон, 
14. Остали подаци значајни за одржавање такмичења. 
 
На крају текста пропозиција обавезно се наводи: 
Такмичење се одржава у складу са Законом о спорту, Такмичарским правилником РСС 

и на основу осталих нормативних аката РСС. На сва остала евентуална спорна питања, која 
нису регулисана наведеним прописима, примењују се Међународна правила рвања и остала 
правила Светске рвачке федерације (UWW). 

Саставни део Такмичарског правилника је и образац Пропозиција за појединачна 
такмичења.  
 

Члан 28. 
Сва рвачка такмичења одржавају се у складу са следећим нормативним актима: 

1. Законом о спорту Републике Србије, 
2. Статутом РСС, 
3. Спортским правилима РСС, 
4. Такмичарским правилником РСС, 
5. Правилником о организацији такмичења и учешћу на такмичењу, 
6. Осталим нормативним актима РСС, 
7. Правилима UWW. 

 

1.5. Дозвола за сезону 
 

Члан 29. 
 

Услове и критеријуми које морају да испуне екипе које се такмиче у највишем рангу 
екипног такмичења у Првој рвачкој лиги Србије прописује Управни одбор РСС.  Непосредни 
увид у испуњеност услова врши Такмичарска комисија РСС.  Након спроведеног инспекцијског 
прегледа, Такмичарска комисија РСС доставља Управном одбору РСС Записник о 
инспекцијском прегледу: такмичарског кадра, условности спортског објекта, уређености 
нормативних аката и финансијских могућности клуба учесника Прве рвачке лиге Србије. 
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На основу Записника Такмичарске комисије Управни одбор РСС најкасније до 31. маја 
текуће године издаје дозволе за сезону клубовима који су испунили прописане услове за 
наступ у Првој рвачкој лиги Србије. 
 

1.6.  Календар такмичења 
Члан 30. 

 
Календар такмичења доноси Управни одбор РСС на предлог Стручне и Такмичарске 

комисије најкасније до краја новембра месеца текуће године за наредну годину.  
У току године, Управни одбор РСС може да измени Календар такмичења због промене у 

међународном календару или у посебном случају из других опрравданих разлога. Предлог за 
измене и допуне Календара такмичења дају Стручна и Такмичарска комисија РСС. 
 

Члан 31. 
 

Након што се усвоји календар такмичења на Управном одбору РСС, канцеларија РСС и 
Такмичарска комисија дужни су да у року 7 дана распишу конкурс за организацију свих домаћих 
и међународних такмичења који су под ингеренцијом РСС. 

По завршетку конкурса Такмичарска комисија доноси предлог организатора такмичења 
за ту годину. Коначну одлуку о организацији такмичења доноси Управни одбор РСС. 
Незадовољни учесници на конкурсу могу да уложе приговор Управном одбору РСС, на предлог 
Такмичарске комисије, до почетка седнице на којој се доноси коначна одлука о организаторима 
такмичења за ту годину. 
 Предност у организацији такмичења има клуб који понуди боље услове за организацију, 
као и клубови који имају више искуства у организацији рвачких такмичења. 
 Одлуке о организаторима регионалних првенстава доносе управни одбори регионалних 
рвачких савеза (РСВ, РСБ, РСЦСО) по завршетку расписаног конкурса од стране Такмичарске 
комисије РСС. Регионални савези су дужни да у року од 7 дана по завршетку конкурса доставе 
канцеларији РСС називе клубова организатора регионалних такмичења и датуме одржавања 
регионалних првенстава. 
 

Члан 32. 
 

Учешће рвачких клубова чланова РСС у такмичењима за подручје више држава или 
више региона различитих држава утврђује Управни одбор РСС посебном одлуком, а на основу  
захтева рвачког клуба или клубова који имају намеру да учествују у регионалним лигама. Овај 
захтев се мора упутити Управном одбору РСС најкасније до 31. децембра текуће године за 
такмичења која почињу након 365/6 дана од 31. децембра текуће године. 

