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Апстракт: Организација два Светска првенства у Србији, 2001. и 2007. 
године показала је да једна мала земља може да организује два велика 
првенства на највишем нивоу, а Првенство 2001. године званично је 
проглашено на седници Директоријума Светске кик бокс федерације, 
за досада најбоље организовано у последњих тридесет година колико 
Федерација и постоји. Нешто слабији одјек је био на Светском првенству 
2007. године, али само у медијском смислу, а Првенство је било чак боље 
и потпуније организовано него 2001. године. Дочек, смештај, одлично 
организован трансфер, служба волонтера и хостеса, одлични услови у 
хали ‘’Пионир’’, пријем званичника Светске федерације код председника 
Републике, чињеница да је премијер Србије званично отворио Светско 
првенство, препуна дворана са преко 10.000 гледалаца, директан пренос 
на РТС-у који је преузео Еуроспорт, финално вече организовано у 
стилу највећих боксерских мечева у Лас Вегасу уз лајт-шоу, изврсну 
сценографију, све је то утицало да су кик боксери широм света, њихови 
руководиоци и тренери, као и публика, били одушевљени. Уколико се 
овоме дода традиционална гостољубивост организатора и Србије уопште, 
добро избалансирана храна за све укусе, али и вере (муслимани, Индијци 
и др.), онда је утисак о одличној организацији потпун. Наравно, било 
је у току одржавања Првенства безброј ситних и крупнијих проблема, 
али је најважније од свега да то нису могли да примете ни такмичари, 
ни њихови руководиоци и тренери, а ни публика, јер се сваки проблем 
решавао муњевито брзо, захваљујући доброј организацији комисија, 
служби и менаџера Првенства.  

Кључне речи: Првенство, организација, такмичари, дочек, финале
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УВОД

1.1. Историјат кик бокса

Кик бокс је настао почетком седамдесетих година прошлог века у 
Сједињеним Америчким Државама.

Велико интересовање западног света за источњачке борилачке ве-
штине током шездесетих и седамдесетих година довело је до тога да се у 
неким круговима врхунских америчких каратиста јавила потреба за ства-
рањем новог спорта у коме би правила борења била слободнија и ближа 
реалности.

Слободнији стил борења умногоме је допринео атрактивности са-
мих такмичења, али је имао и своје негативне појаве. Једна од њих је 
била и велики број повреда такмичара. У циљу смањења броја повреда 
такмичари су користили различиту заштитну опрему.

Иако је овај спорт својим правилима унео праву револуцију у до 
тада познате борилачке спортове, ипак су неки врхунски борци били 
спремни да се опробају у још реалнијем облику борења у коме би био 
дозвољен пун контакт приликом извођења ручних и ножних удараца.

Један од најзначајнијих тренутака у историји FULL CONTACT-а 
био је организација првог Светског првенства. Оно је одржано у Берлину 
1978. године и окупило је 18 националних селекција.

Након неколико промена назива, дошло се и до коначног који је 
остао и до данас WAKO - „World Association of kickboxing Organizations“ 
– Светска асоцијација кик бокс организација.

Током свих ових година дошло је до многих промена, до увођења 
нових дисциплина тако да WAKO тренутно броји 125 земаља чланица на 
пет континената.

Светска првенства се одржавају сваке друге, непарне године, а 
првенства Европе, такође сваке друге, парне године.

У WAKO-у постоји седам дисциплина кик бокса и то: FULL 
CONTACT, LIGHT CONTACT, SEMI CONTACT, LOW KICК, K-1 RULES, 
MUSICAL FORMS и KICK – LIGHT.

WAKO је од 2006. године и пуноправни члан Светског удружења 
спортских игара (GAISF) или како се данас зове  SPORT ACORD.

1.2. Кик бокс на просторима Републике Србије 

Данас Кик бокс савез Србије сачињава 105 регистрованих клу-
бова.У оквиру Кик бокс савеза Србије постоје и регионални савези: 
Кик бокс савез Војводине, Кик бокс савез Београда и Кик бокс савез 
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југоисточне Србије. У свим клубовима вежба преко 15.000 вежбача од 
којих је више од 5.000 регистровано као такмичари који су били или су још 
увек активни у такмичарском погледу. Само у овој години, регистровано 
је 250 нових такмичара која су до сада већ узели учешће на неком од 
одржаних првенстава.

