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Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
 

 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ВЕЖБЕ 

 
КАТЕГОРИЈЕ ПИОНИРКИ, КАДЕТКИЊА, ЈУНИОРКИ И СЕНИОРКИ   

* А програм * 
 за 2017. годину, са правилником за суђење 

 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ:     
 
 
А програм: 

 Пионирке (2007. 2008. и 2009.): без реквизита, вијача, обруч, лопта 

 Кадеткиње (2005. и 2006.): вијача, обруч, лопта, чуњеви 

 Јуниорке (2002. 2003. и 2004.): обруч, лопта, чуњеви, трака 

 Сениорке (2001. и старије): обруч, лопта, чуњеви, трака 
 
 

 
важне напомене:  
 
На такмичењима А индивидуалног програма право наступа имају само 
регистроване такмичарке у ГСС. 
 
За све одредбе које овим Правилником нису спецификоване, 
важи Правилник ФИГ (2017 – 2020.) 
 
На Првенству Србије у А индивидуалном програму проглашавају се и 
резултати по реквизитима, на основу освојених бодова. 
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А програм 
 
 

 

 

ПИОНИРКЕ    -     А програм 
 
Годишта: 2007. 2008. и 2009.   
Програм: БЕЗ РЕКВИЗИТА, ВИЈАЧА, ОБРУЧ, ЛОПТА 
Трајање вежбе: 1мин. 15 сек. до  1мин. 30 сек. 

 
 

Е  /извођење/   

Е /макс./ = 10.00 
 

Д /тежине/ 

број пријављених тежина:  3 - 7 (максимум 1.00) 
(минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 

 
Д /макс./ = 7.00 

 
Вежба без реквизита: 
- 1 комисија Д са 4 суткиње 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом 
- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0,30) 
 
Вежбе реквизитом: 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом, координисане са фундаменталном 

техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из друге групе 
техничких елемената реквизитом  

- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0,30) 
- динамички елементи са ротацијом и избацивањем, ризик – минимум 1 
- тежине реквизитом – без ограничења и без обавезе извођења у вежби 
- 2 тежине телом морају бити урађене недоминантном руком координисане са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом  

                                                             
                           

Максимална оцена за вежбе БЕЗ РЕКВИЗИТА, ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ и ЛОПТОМ 
- 17.00 

 
 



 3 

 

КАДЕТКИЊЕ    -    А програм 
 
Годишта:  2005. и 2006.  
Програм:  ВИЈАЧА, ОБРУЧ, ЛОПТА, ЧУЊЕВИ 
Трајање вежбе:  од 1мин.15 сек. до 1мин.30 сек. 

 
 

Е  /извођење /   

Е /макс./ = 10.00 
 

Д /тежине/ 

број пријављених тежина:  3 - 7 (максимум 1.00) 
(минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 

 
Д /макс./ = 8.00 

 
Вежбе реквизитом: 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом, координисане са фундаменталном 

техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из друге групе 
техничких елемената реквизитом  

- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0,30) 
- динамички елементи са ротацијом и избацивањем, ризик – минимум 1 
- тежине реквизитом – без ограничења и без обавезе извођења у вежби 
- 2 тежине телом морају бити урађене недоминантном руком координисане са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Максимална оцена за вежбе ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ, ЛОПТОМ и ЧУЊЕВИМА 
- 18.00 
 
 

 
Кадеткиње и јуниорке вежбају у складу са ФИГ правилима за 
јуниорке! 
 
Сениорке вежбају у складу са ФИГ правилима за сениорке! 
 

Напомена: 
Јуниорке могу да вежбају траком дужине 5м. 
 

 
 
За све што није регулисано овим правиником важе правила ФИГ правилника 
2017 – 2020. 
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Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
 

 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ВЕЖБЕ 

 
КАТЕГОРИЈЕ ПИОНИРКИ, КАДЕТКИЊА, ЈУНИОРКИ И СЕНИОРКИ   

* Б програм * 
 за 2017. годину, са правилником за суђење 

 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ:     
 
 
Б програм: 

 Пионирке 2008. 2009. и 2010.: без реквизита и обруч 

 Пионирке 2007.: без реквизита и вијача 

 Пионирке 2006.: без реквизита и лопта 

 Кадеткиње (2005. и 2004.): 2 вежбе по избору – вијача, обруч, лопта, 
чуњеви 

 Јуниорке (2003. и 2002.): 2 вежбе по избору – вијача, обруч, лопта, 
чуњеви, трака 

 Сениорке (2001. и старије): 2 вежбе по избору – вијача, обруч, лопта, 
чуњеви, трака 

 
 
 

 
важне напомене:  
 
На такмичењима Б индивидуалног програма право наступа имају само 
регистроване такмичарке у ГСС. 
 
Једна или обе вежбе могу бити са гласом. 
 
