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члан УО Асоцијацијe Спорт за све Србије



Општи проблеми

• Технолошки развој → послови седелачког 
карактера, забава усмерена на електронске 
садржаје, дружење преко друштвених 
мрежа...

• Промењени услови живота: живот у густо 
насељеним градовима → загађење, 
саобраћајне гужве, недовољно слободног 
времена, стрес, нездрава исхрана...



Општи проблеми

• Никада у својој историји постојања човек
није био мање активан и функционално
способан!

• СЗО је изоловала хипокинезију као
независтан фактор ризика чија је
последица готово 10% смртности у Европи!



Специфични проблеми

• Успех, популарност и зарада као циљеви 
бављења спортом 

• Амбиција и нереално сагледавање 
потенцијала детета

• Усмереност тренера и клубова према брзом 
доласку до резултата, а не према масовности и 
свеобухвату

• Све наведено доводи до изостанка стручно
вођених и за узраст прикладних спортских
програма.



БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ 
РЕКРЕАЦИЈЕ

• Рекреативни приступ је заступљенији у 
економски развијеним земљама. На нашим
просторима, борилачки спортови се
углавном доживљавају и практикују као
спортске дисциплине са такмичарским
мотивима, док је у мањем проценту
заступљен рекреативни однос.



БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ 
РЕКРЕАЦИЈЕ – КОРИСТИ:

• Висок ниво општетелесних способности и 
кондиције

• Константан рад на себи и усавршавање у свим
сегментима

• Висока морална начела и етички кодекс
традиционалних борилачких вештина као 
сјајно средство за правилно васпитање деце и 
младих

• Прилагођено вежбање је могуће и у позним 
годинама



БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ 
РЕКРЕАЦИЈЕ

• тае бо, боди комбат, карате аеробик, фит 
бокс, кардио бокс

• ММА



РЕКРЕАЦИЈА ДЕЦЕ У УДРУЖЕЊИМА 
БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА И 

ВЕШТИНА
• Општетелесни и развој функционалних

способности кроз вежбање деце у 
борилачким удружењима

• Обука борилачке вештине
• Васпитни рад
• Социјализација
• Јачање вољних и карактерних капацитета



„МАЛИ ХРАБРИША“
• „Мали Храбриша“ представља борилачки

вишебој састављен од три дисциплине
прилагођене телесним способностима и 
развојним потребама деце свих узраста.



„МАЛИ ХРАБРИША“

• Едукативни карактер – стручне трибине и 
предавања од важности за правилан спортски, 
здравствени, психолошки и васпитни развој
деце

• Без притиска ка остварењу спортског резултата
и стреса за децу - прави фестивал среће и 
радости, дечјег узбуђења и позитивних
емоција, где је све усмерено ка општем
интересу друштва за стварањем здраве, 
способне, пристојно васпитане и друштвено
одговорне генерације младих људи.



„МАЛИ ХРАБРИША“

• 8 до 10 фестивала годишње на различитим 
дестинацијама у Србији, првенствено у 
туристичким центрима

• Сценографија и декор, једнообразно одевене
судије и службено ангажована лица, 
подстицајна музика, забавно вођење
програма, професионална анимација → 
фантастичан доживљај правог спектакла који
красе дечији осмеси, узбуђење и радост
наступања и дружења у позитивном и 
подстицајном окружењу



Мали Храбриша“ – такмичарске
дисциплине

ВИШЕБОЈ
• Састоји се од 3 дисциплине које се

реализују на једном борилишту за једну
такмичарску категорију.

• Судије сваки појединачни наступ оцењују
оценама од 1 до 5. 



1. дисциплина: полигон спретности у 
6 „стаза“

• Чуњеви
• Обручи
• Капија-греда-капија
• Подне мердевине
• Препоне
• Партер/струњача
• Напомена: Клубовима се на захтев доставља

препоручен опис задатака предвиђених за сваку
узрасну категорију са дозволом да тренери ускладе
облик кретњи, скокова и вежби са могућностима сваког
детета појединачно. Наступ је временски ограничен у 
зависности од могућности сваке узрасне категорије.



2. дисциплина: ката/форма/шадо
бокс/слободан избор техника

• Временски интервал наступа такмичара
лимитиран је на 1 минут.

• Дозвољена је асистенција тренера код деце
предшколског узраста.



3. дисциплина: фајтер - приказ
борбених техника ударањем у 
самостојећу врећу слободним

стилом
• Временски интервал за наступ је обавезан, 

креће се од 30 секунди за такмичаре рођене
2014. год. и повећава се за по 5 секунди за
сваку наредну генерацију. Такмичари 2008.
годишта и старији раде 60 секунди.