Детаљније одредбе по овом питању садржане су у Правилнику о организацији 
такмичења и учешћа на такмичењу РСС. 
 

2.  СЛОБОДНИ СТИЛ 
Члан 33. 

 
У такмичењима слободног стила примењују се правила која су предвиђена у грчко-

римском стилу, осим у оним случајевима која су специфична за слободни стил и која су 
наведена у овом поглављу за слободни стил. 
 

Члан 34. 
 

 Овај  Правиланик регулише следећа подручја у слободном стилу и то: 
1) Појединачна такмичења 
2) Екипна такмичења 
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2.1. Појединачна такмичења 
 

Члан 35. 
 

Званична појединачна такмичења на којима наступају рвачи, чланови клубова 
учлањених у РСС су следећа: 

 
1. ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СЛОБОДНОМ СТИЛУ 
2. ПОСЕБНА ПРЕНСТВА  СРБИЈЕ У СЛОБОДНОМ СТИЛУ (школарци, студенти, војска, 

полиција, инвалиди и сл.) 
3. НАЦИОНАЛНИ  ТУРНИРИ ЗА КУП СРБИЈЕ У СЛОБОДНОМ СТИЛУ  

     
 

2.1.1. Појединачна првенства Републике Србије у слободном стилу 
 

Члан 36. 
Званична појединачна првенства Републике Србије у слободном стилу су отвореног 

типа и одржавају се, у следећим узрасним категоријама: У13. У15, У17, У20 и сениори. 
Право наступа на првенству Србије у слободном стилу имају сви правилно регистровани 

рвачи у РСС, који имају држављанство Републике Србије и који имају лекарски преглед који 
није старији од 6 месеци.  

Нема толеранса на првенствима Србије у слободном стилу ни у једном узрасту.  
 Делегат на првенству Србије је дужан да у року од 3 дана, по одржаном такмичењу, 

достави у канцеларију РСС писмени извештај Такмичарској комисији РСС /оргинал/, са свим 
подацима са такмичења – извештај са такмичења на прописаном обрасцу, листе мерења, 
бодне листе, табеле по категоријама и пласмане по категоријама.  

Пласмани свих рвача и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 
објављује се на званичном интернет сајту РСС. 

Регионални и градски рвачки савези (РСЦ, РСЦСО, РСБГ) могу да организују регионална 
првенства за своју територију, али ова такмичења нису услов да рвачи могу да наступе на 
државном првенству. 

Такмичења у слободном стилу одржавају се у следећим узрасним и тежинским 
категоријама како је то наведено у Табели бр. 4.  

 
Табела бр. 4. 

 

УЗРАСТ 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 
КАТЕГОРИЈЕ /кг/ 

У11 10-11* 22–25,28,31,34,37,41,45,50,55,60 
У13 12-13* 27–31,34,37,40,44,48,54,60,70,85 
У15 14-15* 34-38,41,44,48,52,57,62,68,75,85,**100 
У17 16-17* 41-45,48,51,55,60,65,71,80,92,110 
У20, У23, СЕНИОРИ * 

СЛОБОДНИ СТИЛ 
20, 19-23,18-20* 57,61,65,70,74,79,86,92,97,125 

СЕНИОРИ  ОЛИМПИЈСКЕ 
КАТЕГОРИЈЕ – СЛОБОДНИ 
СТИЛ 

18 и + 57,65,74,86,97,125 

ВЕТЕРАНИ 
Дивизије: А, Б, Ц, Д, Е 

35-60 62,70,78,88,100,130 

 
* Рвачи стари 11 година морају да имају важеће лекарско уверење према 

Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно 
старатеља, за наступ у старијем узрасту,  У13  

* Рвачи стари 13 година морају да имају важеће лекарско уверење према 
Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља (старатеља), 
за наступ у старијем узрасту, У15 
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* Рвачи стари 15 година морају да имају важеће лекарско уверење према 
Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно 
старатеља, за наступ у старијем узрасту, У17,  

* Рвачи у узрасту У17, морају да имају важеће лекарско уверење према Правилнику 
о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно старатеља за 
наступ у старијем узрасту:  У20, 

* Рвачи У20 који немају напуњених 18 година за време одржавања такмичења имају 
право наступа у конкуренцији У23 и сениора, али уз услов да имају важеће лекарско 
уверење према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење 
родитеља односно старатеља, за наступ у старијем узрасту. 