За све одредбе које овим Правилником нису спецификоване, важи Правилник 
ФИГ (2017 – 2020.) 
 
На Првенству Србије у Б индивидуалном програму проглашавају се и 
резултати по реквизитима, на основу освојених бодова. 
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Б програм 

 
 
 ПИОНИРКЕ   -   Б програм 
 
Годишта и програм: 
2008. 2009. и 2010. - БЕЗ РЕКВИЗИТА  и ОБРУЧ 
2007. - БЕЗ РЕКВИЗИТА  и ВИЈАЧА  
2006.  - БЕЗ РЕКВИЗИТА  и ЛОПТА 
Трајање вежбе:   1мин.15 сек. до 1мин. 30сек. 

 
 

Е  / извођење /   

Е /макс./ = 10.00  
 

Д  /тежине/ 

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0.50 бодoва)     
  (минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 
Д /макс./ = 6.00 

 
Вежба без реквизита: 
- 1 комисија Д са 4 суткиње 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом 
- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0.30) 

   
Вежбе реквизитом: 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом, координисане са фундаменталном 

техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из друге групе 
техничких елемената реквизитом  

- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0.30) 
- динамички елементи са ротацијом и избацивањем, ризик – без ограничења и без 

обавезе извођења у вежби 
- тежине реквизитом – без ограничења и без обавезе извођења у вежби 
- 1 тежина телом мора бити урађена недоминантном руком координисана са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом 

 
         

Максимална оцена за вежбе БЕЗ РЕКВИЗИТА, ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ и 
ЛОПТОМ - 16.00 
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КАДЕТКИЊЕ   -   Б програм 
 
Годишта: 2004. и 2005. 
Програм: 2 вежбе ПО ИЗБОРУ  – ВИЈАЧА, ОБРУЧ,  ЛОПТА, ЧУЊЕВИ  
Трајање вежбе:   1мин. 15сек. - 1мин. 30сек. 
 
 

Е  / извођење /    

Е /макс./ = 10.00 
 

Д  /тежине/  

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0,50 бодова) 
(минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 

Д /макс./ = 7.00  
 
 
Захтеви за вежбе: 
- 1 тежина телом мора бити урађена недоминантном руком координисана са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом 

 
 

 Максимална оцена за вежбе ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ, ЛОПТОМ И 
ЧУЊЕВИМА - 17.00           

                                    
           
     
 

Остала правила су у складу са ФИГ правилима за јуниорке! 
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ЈУНИОРКЕ   -   Б програм 
 
Годишта: 2002. и 2003. 
Програм: 2 вежбе ПО ИЗБОРУ – ВИЈАЧА, ОБРУЧ, ЛОПТА, ЧУЊЕВИ, ТРАКА 
Трајање вежбе:   1мин. 15сек. - 1мин. 30сек. 

 

Е  / извођење /    

Е /макс./ = 10.00 
 

Д  /тежине/  

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0.50 бодова) 
(минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 

Д /макс./ = 8.00  
 

 
Захтеви за вежбе: 
- 1 тежина телом мора бити урађена недоминантном руком координисана са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом 

 
 

Максимална оцена за вежбе ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ,  ЛОПТОМ, 
ЧУЊЕВИМА и ТРАКОМ  - 18.00  

 
 
 

Остала правила су у складу са ФИГ правилима за јуниорке! 
 

Напомена: 
Јуниорке могу да вежбају траком дужине 5м. 
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СЕНИОРКЕ   -   Б програм 

 
Годишта: 2001. и старије 
Програм:  2 вежбе ПО ИЗБОРУ – ВИЈАЧА, ОБРУЧ, ЛОПТА, ЧУЊЕВИ, ТРАКА 
Трајање вежбе:   1мин. 15сек. - 1мин. 30сек. 

 

Е  / извођење /   

Е /макс./ = 10.00 
 

Д  / тежине /  

Д /макс./ = 9.00 
 

 
 

Захтеви за вежбе: 
- 1 тежина телом мора бити урађена недоминантном руком координисана са 

фундаменталном техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из 
друге групе техничких елемената реквизитом 

 
 

Максимална оцена за вежбе  ВИЈАЧОМ, ОБРУЧЕМ,  ЛОПТОМ, 
ЧУЊЕВИМА и ТРАКОМ - 19.00               
 
 

 
Остала правила су у складу са ФИГ правилима за сениорке! 
 