• Деца наступају боса, док на рукама могу
носити рукавице по сопственом избору.





Такмичарске категорије за 2019/20. 
годину, посебно за мушку и женску

конкуренцију:
• 2014. год./2013. год./2012. год./2011. 

год./2010. год./2009. год./2008. 
год./2007.год./ 2006.год./ 2005.год./2003. и 
2004.год/2001. и 2002.год. / 2000. и старији

• Ветерани + 35 година/ Ветерани + 45 
година/ Ветерани + 55 година/ Ветерани + 
65 година





Деца са развојним сметњама и 
инвалидитетом:

• 1. категорија: самостално
• 2. категорија: уз асистенцију пратиоца



Награде
• У дисциплини Вишебој након сабирања

свих оцена по укупним резултатима 1/3 од
укупно пријављених такмичара осваја 1. 
место; 1/3 осваја 2. место; 1/3 осваја 3. 
место. Сви се награђују учесничким
дипломама и медаљама.



Награде
• Пехар за најмасовнији клуб (од 1. до 5. места);
• Најпосвећенији тренер - „Подршко“ – по избору

судија
• Награда за фер плеј под називом „Ферко“ – по избору

учитељица
• Пехар за такмичара из хендикеп група - „Храбриша“ –

по избору родитеља
• Пехар за највреднијег реализатора програма под

слоганом „Вредниша” – по избору директора
• Награда за најпозитвинијег судију под слоганом

„Смешко“ – по избору тренера



Награде



Сезонске награде
(за сезону септембар 2019 – јун

2020.)
• За први наступ на фестивалу – беџ
• За трећи наступ на фестивалу – мајица
• За пети наступ на фестивалу – ранац
• За седми наступ на фестивалу – плакета

“Храбрише”



Едукативни карактер: стручне 
трибине на досадашњим 

фестивалима

1. фестивал, Свилајнац, 29. 9. 2019, предавач: Наташа Николић Гајић, мастер
образовних политика, професор разредне наставе, педагошки саветник, 
спољни сарадник у МПНТР, тема: "Спортом до друштвено одговорних и 
позитивних људи"



Едукативни карактер: стручне 
трибине на досадашњим 

фестивалима

3. фестивал, Велика Плана, 1. 12. 2019, предавач: Ивана Јокић, психолог из
Крагујевца, тема: "Спортиста је примаран, победа је секундарна"



Едукативни карактер: стручне 
трибине на досадашњим 

фестивалима

4. фестивал, Пожаревац, 22.12. 2019, предавач: Бранислав Дмитровић, тема: 
"Врхунски спорт - истина и заблуде"



Инклузивни карактер

• У редовне такмичарске категорије
фестивала су уврштене особе са
инвалидитетом, сметњама у развоју, као и 
стара лица у категорији ветерана.

• У зависности од степена самосталности, 
учесници из хендикеп категорија наступају
самостално или уз помоћ својих пратилаца.



Инклузивни карактер



Промотери на досадашњим
фестивалима:

1. фестивал, Свилајнац, 29. 9. 
2019. Никола Стошић, светски
кик бокс шампион

2. фестивал, Ковин, 26. 10. 2019. 
Стефан Шемлал, национални
ката карате шампион



Промотери на досадашњим
фестивалима:

3. фестивал, Велика Плана, 1. 12. 
2019. Димитрије Јерковић, 
светски карате шампион

4. фестивал, Пожаревац, 22. 12. 2019. Тања Петровић, 
светска карате шампионка



Радни тимови:

• Директор - руководилац такмичења: Бранислав
Дмитровић

• Делегат: Микица Чаловић
• Секретар: Милош Панић
• Судије: од 8 до 12 особа лиценцираних од стране

асоцијације Спорт за све Србије
• Дежурни лекар: Данка Петровић
• Тренери: Инструкори удружења који учествују у 

фестивалу су у обавези да носе брендирану мајица
фестивала и подрже током преипреме и наступа
сваког учесника без обзира на град или клуб из кога
долази



Радни тимови:

• Руководиоци борилишта – активне учитељице
задужене за директан контакт са децом

• • Водитељи програма: 2 особе
• • Записничари: 4 особе – ученици средњих школа и 

студенти укључени у рад спортских удружења у 
својим срединама

• • Исписивачи диплома: 4 особе – ученици средњих
школа и студенти укључени у рад спортских
удружења у својим срединама

