
На основу члана 37. Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и 

аеробик, Управни одбор Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик на 

седници одржаној дана 27.12.2015.године усвојио је:  

 

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМУ И ПРОПОЗИЦИЈАМА ТАКМИЧЕЊА САВЕЗА 

СРБИЈЕ ЗА БОДИ БИЛДИНГ, ФИТНЕС, БОДИ ФИТНЕС И АЕРОБИК 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се систем такмичења и пропозиције такмичења која 

организује Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик (у даљем тексту: 

ССББФБФА), његове чланице, или такмичења под покровитељством ССББФБФА. 

 

Члан 2. 

Правилник су дужни поштовати сви чланови ССББФБФА 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 појединачна и екипна такмичења у спортским гранама 

боди билдинг и фитнес као и припадајућим дисциплинама и категоријама. 

 

Члан 4. 

Такмичења се одвијају према правилима такмичења Светске ИФББ федерације и 

правилима ССББФБФА. 

 

Члан 5. 

Званична такмичења у надлежности ССББФБФА су: 

1. Национално Првенство 

2. Куп 

3. Опен 

4. Меморијал 

5. Регионално првенство 

 

Члан 6. 

Такмичења се одвијају у следећим узрасним категоријама: 

1. млађи пионири 

2. пионири 

3. старији пионири 

4. млађи кадети 

5. кадети 

6. јуниори 

7. сениори 

8. ветерани 



Члан 7. 

Такмичења се одржавају по старосним и тежинским категоријама у мушкој и 

женској конкуренцији у складу са правилима Светске ИФББ федерације у следећим 

категоријама: 

 

БОДИ БИЛДИНГ 

мушки 

јуниори 

до 75 кг 

преко 75 кг 

опен 

сениори 

до 60 кг 

до 65 кг 

до 70 кг 

до 75 кг 

до 80 кг 

до 85 кг 

до 90 кг 

до 95 кг 

до 100 кг 

преко 100 кг 

опен 

ветерани опен 

 

КЛАСИК 

БОДИ БИЛДИНГ 

мушки 

јуниори опен 

сениори 

до 168 цм 

до 171 цм 

до 175 цм 

до 180 цм 

преко 180 цм 

опен 

ветерани опен 

 

ФИЗИК (БОДИ БИЛДИНГ) 

женски 

јуниори опен 

сениори 

до 163 цм 

преко 163 цм 

опен 

ветерани опен 

 

БОДИ ФИТНЕС 

женски 

јуниори до 160 цм 



до 166 цм 

преко 166 цм 

опен 

сениори 

до 160 цм 

до 163 цм 

до 166 цм 

до 169 цм 

до 172 цм 

преко 172 цм 

опен 

ветерани опен 

 

МЕШОВИТИ ПАРОВИ 

БОДИ БИЛДИНГ 

женски/мушки 

јуниори опен 

сениори опен 

ветерани опен 

 

БОДИ БИЛДИНГ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

женски мушки 

јуниори опен јуниори опен 

сениори опен сениори опен 

ветерани опен ветерани опен 

 

 

ФИТНЕС 

женски мушки 

млађе 

пионирке 
до 7 година млађи пионири до 7 година 

пионирке 8-9 година пионири 8-9 година 

старије 

пионирке 
10-11 година 

старији 

пионири 
10-11 година 

млађе 

кадеткиње 
12-13 година млађи кадети 12-13 година 

кадеткиње 14-15 година кадети 14-15 година 

јуниори 

до 163 цм 

преко 163 цм 

опен 
јуниори 

до 163 цм 

преко 163 цм 

опен 

сениори 

до 163 цм 

преко 163 цм 

опен 
сениори 

до 163 цм 

преко 163 цм 

опен 

ветерани 
до 163 цм 

преко 163 цм 
ветерани 

до 163 цм 

преко 163 цм 



опен опен 

 

БИКИНИ ФИТНЕС 

женски 

јуниори 

до 160 цм 

до 166 цм 

преко 166 цм 

опен 

сениори 

до 160 цм 

до 163 цм 

до 166 цм 

до 169 цм 

до 172 цм 

преко 172 цм 

опен 

ветерани опен 

 

ФИЗИК 

(ФИТНЕС) 

мушки 

јуниори 

до 170 cm 

до 175 cm 

преко 175 cm 

опен 

сениори 

до 170 cm 

до 174 cm 

до 178 cm 

преко 178 cm 

опен 

ветерани опен 

 

АТЛЕТИК ФИТНЕС 

женски мушки 

јуниори Опен јуниори опен 

сениори Опен сениори опен 

ветерани опен ветерани опен 

 



ФИТ МОДЕЛ 

женски мушки 

јуниори опен јуниори опен 

сениори 

до 163 cm 

до 168 cm 

преко 168 cm 

опен 

сениори 

до 174 cm 

до 180 cm 

преко 180 cm 

опен 

ветерани опен ветерани опен 

 

Члан 8. 

Право наступа на такмичењима који су у календару такмичења ССББФБФА, имају 

такмичари који поседују такмичарску књижицу уредно оверену од стране ССББФБФА, са 

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

установе овлашћене за обављање спортских лекарских прегледа и уплаћеном 

такмичарском котизацијом и годишњом чланарином клуба за који такмичар наступа. 

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

двојних регистрација). 

 

Члан 9. 