** Због одређеног броја младих рвача који нису обухваћени садашњим тежинским 
категоријама додата је у узрасту У15 нова 11 тежинска категорија до 100 кг, која се не бодује за 
екипни пласман. 

Сви пунолетни рвачи у тренутку одржавања такмичења имају право да наступе у једној 
тежинској категорију изнад измерене тежине, осим у категорији 125 кг где рвач мора да има 
преко 97 кг. 
 

Само рвачи сениори имају право да наступе у једној тежинској категорији изнад 
измерене тежине, осим у категорији 125 кг где рвач мора да има преко 97 кг. 
 

2.1.2. Национални турнири за Куп Србије  
 

Члан 37. 
 

Појединачни турнири за Куп Србије у слободном стилу одржавају се у следећим 
узрасним категоријама –  У13, У15, У17, У20 и сениори.  
 На такмичењима У13, У15 нема толеранса, код У17, У20 и сениора толеранс је 2 кг. 

Право наступа, на Купу Србије у слободном стилу, имају сви правилно регистровани 
рвачи из клубова чланова РСС, држављани републике Србије и највише 3 (три) рвача (по 
клубу) који немају држављанство Републике Србије. Сви такмичари морају да имају лекарски 
преглед који није старији од 6 месеци. 

Право наступа на Купу Србије имају и рвачи из других држава и иностраних клубова у 
узрастима: У20, У17, старијих пионира и млађих пионира. На такмичењима за Куп Србије на 
којима учествују инострани рвачи праве се два извештаја о пласманима, један са иностраним 
рвачима и један без иностраних рвача. 

  Пласмани свих рвача и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 
објављује се на званичном интернет сајту РСС. 
 

2.2. Екипна такмичења у СС стилу. 
 

Члан 38. 
 

 Екипна такмичења у слободном стилу се одржавају као: 
1. Прва рвачка лига Србије слободним стилом. 

 

2.2.1.  I Рвачка лига Србије у слободном стилу  
 

Члан 39. 
 

 Прва рвачка лига Србије у слободном стилу може да се одржи само ако има минимално 
6 пријављених екипа и ако се такмичење одржава по минимално једнокружном бод систему 
(свако са сваким) у 6 олимпијских тежинских категорија. 
 Пропозиције такмичења доноси Лига одбор самостално најкасније 30 дана пре почетка 
такмичења, које мора да верификује Управни одбор РСС. 
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2.3. Остала такмичења у слободном стилу. 
 

Члан 40. 
 

За остала такмичења у слободном стилу важе сви прописи који су наведени у члану 14. 
овог правилника. 
 

3.  РВАЊЕ ЗА ЖЕНЕ 
 

Члан 41. 
 

У такмичењима рвања за жене примењују се правила која су предвиђена у грчко-
римском стилу, осим у оним случајевима која су специфична за рвање за жене и која су 
наведена у овом поглављу рвање за жене. 
 

Члан 42. 
 

 Овај  Правиланик регулише следећа подручја у рвању за жене и то: 
1) Појединачна такмичења 
2) Екипна такмичења 

 

3.1. Појединачна такмичења 
 

Члан 43. 
 

Појединачна званична такмичења рвања за жене одржавају се у следећим узрасним и 
тежинским категоријама, како је то наведено у Табели бр. 5. 

 
Табела бр. 5. 