 
 
 
 
За све што није регулисано овим правиником, важе ФИГ правила 2017 – 2020. 
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Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
 

 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ВЕЖБЕ 

 
КАТЕГОРИЈЕ МЛАЂИХ ПИОНИРКИ, ПИОНИРКИ И КАДЕТКИЊА 

* Ц програм * 
 за 2017. годину, са правилником за суђење 

 
 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ:     
 
 
Ц програм: 

 Млађе пионирке 2010.: без реквизита 

 Млађе пионирке 2009.: без реквизита 

 Пионирке 2008.: без реквизита 

 Пионирке 2007.: без реквизита 

 Кадеткиње 2006.: обруч или лопта 

 Кадеткиње 2005.: обруч или лопта 
 
 

 
важне напомене:  
 
Регистроване такмичарке за А и Б индивидуални програм немају право наступа 
на такмичењима овог програма. 
 
Регистрација за такмичења овог програма износе 600 дин. по такмичарки. 
 
На Првенству Србије у Ц индивидуалном програму проглашавају се и 
резултати по реквизитима, на основу освојених бодова. 
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Ц програм 

 
 
 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ   -   Ц програм 
Годишта: 2010. и 2009. 
Програм: 1 вежба без реквизита 
Трајање вежбе:   1мин.15 сек. до 1мин. 30сек. 

 

Е  / извођење /   

Е /макс./ = 10.00  
 

Д  /тежине/ 

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0.30 бодова)     
  (минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 
Д /макс./ = 5.00 

 
Вежба без реквизита: 
- 1 комисија Д са 4 суткиње 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом 
- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0.30) 

   

Максимална оцена за вежбу БЕЗ РЕКВИЗИТА - 15.00 

 
ПИОНИРКЕ   -   Ц програм 
Годишта: 2008. и 2007. 
Програм: 1 вежба без реквизита 
Трајање вежбе:   1мин.15 сек. до 1мин. 30сек. 

 

Е  / извођење /   

Е /макс./ = 10.00  
 

Д  /тежине/ 

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0.30 бодова)     
  (минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 
Д /макс./ = 5.00 

 
Вежба без реквизита: 
- 1 комисија Д са 4 суткиње 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом 
- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0.30) 
         

Максимална оцена за вежбу БЕЗ РЕКВИЗИТА - 15.00 
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КАДЕТКИЊЕ – Ц програм 
Годишта: 2006. и 2005. 
Програм: 1 вежба ПО ИЗБОРУ  – ОБРУЧ или ЛОПТА  
Трајање вежбе:   1мин. 15сек. - 1мин. 30сек. 
 
 

Е  / извођење /    

Е /макс./ = 10.00 
 

Д  /тежине/  

број пријављених тежина:  3 до 7 (максимум 0.30 бодова) 
(минимум 1 и максимум 3 из сваке групе елемената телом) 
 

Д /макс./ = 5.00 
 
 
 

Захтеви за вежбе: 
- минимум 3 максимум 7 тежина телом, координисане са фундаменталном 

техничком групом елемената специфичном за реквизит и/или из друге групе 
техничких елемената реквизитом  

- минимум 2 комбинације плесних корака (2 x 0.30) 
- динамички елементи са ротацијом и избацивањем, ризик – без ограничења и без 

обавезе извођења у вежби 
- тежине реквизитом – без ограничења и без обавезе извођења у вежби 
- без обавезе да тежина телом мора бити урађена недоминантном руком 

координисана са фундаменталном техничком групом елемената специфичном за 
реквизит и/или из друге групе техничких елемената реквизитом 

 

 Максимална оцена за вежбе ОБРУЧЕМ   И   ЛОПТОМ   -   15.00             

                                              
Напомена за све категорије: 
 

 Оцена за извођење се доноси на основу одредаба Правилника за суђење 
(ФИГ 2017 – 2020.) само за техничке грешке, без дела артистике. 

 
 
За све што није регулисано овим правиником, важе ФИГ правила 2017 – 2020. 



Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 
 
 

Програм такмичења за 2017. годину 

А групне вежбе  
 

 
А ПРОГРАМ 
 
ГРУПНЕ ВЕЖБЕ 
 

 Право наступа имају 
само регистроване 
такмичарке А и Б 
програма у ГСС 

 

 Екипу чини 5 вежбачица 
(могућа је 1 резерва) 
 

 Правила за извођење 
су према важећим ФИГ 
правилима 
 

 Трајање вежбе: 
           2'15“ до 2'30“ 

1. млађе пионирке - 2008. 2009. и 2010.г. 

 без реквизита 
Д=8.00; 6 тежина(2 скока,2 равнотеже,2 ротације) 
мин. 2 комбинације плесних корака – 2 x 0.30 
мин. 6 елемента колаборације телима у којима су 
вежбачице у таквом просторном односу да нпр. 
пролазе, прескачу, прелазе, котрљају, ослањају 
се једна на другу, раде различите елементе 
преко, уз, испод, изнад друге – са или без 
физичког контакта 
(C – 0,10 и CR – 0,30 са проласком изнад или 
испод вежбачице са елементом ротације или са 
подршком)   
мин. 6 формација 

2. пионирке - 2006. 2007. и 2008.г. 