Све ово чини изузетну базу за врхунске резултате које наши 
такмичари постижу на међународној сцени. Наши борци су скоро две 
деценије у самом врху светског кик бокса. Тренутно, Србија заузима друго 
место иза репрезентације Русије. Највећи успех наша репрезентација 
остварила је на Светском првенству одржаном у Београду 2001.  године 
где је освојено укупно 19 медаља од којих чак шест златних.

Због великог угледа који наш Савез има у светском кик боксу 
имали смо част да организујемо два светска првенства у Београду. Прво је 
било одржано у периоду од 22. до 29.11.2001. а друго од 24. до 30.09.2007.

2.  Припреме за организацију Светског првенства 2007. год.

Припрему организације оваквих првенстава представља благовре-
мено (обично годину дана унапред) добијање подршке надлежних 
институција у нашој земљи (Министарство омладине и спорта Републике 
Србије, Спортски савез Србије и Градски секретаријат за спорт). Како би 
се добила организациона и материјална подршка надлежних државних 
структура, неопходно је благовремено доставити елаборат о организацији 
спортске манифестације од интереса за Републику Србију. Овај елаборат 
са свим потребним детаљима доставља се Министарству омладине и 
спорта са молбом и попуњеним обрасцима.

Уколико се на основу овог елабората добије одговарајућа подршка 
надлежних спортских и државних органа и пројекат уђе у програм рада 
може се рећи да је велики део почетног посла обављен.

Други корак је обезбеђивање спонзора који ће затворити фи-
нансијску контрукцију првенства. Овај део саме организације представља 
најтежи део посла. Највећи део обавеза око затварања финансијске 
конструкције имају чланови Управног одбора Кик бокс савеза Србије на 
челу са председником Савеза. На њима је да, путем спонзора обезбеде 
материјална средства којима ће се покрити сви трошкови првенства који 
су изузетно велики.

Организатор има обавезу да покрије следеће трошкове:
- авио карте за чланове Директоријума WAKO-а,
- смештај за председника и чланове Директоријума WAKO-а,
- закуп спортског објекта у коме се оджава првенство,
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- изнајмљивања борилишта,
-  израде медаља, диплома, пехара, статуа, захвалница, рекламног 

материјала, улазница, пропусница,
- рекламни материјал: билборди, ТВ спотови, плакати, флајери и сл.,
- коришћење аутобуса за превоз учесника првенства,
-  организације три заједничке вечере: једна за чланове Дирек тори-

јума, друга за председнике националних федерација и трећа за 
све учеснике по завршетку шампионата - Sayonara party,

- службена лица (хостесе, преводиоци, техничко особље),
- судијске таксе,
- таксе за организацију првенства која се уплаћује WAKO-у,
- годишње чланарине WAKO-у,
- обезбеђења спортске хале,
- озвучења спортске хале,
- светлосни ефекати (две финалне вечери),
- естрадни уметници, плесне групе и
- медицинске екипе.
Осим ових постоје и многи други мањи и већи трошкови које ор-

ганизатор мора да измири. Да би се сви наведени трошкови измирили 
неопходно је формирање „Спонзорског пула“ који ће бити састављен од 
компанија и појединаца који препознају свој интерес у учешћу у овак-
вом пројекту. Оно што може да се понуди спонзорима је реклама у свим 
видовима јавног оглашавања поводом одржавања самог првенства. Да би 
организатор имао шта да понуди потенцијалним спонзорима од највеће 
важности је склопити уговор са неком од телевизија са националном фрек-
венцијом о преносу финалне вечери. Кик бокс савез је до сада имао добру 
сарадњу са Радио-телевизијом Србије која је преносила финалне вечери 
приликом организације ова два Светска првенства. Кик бокс савез је добио 
270 секунди рекламног простора у оквиру самог преноса као и одређени 
број емитовања рекламног спота на основу медија плана РТС- а. Овакав 
уговор може на најбољи начин да се искористи приликом понуде спонзо-
рима јер им се на тај начин омогућује емитовање спота или кајрона у циљу 
рекламирања. Осим ових секунди за рекламу спонзорима се нуде и многе 
друге погодности, а све у циљу остваривања обостраног интереса.