 

УЗРАСТ 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 
КАТЕГОРИЈЕ /кг/ 

У13 12-13* 25–28,32,38,45,55 - Национална такмичења 

У15 14-15* 
42,46,50,54,58,62,66 – Национална такмичења 
29-33,36,39. – Остале категорије 

У17 16*-17* 
49,53,57,61,65,73. – Национална такмичења 
36-40,43,46,69. – Остале категорије 

У20, У23,СЕНИОРКЕ 
18-20,19-

23,+20 
50,53,55,57,59,62,65,68,72,76. 

СЕНИОРКЕ – ОЛИМИЈСКЕ 
КАТЕГОРИЈЕ 

18 и + 
50,53,57,62,68,76. на Олимпијским играма и 

националним такмичењима, сениорки, У23 и У20 

 

* Рвачице старе 11 година морају да имају важеће лекарско уверење према 
Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља односно 
старатеља, за наступ у старијем узрасту, У13, 

* Рвачице у узрасту У13 /старе 13 година/ морају да имају важеће лекарско уверење 
према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља 
односно старатеља, за наступ у старијем узрасту, У15. 

* Рвачице у узрасту У15 /старе 15 година/ морају да имају важеће лекарско уверење 
према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење родитеља 
односно старатеља, за наступ у старијем узрасту - У17. 

 * Рвачице у узрасту У17 /само оне које су старе 17 година/ морају да имају важеће 
лекарско уверење према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено 
одобрење родитеља односно старатеља, за наступ у старијем узрасту - У20. 
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* Рвачице У20 који немају напуњених 18 година за време одржавања такмичења 
имају право наступа у конкуренцији У23 и сениорки, али уз услов да имају важеће лекарско 
уверење према Правилнику о медицинској заштити РСС, као и писмено одобрење 
родитеља односно старатеља, за наступ у старијем узрасту. 
 

Све пунолетне рвачице у тренутку одржавања такмичења имају право да наступе у 
једној тежинској категорију изнад измерене тежине, осим у категорији 76 кг где рвачица мора да 
на националним такмичењима има више од 68 кг. 

 
 

 

3.1.1.  Званична појединачна тамичења 
 

Члан 44. 
 

Званична појединачна такмичења на којима наступају рвачице, чланице клубова 
учлањених у РСС су следећа: 

1. ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РВАЊУ ЗА ЖЕНЕ 
2. ПОСЕБНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У РВАЊУ ЗА ЖЕНЕ (школарци, студентии сл.) 
3. НАЦИОНАЛНИ  ТУРНИРИ ЗА КУП СРБИЈЕ У РВАЊУ ЗА ЖЕНЕ   

    

3.1.1.1.  Појединачна првенства Републике Србије у рвању за жене 
 

Члан 45. 
 

Званична појединачна првенства Републике Србије у рвању за жене одржавају се, у 
следећим узрасним категоријама: У13, У15, У17, У20 и сениорке. 

Право наступа на првенству Србије имају све правилно регистроване рвачице које су 
регистроване у РСС, које имају држављанство Републике Србије и које имају лекарски преглед 
који није старији од 6 месеци.  

Нема толеранса на првенствима Србије у рвању за жене у ни једном узрасту.  
 Делегат на првенству Републике Србије у рвању за жене је дужан да у року од 3 дана, 

по одржаном такмичењу, достави у канцеларију РСС писмени извештај Такмичарској комисији 
РСС /оргинал/, са свим подацима са такмичења – извештај са такмичења на прописаном 
обрасцу, листе мерења, бодне листе и табеле по категоријама. 

Регионални рвачки савези (РСВ и РСЦСО) могу да организују регионална првенства за 
своју територију, али ова такмичења нису услов да рвачи могу да наступе на државном 
првенству. 

Пласмани свих рвачица и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 
објављује се на званичном интернет сајту РСС. 
 