 обручеви 
Д=8.00; макс. 7 тежина 
(3 у размени и 3 без размене – мин.) 
мин.   2 комбинације плесних корака – 2 x 0.30 
мин.   4 колаборације 
мин.   6 формација 
макс.  1 ризик 
ФИГ правилник за јуниорке 

 3. кадеткиње - 2004. 2005. и 2006.г. 

 вијаче 
      Д=8.00; макс. 7 тежина 
      (3 у размени и 3 без размене – мин.) 
      мин. 2 комбинације плесних корака – 2 x 0.30 
      мин. 4 колаборације 
      мин. 6 формација 
      макс. 1 ризик 
      ФИГ правилник за јуниорке  

4. јуниорке - 2002. 2003. и 2004. 

 10 чуњева 
ФИГ правилник за јуниорке 

5. сениорке 2001. и старије 

 3 лопте и 2 вијаче  
ФИГ правилник за сениорке 

 
Важне напомене: 

 Једна такмичарка може да наступи само у једној екипи. 

 Све остале одредбе су регулисане одредбама за Групне вежбе, 
ФИГ Правилник (2017 – 2020). 
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Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 
 

Програм такмичења за 2017. годину 

Б групне вежбе 
са правилником за суђење  

 
 
 
ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ: 
 
1. Млађе пионирке: 2009. 2010. и 2011. 
2. Пионирке: 2007. 2008 и 2009. 
3. Кадеткиње: 2005. 2006. и 2007. 
4. Млађе јуниорке: 2003. 2004. и 2005. 
5. Јуниорке: 2003. и старије 
 
 
 

1. Млађе пионирке – 2009. 2010. и 2011. 
 
Програм: 1 вежба БЕЗ РЕКВИЗИТА 
 
Број вежбачица: 4, 5 или 6 
Трајање вежбе: 2 минута до 2 минута и 30 секунди 

 
Комисија Д: Д1/Д2 + Д3/Д4                                                                                   макс. 5.00 
Комисија Е /извођење                                                                                  макс. 10.00 
 

Коначна оцена: 15.00 
 

Д1/Д2  макс. оцена 3.00 

 4 различите формације ............................................................. 4 x 0.30 = 1.20 

 по 1 тежина из ФИГ правилника из група: 

 скокови ......................................................................................... 0.40 

 ротације ....................................................................................... 0.40 

 равнотеже .................................................................................... 0.40 
(без обзира на ниво тежине у Правилнику, оне носе вредност 0.40) 

 2 комбинације плесних корака (мин. 8 секунди) ....................... 2 x 0.30 = 0.60 
 

Д3/Д4  макс. оцена 2.00 

 4 колаборације ........................................................................... 4 x 0.30 = 1.20 

 2 различита изолована полуакробатска елемента ........................ 2×0.30=0.60 

 динамички елементи са ротацијом, мин. 2 везана у серији ......... 1×0.20=0.20 
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2.  Пионирке – 2007. 2008. и 2009. 
 
 
Програм: 1 вежба БЕЗ РЕКВИЗИТА 
 
Број вежбачица: 4, 5 или 6 
Трајање вежбе: 2 минута до 2 минута и 30 секунди 
 
Комисија Д: Д1/Д2 + Д3/Д4                                                                                   макс. 6.50 
Комисија Е /извођење                                                                                макс. 10.00 
 

Коначна оцена: 16.50 
 
 

Д1/Д2  макс. оцена 4.00 

 6 различитих формација ................................................................... 6 x 0.30 = 1.80 

 4 тежине телом из ФИГ правилника: 
по 1 тежина из ФИГ правилника из група: 

 скокови ......................................................................................... 0.40 

 ротације ....................................................................................... 0.40 

 равнотеже .................................................................................... 0.40 

 по избору...................................................................................... 0.40 
        (без обзира на ниво тежине у Правилнику, оне носе вредност 0.40) 

 2 комбинације плесних корака (мин. 8 секунди) ............................. 2 x 0.30 = 0.60 
 

Д3/Д4  макс. оцена 2.50 

 5 колаборација .................................................................................. 5 x 0.30 = 1.50 

 2 различита изолована полуакробатска елемента ............................... 2×0.30=0.60 

 динамички елементи са ротацијом, мин. 2 везана у серији ................ 2×0.20=0.40 
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3. Кадеткиње – 2005. 2006. и 2007. 
4. Млађе јуниорке – 2003. 2004. и 2005. 
5. Јуниорке – 2003. и старије 
 
Програм:1 вежба по избору ВИЈАЧЕ, ОБРУЧЕВИ, ЛОПТЕ или ЧУЊЕВИ 
 
Број вежбачица: 4, 5 или 6 
Трајање вежбе: 2 минута до 2 минута и 30 секунди 
 
Комисија Д: Д1/Д2 + Д3/Д4                                                                                   макс. 8.00 
Комисија Е /извођење                                                                                  макс. 10.00 
 