• • Додељивачи медаља: минимално 4 особе –
ученици средњих школа и студенти укључени у рад
спортских удружења у својим срединама



Радни тимови:

• Редари: 4 особе
• Реквизитери: минимално 4 особе –

ученици средњих школа и студенти
укључени у рад спортских удружења у 
својим срединама

• Маскота: минимално 1 особа





Опрема и реквизити које обебеђује
Асоцијација

• 1. Такмичење се одвија на 4 засебна борилишта димензија 8x8 м², 
поплочаних татами струњачама; 

• 2. Борилишта су ограђена брендираним оградама/параванима са знаком
АСЗСС и СРА; 

• 3. За свако борилиште се обезбеђује: 7 чуњева, 14 обруча, 1 греда, 1 подне
мердевине, 2 капије за провлачење, 7 препона висина прилагођених узрасту
такмичара, 1 мекана струњача, 2 самостојеће вреће; 

• 4. Брендиране декоративне ознаке за борилишта (1, 2, 3 и 4), кутије од
чврстог картона које се постављају на самостојеће вреће; 

• 5. Победничко постоље; 
• 6. Велики брендирани банери са знаком „Храбрише“ и називима

организатора; 
• 7. Брендиране стољњаке
• 8. Брендиране мајице и дуксерице за реализаторе програма и сва службена

лица
• 9. Транспорт и монтирање комплетне опреме





Правилник и пропозиције:
• Право учешћа имају сва уредно регистрована спортска удружења и клубови

на територији Републике Србије.
• Сви учесници морају имати оверен извештај о здравственој способности и 

важећу полису осигурања.
• Сви учесници морају имати документ којим потврђују свој идентитет и узраст.
• Свако удружење одговара за здравствено стање својих чланова. Сви учесници

наступају на сопствену одговорност у случају евентуалних повреда.
• Такмичари наступају боси у уредној спортској опреми према сопственом

избору: кимоно свих боја, тренерека, шорц и клупска мајица...
• Забрањено је ношење било каквог накита, сатова, огрлица, наруквица или

шнала.
• Тренери морају бити у спортској опреми и чистим, за салу понетим патикама, 

са видно истакнутом акредитацијом.
• Забрањен је приступ родитељима на паркет (под) у дворани. Сви гледаоци

који не учествују у систему фестивала морају бити на трибинама.
• Забрањен је сваки облик дискриминације, вређања и деградирања на било

којој основи.



Статистика са претходних
такмичења

Мушка конкуренција
Женска

конкуренција

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
мушког пола

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом
женског пола

Укупно

87 73 3 3 166

1. фестивал, Свилајнац, 29.9.2019. - 10 удружења/клубова

Мушка конкуренција
Женска

конкуренција

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
мушког пола

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
женског пола

Укупно

119 58 9 7 193

2. фестивал, Ковин, 26.10. 2019. - 10 удружења/клубова



Статистика са претходних
такмичења

Мушка конкуренција
Женска

конкуренција

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
мушког пола

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
женског пола

Укупно

154 101 17 7 279

Мушка конкуренција
Женска

конкуренција

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
мушког пола

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
женског пола

Укупно

141 93 2 5 241

3. фестивал, Велика Плана, 1. 12. 2019. - 9 удружења/клубова

4. фестивал, Пожаревац, 22. 12. 2019. - 7 удужења/клубова



Статистика са претходних
такмичења

Мушка конкуренција Женска
конкуренција

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
мушког пола

Особе са сметњама у 
развоју и 

инвалидитетом 
женског пола

Укупно

501 325 31 25 882

Укупно



Статистика са претходних
такмичења

2014. и млађи 62
2013. 77
2012. 60
2011. 15
2010. 86
2009. 101
2008. 14
2007. 53
2006. 20
2005. 2

2003/04. 11
Укупно 501

Мушка конкуренција - укупно

2014. и млађи 31
2013. 49
2012. 38
2011. 27
2010. 24
2009. 47
2008. 40
2007. 15
2006. 12
2005. 16

2003/04 15
2001/02 5

Ветерани од 35 до 
45 година

1

Ветерани од 45 до 
55 година

3

Ветерани од 55 до 
65 година

2

Укупно 325

Женска конкуренција - укупно



Закључак

• „Мали Храбриша“ је оправдао сва
планирана очекивања, наишао је на
срдачан пријем локалних партнера у 
организацији, родитеље који се едукују и 
освешћују о правим разлозима и користима
бављења спортом и децу срећну и 
мотивисану да у спорту остану.

• Идемо даље! За здравију и способнију
Србију!
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