2.1. Промоција Првенствa

Промоција једног овако великог пројекта заузима значајно место у 
самој ораганизацији. Обавезно је формирање тима који би био задузен за 
све послове везане за промоцију и успешну реализацију пројекта.
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За те послове може да се ангажује и нека маркетиншка агенција. 
За потребе организације Светског првенства 2007. год. Кик бокс савез 
Србије је ангажовао агенцију „Best Assist“ која је одрађивала велики део 
посла везан за маркетинг првенства. Преко њих је Савез закупио 30 бил-
борда на различитим локацијама у граду. Цео град је био излепљен пла-
катима  на за то дозвољеним местима и то у неколико наврата. Дељени су 
флајери на пет прометних локација у граду, а РТС је неколико дана пред 
почетак такмичења по десет пута дневно емитовао атрактивне спотове.

2.2. Технички део организације Првенства

Уколико су прва два корака реализована у задовољавајућем про центу 
креће се у технички део организације који подразумева неколико фаза.

Прва фаза је избор спортског објекта у коме ће првенство бити 
одржано. Спортски објекат мора да буде адекватног нивоа да може да 
задовољи у потпуности све потребе учесника првенства. Како овде го-
воримо о броју од преко 1.000 учесника сасвим је сигурно да спортски 
објекат мора да буде са главном двораном у коју може да се смести ми-
нимум четири борилишта и са свим пратећим садржајима као што су 
свлачионице, прес сала, ресторан и друго који ће омогућити несметано 
одржавање првенства. Овај објекат мора да прође контролу представника 
WAKO-а који за исти дају одобрење за одржавање шампионата. Пракса је 
показала да у Београду постоје две хале које у потпуности задовољавају 
ове потребе. То су „Београдска арена“ и „Пионир“. На жалост, прва има 
заиста високу цену закупа што је чини готово немогућим избором. Друга 
хала у потпуности задовољава све услове у погледу капацитета, величи-
не, опремљености и свакако цене тако да је она била и логичан избор 
приликом организације Првенства света 2001. и 2007. Уговором се хала 
резервише на пет дана због потреба организације и припреме борилишта. 
Од највеће важности приликом успешног решавања овог проблема је до-
бра пројекција потребног броја борилишта. За то су задужени чланови 
Организационог комитета WAKO-а. На основу досадашњег искуства број 
борби које могу да се одрже на једном борилишту у једном сату је 5-6. 
Радно време, ако тако може да се каже свих учесника Првенства и так-
мичара и службених лица је седам сати дневно што нас доводи до бројке 
од 35 до 42 борбе у дану по једном борилишту. На основу укупног броја 
борби пројектованих у првом дану, одређује се и број борилишта потреб-
них за несметано одржавање такмичења. Наравно, не може се чекати по-
следњи дан како би се на овај начин сазнао број потребних борилишта. 
То мора да се уради много раније, на основу пријава такмичара, а коначан 
број утврђује се дан пре почетка елиминационих борби, када сва бори-
лишта морају бити спремна за употребу. Увек се оставља једно резервно 
које се може активирати у случају потребе.
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Друга фаза је избор хотела у којима ће бити смештени учесници 
првенства. Приликом избора хотела организатор мора да води рачуна о 
неколико чинилаца:

-  да хотели буду одговарајућег квалитета (минимум три звездице 
за такмичаре, а минимум четири звездице за руководство светске 
федерације),

-  да цена смештаја буде прихватљива свим учесницима,
-  да смештај буде организован на бази полупансиона (ноћење + 

доручак + један оброк, најчешће вечера),
-  да хотели не буду сувише удаљени од спортског објекта у коме се 

одржава првенство,
-  уколико су хотели удаљени да се организује свакодневни превоз 

учесника,
-  да надлежни органи МУП-а буду обавештени о одржавању првен-

ства и који хотели ће бити званични (у којима ће бити смештени 
учесници).

Уколико су испуњени горе наведени услови организатор врши 
инспекцију понуђених хотела и с одговарајућим потписује предуговор о 
коришћењу њихових услуга. Приликом организације Светског првенства 
2007. године главни хотел био је хотел „Србија“. Учесници су још били 
смештени и у хотелима „Славија“ и „Славија лукс“.

Трећа фаза је избор генералног превозника првенства који ће 
бити ангажован на трансферу учесника током првенства. Организација 
трансфера је неопходна приликом доласка и одласка националних селек-
ција (аеродром, железничка станица и друго) као и приликом самог 
првен ства (нпр. свакодневни трансфер од хотела до хале и обрнуто). 
Са превозником се такође потписује предуговор о коришћењу услуга. 
Приликом организације оба Светска првенства у Београду генерални 
превозник било је Саобраћајно предузеће „Ласта“ из Београда. 