Коначна оцена: 18.00 
 

Д1/Д2  макс. оцена 5.20 

 6 различитих формација ................................................................... 6 x 0.30 = 1.80 

 4 тежине телом из ФИГ правилника: 
по 1 тежина из ФИГ правилника из група: 

 скокови ......................................................................................... 0.40 

 ротације ............................................................................................ 0.40 

 равнотеже .................................................................................... 0.40 

 по избору...................................................................................... 0.40 
    (без обзира на ниво тежине у Правилнику, оне носе вредност 0.40) 

 2 комбинације плесних корака (мин. 8 секунди) ............................... 2 x 0.30 = 0.60 

 3 размене са избацивањем .............................................................. 3 x 0.40 = 1.20 
 

Д3/Д4  макс. оцена 2.80 

 5 колаборација по слободном избору.................................................. 5 x 0.30 = 1.50 

 динамички елементи са ротацијом (1 ризик макс.) .......................................... 0.50 

 специфични захтеви за реквизит ....................................................................... 0.80 
 

Специфични захтеви ВИЈАЧЕ:  макс. оцена  0.80 

 2 различите серије поскока кроз вијачу .............................................. 2 x 0.20 = 0.40 

 1 ешапе ................................................................................................................0.20 

 1 пролазак са двоструким окретањем вијаче .....................................................0.20 

 
Специфични захтеви ОБРУЧЕВИ:   макс. оцена  0.80 

 1 пролазак кроз обруч .....................................................................................  0.20 

 1 велико котрљање по телу ...........................................................................  0.20 

 1 ротација око шаке или дела тела ................................................................  0.20 

 1 ротација око осе обруча (између прстију или дела тала или на поду).....0.20  
 

Специфични захтеви ЛОПТЕ:   макс. оцена  0.80 

 1 велико котрљање по телу...........................................................................  0.20 

 1 осмица.......................................................................................................  0.20 

 1  серија активних одбијања .........................................................................  0.20 

 1 активно одбијање другим делом тела ...................................................... 0.20 



 4 

 
Специфични захтеви ЧУЊЕВИ:  макс. оцена  0.80 

 1 серија млинова .......................................................................................... 0.20 

 1 елемент асиметрије .................................................................................. 0.20 

 мало избацивање 2 чуња .............................................................................. 0.20 

 1 серија малих кругова.................................................................................. 0.20 

 
напомена: Минимална удаљеност такмичарки које учествују у размени са 
избацивањем мора бити 4м.   

 

Напомене које важе за све категорије: 
 

 Свака такмичарка може наступити само у једној екипи. Поновљен наступ 
повлачи дисквалификацију обе екипе. 

 

 Пожељан је што униформнији и уреднији изглед екипе. Обавезно је 
ношење назувица (могу босе, али не могу балетанке), гимнастичких 
трикоа, са или без ногавица; забрањено је појављивање у мајицама, 
шортсевима и патикама (за детаље погледати поглавља из ФИГ 
Правилника). 

 

 Да би захтеви композиције били признати, неопходно је да их изведу све 
такмичарке у екипи. 

 

  Оцена за извођење се доноси на основу одредаба Правилника за 
суђење (ФИГ 2017 – 2020.) само за техничке грешке, без дела артистике. 

 

 Није дозвољено извођење и постављање екипа на терен, нити 
показивање вежби током извођења. 

 

 Контрола годишта ће се вршити увидом у неки од докумената који 
садржи годиште (здравствена књижица, извод из матичне књиге рођених, 
пасош, лична карта). 
 

 Уколико нека од такмичарки из екипе нема потребан документ или ако се 
установи да није у предвиђеном годишту, наступ екипе није дозвољен. 
Уколико остале вежбачице из екипе имају одређени документ и годиште 
за ту категорију, могу наступити на такмичењу ако их има минимум 4 у 
екипи. 
 

 Проглашење се врши према укупном пласману и по реквизитима. 
 

 Регистроване такмичарке у А и Б индивидуалном програму, немају права 
наступа на такмичењима овог програма. 
 

 Клубови могу пријавити максимум 2 екипе по категорији. 
 

 Право наступа у финалу Првенства Србије имају сви клубови са по 
једном екипом у свакој категорији. Проглашење ће бити по реквизитима. 
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Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 
 

 
Програм такмичења за 2017. годину 

Школe ритмичке гимнастике - Ц групне вежбе 
са правилником за суђење 

 

 
 
Ц ПРОГРАМ 
 
 
-групне вежбе 
8 и више такмичарки 
 
- котизација за сваку 
такмичарку износи 600 динара 
 
- најмлађе годиште које може 
да такмичи је 2011.г. 
 