3.1.1.2.  Национални турнири за Куп Србије у рвању за жене 
 

Члан 46. 
Појединачни турнир за Куп Србије у рвању за жене одржавају у следећим узрасним 

категоријама – У13, У15, У17, У20 и сениорке. 
 На такмичењима У13, У15 нема толеранса, код У17, У20 и сениорки толеранс је 2 кг. 

Право наступа, на Купу Србије у рвању за жене, имају све правилно регистроване 
рвачице из клубова чланова РСС, држављанке Републике Србије. Све такмичарке морају да 
имају лекарски преглед који није старији од 6 месеци. 

Право наступа на Купу Србије имају и рвачице из других држава и иностраних клубова у 
узрастима: сениорки, У20, У17, У13, У15. На такмичењима за Куп Србије на којима учествују 
иностране рвачице праве се два извештаја о пласманима, један са иностраним рвачицама и 
један без иностраних рвачица. 

Пласмани свих рвачица и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу 
објављује се на званичном интернет сајту РСС. 
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3.1.2.  Остала појединачна такмичења. 
 

Члан 47. 
 

 Остала појединачна званична такмичења се одржавају у узрасним категоријама за које 
се определе организатори такмичења.  
 Све учеснице на осталим појединачним такмичењима које су регистроване чланице 
РСС, морају да имају позитиван лекарски преглед који није старији од 6 месеци. 

Узрасне и тежинске категорије одређује организатор. За узраст У-9 и У-11 година 
препоручују се тежинске категорије које су наведене у Табели бр. 3. За остале узрасне 
категорије препоручују се тежинске категорије наведене у Табели бр. 6. овог Правилника. 

 
Табела бр. 6. 

 

УЗРАСТ 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 
КАТЕГОРИЈЕ /кг/ 

У9 8-9 19–22, 25, 30, 35, 45 
У11 10-11* 22–25, 30, 35, 40, 50 

 
 

3.2.   Екипна такмичења у рвању за жене 
 

Члан 48. 
 Екипна такмичења у рвању за жене се одржавају само у једном степену такмичења. 
Назив такмичења је  - I Рвачке лиге Србије у рвању за жене. 
 
 

3.2.1.  I Рвачка лига србије у рвању за жене   
 

Члан 49. 
 Прва рвачка лига Србије у слободном стилу може да се одржи само ако има минимално 
4 пријављених екипа и ако се такмичење одржава по минимално једнокружном бод систему 
(свако са сваким) у 6 олимпијских тежинских категорија. 
 Пропозиције такмичења доноси Лига одбор самостално најкасније 30 дана пре почетка 
такмичења, које мора верификовати Управни одбор РСС. 
 

3.3. Остала такмичења у рвању за жене. 
Члан 50. 

 
За остала такмичења у рвању за жене вреде сви прописи који су наведене у члану 14. 

овог правилника. 
 

 
 

4.   ПРИЈАВА ЗА ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА РСС 
 

Члан 51. 
За пријаву учешћа за свако званично појединачно такмичење у организацији РСС у сва 

три олимпијска рвачка стила, клуб је у обавези да делегата такмичења преда пријаву 
такмичара на прописаном обрасцу пре почетка званичног мерења. Образац пријаве за 
појединачна такмичења се налази у прилогу овог Правилника. 

У случају увођења електронске пријаве такмичара за званична првенства Такмичарска 
комисија ће прописати детаљне услове за пријаву спортиста 
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5.   ВЕТЕРАНИ 
Члан 52. 

Ветерани одржавају само државна првенства према међународним правилима рвања. 
 
Тежинске и узрсне категорије код ветерана су следеће: 
1. Дивизија „А“ (35-40. година)  62,70,78,88,100,130 кг, 
2. Дивизија „Б“ (41-45. година)  62,70,78,88,100,130 кг, 
3. Дивизија „Ц“ (46-50. година)  62,70,78,88,100,130 кг, 
4. Дивизија „Д“ (51-55. година)  62,70,78,88,100,130 кг, 
5. Дивизија „Е“ (56-60. година)  62,70,78,88,100,130 кг. 