Такмичари млађи од 18 година морају имати писмено одобрење родитеља или 

старатеља, и документ о преузимању одговорности од стране званичног представника 

клуба на конкретном такмичењу. 

 

Члан 10 

Мерење такмичара се обавља у месту одржавања такмичења за такмичаре који 

наступају на сам дан такмичења. 

 

Члан 11. 

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

садржи резултате такмичења и који се објављује на званичном сајту ССББФБФА. 

Записник/извештај сачињава Председник судијске комисије или главни судија 

такмичења. 

 

Члан 12. 

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

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

ССББФБФА. 

За наступ оваквог такмичара / клуба на такмичењу одговорност преузима 

организатор. 

 

Процедура протеста 

Члан 13. 



1. у случају примедби на суђење, званични представник оштећене стране мора 

поднети писмену жалбу заједно са предвиђеном жалбеном таксом Управном 

Одбору у року од 10 дана по завршетку одређеног такмичења. 

2. одлука о жалби ће бити донета већински од стране Управног Одбора искључујући 

чланове који су директно повезани са оштећеним (чланови клуба и слично). 

3. Поднету жалбу Управни одбор може проследити надлежној комисије на даље 

процесуирање. 

4. одлука Управног Одбора биће крајња и неће се уважавати ниједан други вид жалбе. 

 

Бодовни систем 

Члан 14. 

Бодовање пласмана врши се на свим такмичењима у оквиру Националног 

првенства. 

Бодовање пласмана након сваког такмичења врши се сабирањем бодова 

појединачних пласмана такмичара. 

За пласман бодоваће се само категорије у којима су се такмичила најмање 4 

(четири) такмичара. 

Појединачни пласмани који се сабирају бодују се на следећи начин: 

1. прво место 16 бодова 

2. друго место 12 бода 

3. треће место 9 бодова 

4. четврто место 7 бодова 

5. пето место 6 бодова 

6. шесто место 5 бодова 

7. седмо место 4 бода 

8. осмо место 3 бода 

9. девето место 2 бода 

10. десето место 1 бод 

 

У случају једнаког броја бодова бољи пласман осваја такмичар са више наступа на 

такмичењима Националног првенства у календарској години а уколико је и даље једнак 

број бодова бољи пласман осваја такмичар са више боље пласираних места на 

такмичењима Националног првенства у календарској години. 

Ранг листа пласмана садржи име и презиме такмичара, дисциплину/категорију, 

клуб за који је регистрован, број наступа у Националном систему такмичења, коначни 

пласман и коначни број бодова. 

Ранг листа пласмана се објављује на званичном сајту ССББФБФА за сваку 

календарску годину. 

 

Члан 15. 

Национално првенство у систему садржи најмање 6 такмичења која се бодују за 

Ранг листу пласмана. 

Сва званична такмичења у надлежности ССББФБФА која се у континуитету 

одржавају најмање пет година, могу бити уврштена у систем такмичења Националног 

првенства. 



Захтев за уврштавање такмичења у систем такмичења Националног првенства 

Организатор такмичења подноси Управном Одбору ССББФБФА. 

Управни Одбор ССББФБФА на основу поднетог Захтева доноси одлуку о 

оправданости уврштавања такмичења у систем такмичења Националног првенства. 

Одлука Управног Одбора је коначна. 

Садржај Захтева прописује Управни Одбор ССББФБФА и он се објављује на 

званичном сајту ССББФБФА. 

Листа такмичења која су уврштена у систем такмичења Националног првенства 

објављује се на званичном сајту ССББФБФА за сваку календарску годину. 

 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ 

 

Члан 16. 

Такмичења међународног карактера могу се организовати и одржавати у земљи 

само ако су у складу са спортским правилима која прописују општа акта ССББФБФА и 

ИФББ. 

 

Члан 17. 

За организацију међународног такмичења организатор мора тражити сагласност од 

ССББФБФА у складу са Законом о спорту. 

Приликом одржавања Међународног такмичења обавезно је присуство најмање 

једног члана Такмичарске комисије кога делегира ССББФБФА. 

Организатор је обавезан да ангажује судијску организацију ССББФБФА за 

спровођење такмичења. 

Могућ је наступ судија из иностранства уз претходну најаву судијској комисији 

ССББФБФА. 

Садржај Захтева за давање сагласности на организацију међународног такмичења 

прописује Управни Одбор ССББФБФА и он се објављује на званичном сајту ССББФБФА. 

 

ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 18. 

Такмичари могу одлазити на међународна боди билдинг и фитнес такмичења у 

иностранство, уз претходну сагласност ССББФБФА. 

Уколико такмичар жели да наступи у име репрезентације ССББФБФА, онда такву 

сагласност даје Управни одбор ССББФБФА, ако процени да за то постоји спортска и 

државна оправданост. 

 

Члан 19. 

Управни одбор доноси одлуку о одласку репрезентације ССББФБФА 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 20. 

Клуб чији је такмичар наступао у иностранству или организовао такмичење 

међународног карактера дужан је да у року од 10 дана поднесе извештај Управном одбору 

ССББФБФА, у супротном подлеже дисциплинској одговорности. 

 

Члан 21. 

Управни одбор ССББФБФА даје тумачење овог правилника као и случајева који 

нису обухваћени одредбама овог правилника а односе се на такмичења. 

 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 

ССББФБФА. 

 

 

Председник ССББФБФА 

Горан Ивановић 


