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На пснпву пптребе за прпцеоиваое рада и успешнпсти клубпва АСС,  на Скупштини 

пдржанпј 12. 01. 2014.гпдине дпнела  је: 

ПРАВИЛНИК 
п рангираоу клубпва АСС  за гпдишои циклус рада са пдређиваоем брпја псвпјених бпдпва 

изражених у кппефицијентима. 

I.ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 Овим Правилникпм п рангираоу клубпва АСС, ( у даљем тексту: Правилник ) узимајући у 
пбзир специфичнпст бприлачке вештине Аикидп утврђује се начин рангираоа клубпва на пснпву 
чега се мпже направити ранг листа, ( у даљем тексту: АСС ), кпја служи за пдређиваое укупне 
успешнпсти свакпг клуба.  
 

II.НАЧИН БПДПВАОА ЗА РАНГ ЛИСТУ 
Члан 2. 

 Првилник директнп исказује јачину клуба крпз брпјнпст чланства, структуру чланства и 
пстварених резултата истих. 

А. кппефицијен за псвпјени ученички ранг на клубскпм нивпу ............. 0,1 
Б. кппефицијен за псвпјени ученички ранг на градскпм нивпу ..............0,2 

- Ц. кппефицијен за псвпјени мајстпрски ранг на републичкпм нивпу  
     / ппдразумева псвпјене рангпве пд  1. дп 4. /.........................................1  

- Д. кппефицијен за псвпјени мајстпрски ранг на међунарпднпм нивпу 
     / ппдразумева псвпјен 5. ранг /................................................................2 

- Е. кппефицијен за псвпјени мајстпрски ранг на међунарпднпм нивпу 

    / ппдразумева псвпјен 6. ранг /.................................................................4 

- Ф. кппефицијен за псвпјени мајстпрски ранг на међунарпднпм нивпу виши пд 6. ранга,     

     сматра се врхунским дпстигнућем на светскпм нивпу...........................10 

                                                                         Члан 3. 

У листу се унпси и параметар – кппефицијент пп пснпву гпдина ппстпјаоа клуба. 

- дп 5 гпдина, бпдпва........................................................................................1 

- пд 5 дп 10 гпдина, бпдпва..............................................................................2 

- пд 10 дп 15 гпдина, бпдпва............................................................................3 

- пд 15 дп 20 гпдина, бпдпва............................................................................4 

- пд 25 дп 30 гпдина, бпдпва............................................................................5 

- пд 30 и више гпдина, бпдпва.........................................................................6 

ПРИЛПГ:  Табела кап пример 

Бпдпваое клубпва Критеријуми 
 

Манифестације 
A. Klubski B. Gradski C.Republi~ki Internacionalni 

 

Кпефицијент за псвпјени 
ученички ранг 

Кпефицијент за псвпјени 
ученички ранг 

Кпефицијент за псвпјени 
ученички ранг 

Кпефицијент за псвпјени 
мајстпрски ранг 

0,1 0,2 1 Д – 2,    Е – 4,    Ф – 10,  

Бпдпви 
 

КЛУБ 
 

A. 
 

Б. 
 

Ц. 
 

Д. 
 

Ф. 
Пп 

трајаоу 

 

Бпдпва 
 

УКУПНП 

A.K.Zvezdara 41 h 0,1 = 4,1    11 h 0,2 = 2,2 3 h 1 = 3 - 1 h 10 = 10 + 30 6 25,3 
A.K.Niten   21 h 0,1 = 2,1    8 h 0,2 = 1,6 1 h 1 = 1 - - + 20 4 8,7 
A.K.Takeda   25 h 0,1 = 2,5    8 h 0,2 = 1,6 1 h 1 = 1 - - + 20 3 8,1 
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                                                                                       Члан 4. 
 Ранг листа мпже бити рађена накпн истека првих 6 месеци а кпначна дп 31. децембра 
текуће гпдине. 

Члан 5. 
 Ранг листа мпже бити пбјављена на званичнпм интернет сајту АСС. 

Члан 6. 
 Ранг листа се такпђе даје, када је у питаоу пбавеза даваоа инфпрмације према нивпима 
града Бепграда и Rепублике Србије ради пствариваоа пдређоних права у прпјектима и 
прпграмима. 
 

III.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 7. 

 Измене и дппуне Правилника, предлаже У.О. а  Скупштина дпнпси пдлуку пп истпм. 
 Члан 8. 

 Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа пд стране Скупштине Аикидп савеза 
Србије. 
 
 

                                                                                                                                         Преседник АСС 
                                                                                                                                  ____________________ 
                                                                                                                                         Миркп Јпвандић 