 
У узрасту ветерана одржавају се само првенства Србије која су отвореног типа.  

Толеранс на овим такмичењима је 2 кг. 
 

6.   НЕОЛИМПИЈСКЕ РВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Члан 53. 
Такмичења у неолимпијским рвачким дисциплинама одржавају се као државна 

првенства у оним дисциплинама које предвиђа Светска рвачка федерација (UWW). 
Пропозиције такмичења за свако такмичење морају да буду у складу са правилима 

UWW за ту неолимпијску рвачку дисциплину. 
Клубови чланови РСС могу да организују и пригодна такмичења у традиционалном 

стилу рвања који је специфичан за поједини регион Србије. Пропозиције и правила такмичења 
мора да потврди Управни одбор РСС, а на предлог Стручне комисије РСС. 

За остала такмичења у неолимпијским рвачким дисциплинама важе све обавезе које су 
наведене у члану 14. овог правилника. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 54. 
 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор РСС, а на предлог Такмичарске 
комисије или Стручне комисије РСС. 

Члан 55. 
 Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор РСС. 

Члан 56. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Такмичарски правилник РСС 

усвојен 12.12.2017. године. 
Члан 57. 

 Правилник се објављује на званичном интернет сајту РСС 
( www.wrestling-serbia.org.rs ) 

Члан 58. 
Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО РСС. 

 
У Београду 27.05.2022. године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК  РСС: 
Жељко Трајковић с.р. 

 
  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

 

О Б Р А З А Ц 
ПРИЈАВЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА 

 

Назив  
клуба 

 Место 
(седиште клуба) 

 

 

Назив 
такмичења 

 

 

Рб Презиме и име 
Тежинска 
категорија 

Година 
рођења 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Датум:  

 

Спортски стручњак (тренер) 
   

Број лиценце Презиме и име Потпис 
 
  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Назив 
такмичења 

 

 

Технички организатор такмичења  

Место одржавања мерења и 
такмичења и адреса 

 

Датум и дан одржавања такмичења  

Датум (дан) и време  почетка мерења  

Датум (дан) и време  почетка 
такмичења 

 

Лице овлашћено за заступање клуба 
техничког организаора 

 

Право наступа на такмичењу  

Број струњача на којима се одржава 
такмичење 

 

Толеранс на такмичењу  

Награде и признања појединцима и 
екипама 

 

Имена и презимена службених лица 
на такмичењу (делегата, судија, 
табелара), 

 

Контакт особа и телефон  

Остали подаци значајни за одржавање 
такмичења 

 

 
Напомена: 
Такмичење се одржава у складу са Законом о спорту, Такмичарским правилником РСС и на основу осталих нормативних аката 
РСС. На сва остала евентуална спорна питања, примењују се Међународна правила рвања и остала правила UWW . 

 

  
МП 

Датум 
Лице за заступање 

(потпис) 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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О Д О Б Р Е Њ Е     Р О Д И Т Е Љ А (старатеља) 
за наступ у старијем узрасту 

 
 

 
 
Презиме и име такмичара:             Датум рођења:  
 
 
 
 
Име једног од родитеља (старатеља):  
 
 
 
 Својим потписом као родитељ (старатељ) дајем сагласност за наступ у старијем 
узрасту на основу Такмичарског правилника РСС. 
 