- трајање: 60 – 90 секунди 
 
- музичка пратња је 
инструментал и/или уз вокал 
 
- димензије терена: 13 x 13м. 
 
- проглашење: све екипе су у 
прва 3 места 
 
- награђивање учесничким 
медаљама и дипломама 
 
 
 
- суђење: 2 комисије 
(извођење + композиција) 

 
1. 

 
МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ 
(2010. и 2011.г.): 
 
1 вежба без реквизита 
- није дозвољено показивање 
  

 
2. 

 
ПИОНИРКЕ 
(2008.г. и млађе): 
 
1 вежба без реквизита 
- није дозвољено показивање 
 

 
3. 

 
КАДЕТКИЊЕ 
(2006.г. и млађе): 
 
1 вежба по избору 
(вијача / обруч / лопта) 
- није дозвољено показивање 
Напомена: 
У комбинацији су дозвољена само 2 
реквизита. 
 

 
4. 

 
МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ 
(2006.г. и старије): 
 
1 вежба по избору 
(вијача / обруч / лопта / чуњеви / трака-4м) 
- није дозвољено показивање 
Напомена: 
У комбинацији су дозвољена само 2 
реквизита. 
 

  
Напомена за све категорије: 
 
Обавезна спортска опрема: трикои, хеланке, 
назувице (или босе). 
Обавезан уредан изглед: везана коса, без 
накита и само лака и светла шминка. 
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Начин суђења: 2  судијске комисије 
 

 судије за композицију (макс. 6.00) 

 судије за извођење (макс. 10.00) 
 

 
коначна оцена макс.16.00  

 
 
Композиција за вежбе без реквизита (макс. 6.00) 
 
 4 формације ................................................................................. 4×0.50=2.00 

 4 колаборације (слободан избор): 

 без елемента ротације или подршке - 0.30 

 са елементом ротације или подршке - 0.50 
макс. оцена за колаборације .......................................................... 4×0.50=2.00 

 1 комбинација плесних корака (минимум 8 секунди).................. 1×0.30=0.30 

 по 1 тежина из ФИГ правилника из група: 

 скокови ....................................................................................... 0.30 

 ротације ...................................................................................... 0.30 

 равнотеже (могу бити изведене на целом стопалу) ............... 0.30 
(без обзира на ниво тежине у Правилнику, оне носе вредност 0.30) 

 2 различита изолована полуакробатска елемента .................... 2×0.30=0.60 

 динамички елементи са ротацијом, мин. 2 везана у серији ...... 1×0.20=0.20 
 

 
Композиција за вежбе са реквизитом (макс. 6.00) 
 
 4 формације ................................................................................. 4×0.50=2.00 

 4 колаборације (слободан избор): 

 без елемента ротације или подршке или избацивања ............0.30 

 са елементом ротације или подршке или избацивањем ........ 0.50 
макс. оцена за колаборације .......................................................... 4×0.50=2.00 

 1 комбинација плесних корака (минимум 8 секунди).................. 1×0.30=0.30 

 по 1 тежина из ФИГ правилника из група: 

 скокови ....................................................................................... 0.30 

 ротације ...................................................................................... 0.30 

 равнотеже (могу бити изведене на целом стопалу) ............... 0.30 
(без обзира на ниво тежине у Правилнику, оне носе вредност 0.30) 

 2 различита полуакробатска елемента ....................................... 2×0.40=0.80 
 
 
Све захтеве композиције морају да покушају све такмичарке да изведу, а 
минимум за признавање је успешно извођење минимум пола екипе, под 
условом да није присутна велика грешка у извођењу (пад такмичарке, 
испуштање реквизита...). 
 
 

Извођење  (до макс. 10.00) 
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Напомена 1: 

Реквизит: обавезна заступљеност елементарне технике реквизитом (статика 
реквизита није дозвољена). 

Напомена 2: 

Вредновање резултата - врши се рангирање свих екипа на 1.  2. и 3. место. 
 
На сваком такмичењу Ц индивидуалног програма пласман екипе се одређује у 
односу на максималну и минималну коначну оцену у свакој категорији. 
Прво се одређује опсег (разлика између највише и најниже коначне оцене) који 
се дели на 3 једнака дела аритметичком средином, како би се добили исти 
интервали између 1. 2. и 3. места.Тај резултат се одузима од највише коначне 
оцене и добија се доња граница за 1. место где спадају све екипе које имају ту 
или већу коначну оцену. Исти тај резултат се додаје најнижој коначној оцени и 
тиме се добија доња граница за 2. место, где спадају све екипе које имају ту 
или већу коначну оцену до доње границе 1. места, док 3. место освајају све 
екипе чији су коначни резултати мањи од те вредности. Уколико се деси да 
екипа има коначну оцену која је на граничној вредности између места, та екипа 
се рангира бољим пласманом. 
 
Пример: 
Максимална коначна оцена 12.60 
Минимална коначна оцена 7.80 
12.60 – 7.80 = 4.80  -  овај број представља опсег који се дели на 3 
4.80 : 3 = 1.60 
1. место 12.60 – 1.60 = 11.00, односно од 11.00 до 12.60 
2. место 7.80 + 1.60 = 9.40, односно од 9.40 до 11.00 
3. место од 7.80 до 9.40 
 
Напомена 3: 

Регистроване такмичарке за А и Б индивидуални програм немају права наступа 
на такмичењима овог програма. 

Напомена 4: 

Оцена за извођење се доноси на основу одредаба Правилника за суђење (ФИГ 
2017 – 2020.) само за техничке грешке, без дела артистике. 

Напомена 5: 

Организатори такмичења у Ц групним вежбама морају строго поштовати све 
наведене одредбе овог Правилника. 

Напомена 6: 

Клубови могу пријавити неограничен број екипа.   

Напомена 7: 

Није дозвољено извођење и постављање екипа на терен, нити показивање 
вежби током извођења. 

Напомена 8: 

Наступ екипе која има мање од 8 такмичарки подразумева да се такмиче ван 
конкуренције и немају пласман. 
 
 



Гимнастички савез Србије 

Стручни пдбпр за ритмичку гимнастику 

 
АПСОЛУТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Фпрмат Првенства: 

1. Екипнп такмичеое 

2. Индивидуалнп такмичеое  

3. Такмичеое ппјединки пп свакпм реквизиту 

Учеснице: Без пграничеоа у пднпсу на гпдиште такмичарки  

Екипнп такмичеое: Екипа клуба извпди 8 вежби (пп 2 различитим реквизитима пбруч, 

лппта, чуоеви и трака). Укупан брпј бпдпва екипе је збир пцена свих изведених вежби пд 

стране такмичарки у екипи. Екипу чине  минималнп 2, а максималнп 4 вежбачице. Свака 

такмичарка у екипи мпже извести 1 дп 4 вежбе. 

Клуб мпже пријавити максималнп 3 екипе. 

Вежбе изведене за екипу рачунају се и за пласман ппјединки пп свакпм реквизиту и за 

индивидуалнп такмичеое ппјединки у вишебпју. 

Индивидуалнп такмичеое: За пласман у индивидуалнпм такмичеоу у вишебпју улазе 

све такмичарке. Клуб кпји има екипу (екипе) не мпже дпдатнп да изведе индивидуалне 

такмичарке. Клуб кпји нема екипу мпже максималнп да изведе две индивидуалне 

такмичарке кпје мпгу  да наступе са 1 дп 4  вежбе.  

Такмичеое пп реквизитима: Све изведене вежбе, за екипу и ван екипе, улазе у 

пласман пп реквизитима.  

Правила такмичеоа: 

Вежба се према ФИГ правилима за сенипрке. 

Правп наступа имају све такмичарке (А и Б прпграма) кпје су регистрпване у Гимнастичкпм 

савезу Србије. 

С ппштпваоем, 

СО РГ ГСС 



Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
 

ТУРНИР МЛАДИХ 2017. 
 

Tакмичење за 2006. годиште и млађе 

 

Формат такмичења: 

1. Екипно такмичење 

2. Индивидуално такмичење  

3. Такмичење појединки по сваком реквизиту 

Учеснице:  2006. годиште и млађе  

Екипно такмичење: Екипа клуба изводи 4 вежбе (2 пута без реквизита и две вежбе 

по избору -вијача, обруч, лопта, чуњеви, трака). Укупан број бодова екипе је збир 

оцена свих изведених вежби од стране такмичарки у екипи. Екипу чине 2 вежбачице. 

Свака такмичарка у екипи може извести максимално 2 вежбе. 

Клуб може максимално пријавити 1 екипу и може пријавити једну резерву. 

Вежбе изведене за екипу рачунају се и за пласман појединки у без реквизита и по 

сваком реквизиту и за индивидуално такмичење појединки. 

Индивидуално такмичење: Све чланице екипе које изведу 2 вежбе, аутоматски 

улазе и у пласман индивидуалног такмичења. Клуб који има екипу не може додатно 

да изведе индивидуалне такмичарке. Клуб који нема екипу може максимално да 

изведе две индивидуалне такмичарке које могу да наступе са 1 (без реквизита или 

реквизит по избору) или 2 вежбе (од којих једна вежба мора да буде без реквизита). 

За пласман у индивидуалном такмичењу улазе све такмичарке. 

Такмичење по реквизитима: Све изведене вежбе, за екипу и ван екипе, улазе у 

пласман по реквизитима.              

Правила такмичења: 

Вежба се према важећим правилима за пионирке А програма. 

Право наступа имају све такмичарке (А и Б програма) које су регистроване у 

Гимнастичком савезу Србије. 