 
 
Датум:  
 

 
 

                                                       Потпис родитеља (старатеља):  
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@united-world-wrestling.org  

 

ЗБИРНА ПОТВРДА 

О УТВРЂЕНОЈ ОПШТОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ  

РВАЧА ТАКМИЧАРА 
Назив и седиште клуба  

Рб Презиме и име спортисте Име оца/мајке Датум рођења Дијагноза 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Листа прегледаних спортиста закључена је са редним бројем: 

Напомена - Oбавезно након прегледа прецртати редове који су празни  у овом обрасцу 
 

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Презиме и име лекара  

Назив специјализације лекара  

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 
 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@united-world-wrestling.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

ЛЕКАРСКА  ПОТВРДА 
 

ЗА НАСТУП НА РВАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

Презиме и име спортисте  

Име оца/мајке спортисте  

Датум рођења спортисте  

Назив и седиште клуба  

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Презиме и име лекара  

Назив специјализације лекара  

Дијагноза: 
Својим печатом и потписом потврђује се да је спортиста 

прегледан и способан за наступ на рвачкикм такмичењима. 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 

 
 
 
  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

 

ПОТВРДА 

О УТВРЂЕНОЈ ПОСЕБНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 

СПОСОБНОСТИ 

 
- СПОРТИСТА КОЈИ НАСТУПА У СТАРИЈЕМ УЗРАСТУ 

 

- СПОРТИСТА МЛАЂИ ОД 16 ГОДИНА 

 

Презиме и име спортисте  

Име оца/мајке спортисте  

Датум рођења спортисте  

Назив и седиште клуба  

Назив здравствене установе  

Место седиштa здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Презиме и име лекара  

Назив специјализације лекара  

Дијагноза: 
Својим печатом и потписом потврђује се да је спортиста 

прегледан и способан за наступ на рвачким такмичењима. 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 

 
  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

ЛЕКАРСКА  ПОТВРДА 
 

СПОРТСКОГ СТРУЧЊАКА (тренера) И СУДИЈЕ 

Презиме и име - тренера / судије  

Име оца/мајке - тренера / судије  

Датум рођења - тренера / судије  

Назив и седиште клуба (само за тренера)  

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Презиме и име лекара  

Назив специјализације лекара  

Дијагноза: 

Својим печатом и потписом потврђује се да је 

 

тренер / судија (заокружити) 

 

прегледан и способан за обављање стучног посла у рвачком спорту 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 

 
 
 
  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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Образац ОСТ (организација спортског такмичења) 
 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА / 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРЕДЛОГ ПРОПОЗИЦИЈА 
1. Назив турнира / манифестације  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4 Хала за такмичење  

5. Узрасне категорије  

6. Тежинске категорије  

7. Списак позваних клубова из Србије  

8. Списак клубова из иностранства који се 

планирају позвати. 

(Навести име клуба и државу) 

 

9. Одговорно лице (заступник)  

 
Напомена: 

Образац се доставља најкасније до 31. децембра текуће године за такмичење у наредној години 

или у посебним случајевима 30 дана пре одржавања такмичења.  

Достављају се оквирни подаци који су подложни променама.  

Коначне пропозиције које клуб шаље свим учесницима, организатор је дужан да достави 

канцеларији Рвачког савеза Србије најкасније 15 дана пре одржавања такмичења. 

 

Датум:   

      МП 

______________________ 
         /одговорно лице/ 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org
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Образац УМСТ (учешће на међународном спортском такмичењу) 

 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   srb@unitedworldwrestling.org 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА НА МЕЂУНАРОДНОМ СПОРТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ 

/ МАНИФЕСТАЦИЈИ 

1. Датум достављања позива организатора  

2. Назив турнира / манифестације  

3. Датум одржавања  

4. Место одржавања  

5. Држава у којој се организује такмичење  

6. Узрасне категорије  

7. Позване државе учеснице  

8. Број планираних рвача који ће наступити на 

наведеном такмичењу 

 

9. Име и презиме вође пута на такмичење и 

број пратећих лица 

 

 

Напомена: 

Попуњени образац мора се доставити  до 31. децембра текуће године за наредну годину или у 

посебним случајевима најкасније 7 дана ако се такмичење одржава у текућој години. 

 

Датум:   

      МП 

______________________ 

         /одговорно лице/ 

 

 
 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@unitedworldwrestling.org