С поштовањем, 

СО РГ ГСС 



Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
 

Календар такмичења за 2017. годину 
у организацији СО РГ ГСС  

 
Индивидуално А програм 
 

СО РГ ГСС 
Групне вежбе Ц програм 

 26.03.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Групне вежбе Б програм 

14.05.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Индивидуално Ц програм 

10.06.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Индивидуално Б програм 

11.06.2017. 

СО РГ ГСС 
Финале - Групне вежбе Б програм 

22.10.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Индивидуално А програм 

05.11.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Апсолутна категорија и финале 

18. и 19.11.2017. 

СО РГ ГСС 
Групне вежбе Ц програм и Турнир младих А програм 

26.11.2017. 

СО РГ ГСС 
Првенство Србије – Групне вежбе А програм 

17.12.2017. 

 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
 
 

 Уколико клуб закасни са пријавом за одређено такмичење, регистрација за то такмичење 
се дуплира (уместо 600 динара, регистрација износи 1200 динара по такмичарки). 

 
 

 За такмичења на којима нема посебне регистрације (индивидуални А и Б програм, 
Апсолутно првенство, Првенство у А групним вежбама и Турнир младих), клуб ће морати 
да уплати 600 динара по такмичарки уколико закасни са пријавом за учешће на неком од 
ових такмичења. 

 
 

 Ако се накнадна пријава изврши после завршеног жреба, тако пријављене такмичарке 
или екипе ће бити стављене на почетак стартне листе за одговарајућу категорију. 



Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 

 
Календар осталих акција СО РГ ГСС за 2017. годину 
 
Стручни семинари: 

Судијски семинар са полагањем за циклус 2017- 2020. 
Друга половина 
фебруара 2017. 

Семинар за тренере (у оквиру судијског семинара) 
Друга половина 
фебруара 2017. 

Камп ритмичке гимнастике 
Друга половина 

јуна 2017. 

Семинар за тренере 
Прва половина 
септембра 2017. 

 
Планирани календар контролних тренинга и међународних такмичења за 
потенцијалне чланице репрезентације: 
 

Први позивни и отворени контролни тренинг –  за јуниорке и 
сениорке (сва 4 реквизита према ФИГ програму) и јуниорску 
групну вежбу 

26.02.2017. 

Други позивни контролни тренинг – за јуниорке и сениорке и 
јуниорску групну вежбу 

26.03.2017. 

 

Москва, Русија - Гранд При 17 - 19.02.2017. 

Киев, Украјина – Гранд При 17 - 19.03.2017. 

Песаро, Италија - Светски куп 7 - 9.04.2017. 

Љубљана, Словенија – међународни ФИГ турнир     15 - 16.04.2017. 

Софија, Бугарска – Светски куп 5 - 7.05.2017. 

Европско првенство – Будимпешта, Мађарска 

ЕП за сениорке - могу да наступе 2 до 3 вежбачице (8 вежби, сваки 
реквизит по 2 пута) и финале по реквизитима. ЕП за јунорке - групне 
вежбе, вишебој и финале. Нови формат такмичења - заједнички 
пласман сениорки и јуниорки се проглашава као тимски пласман 
земаља. 

16 – 22.05.2017. 

Накнадно ће бити достављени датуми тренинга за млађе категорије. 
 
На предлог селектора након контролних тренинга сениорки, јуниорки, 
кадеткиња и пионирки, биће одређен састав репрезентације за одређене 
међународне турнире и Европско првенство. 



Гимнастички савез Србије 
Стручни одбор за ритмичку гимнастику 
 

 
Календар клупских турнира за 2017. годину 

 
 

„8. мартовски куп“, КРГ Младеновац, Младеновац 11.03.2017. 

„Трофеј Новог Сада“, Ритмика, Нови Сад 

Индивидуалне и групне вежбе А и Б програма 
25-26.03.2017. 

„25. Палилула куп“, ГД Палилула, Београд       1-2.04.2017. 

„11. Ритам куп“, ФИГ турнир, Ритам, Београд 

Индивидуални А програм  
 22-23.04.2017.   

„ ЕВИТА КУП”, Евита, Свилајнац 

Групне вежбе Б програма и индивидуални програм   
6. или 7.05.2017. 

Меморијал „Љиљана Томић“, Параћин 
8.10.2017. 

 

„12. Пријатељски сусрет“, Ритам, Београд 

Индивидуални А и Б програм 

14-15.10.2017. 

 

„7. Гимнастикс куп“, Гимнастикс, Ниш 

Индивидуални програм и групне вежбе Ц програм 

11. или 
12.11.2017. 

„Ритмикс куп“, Ритмикс, Нови Сад децембар 2017. 

 
 
 
 
 
 
Александра Ристић      Милена Рељин Татић 
Председница ГСС       Председница СО РГ ГСС 
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