Четврта фаза је да, преко канцеларије WAKO-а, Кик бокс савез 
достави свим националним федерацијама (најмање шест месеци пре одр-
жавања) комплетан материјал о првенству. Овај материјал мора у себи да 
садржи следеће информације:

- тачан датум и место одржавања првенства,
- дисциплине које ће бити на програму првенства,
- програм (по данима) првенства,
- информације о смештају (квалитет и цена),
-  информације о могућности доласка у место одржавања првенства 

(аеродроми, међународни путеви, железнички и бродски превоз 
и друго),
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- формулар за пријаву чланова националних селекција,
- формулар за захтев за визу (уколико је потребна) и
-  рок за последњу пријаву за учешће на првенству (обично месец 

дана пре почетка првенства).
Велики значај у овом делу организације има и креирање званичне 

интернет презентације самог догађаја. За потребе Светског првенства 
направљена је наменска интернет презентација која је садржала све 
потребне информације о одржавању шампионата. У неколико посебних 
категорија посетиоци сајта могли су да сазнају све о месту одржавања, 
хотелском смештају, начину доласка у Београд. Посебна категорија 
била је и сама пријава за учешће доступна на сајту. Путем формулара 
националне селекције су пријављивале своје учеснике и све информације 
пристигле овим путем биле су истог дана видљиве на сајту. На овај начин 
посетиоци сајта су имали увид у тренутни пријављени број такмичара по 
категоријама и дисциплинама.

2.3. Непосредна организација Првенства

Пре самог почетка првенства од изузетне важности је да национал-
не федерације своје пријаве пошаљу у предвиђеном року са тачним пода-
цима о броју чланова, времену и начину доласка и смештају. Уколико ове 
пријаве благовремено стигну организатор има времена да направи пре-
цизан план дочека и смештаја свих учесника првенства. Из досадашњег 
искуства, најбоље је за овај део организације ангажовати професионалну 
туристичку агенцију. Приликом организације Светског првенства 2007. 
године овај део посла обавила је туристичка агенција „Плави, Плави“ која 
је била задужена за дочек и смештај свих учесника Првенства. Све при-
јаве које су путем интернета стизале на адресу Кик бокс савеза смештене 
су у базу података направљену за ову прилику. На основу тога Кик бокс 
савез је много пре самог почетка шампионата имао направљен редослед 
долазака репрезентација што је поприлично олакшало посао приликом 
самог дочека. Осим њих, Кик бокс савез је ангажовао и велики број хосте-
са које су биле задужене за непосредни контакт са шефовима делегација 
земаља учесница Првенства. Свака репрезентација имала је своју хостесу 
која је почев од дочека на аеродрому или железничкој станици, па преко 
смештаја и учешћа на Првенству, све до одласка из Београда била заду-
жена за контакт са шефом делегације и пружање  потребне помоћи. На 
аеродрому „Никола Тесла“ у Београду био је постављен видно обележен 
деск за дочек свих учесника. 

Поред хостеса неопходно је ангажовање и довољног броја во-
лонтера који ће имати посебне задатке у самој спортској дворани током 
такмичења. Како сви такмичари који учествују на Првенству морају да 
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наступају у званичној опреми коју обезбеђују компаније, произвођачи 
опреме за Кик бокс, који имају одобрење од WAKO-а, један од задатака 
волонтера је и изнајмљивање поменуте опреме. За овај посао потребно је 
ангажовати проверене људе јер опрема која се користи на крају шампио-
ната остаје организатору. Они морају строго да воде рачуна о задуженој 
опреми како би што већа количина остала за каснију употребу у оквиру 
Кик бокс савеза Србије. Ову опрему Савез касније дели клубовима као је-
дан вид помоћи у раду. Осим ангажмана на изнајмљивању опреме волон-
тери су ангажовани и на осталим пословима у спортској дворани. Један 
од такође изузетно важних послова је и дистрибуција хране и пића служ-
беним лицима током Првенства. Организатор мора да обезбеди довољан 
број сендвича и освежавајућих напитака за све судије и службена лица и 
да их правовремено дистрибуира. Потребан број волонтера је минимум 
30. Такође потребно је ангажовати минимум десет хостеса које ће бити 
искључиво задужене за ВИП госте.

На овај начин умногоме је олакшан читав ток првенства.
На оваквим првенствима обавезно је постојање званичне канце-

ларије првенства, која се обично налази у главном хотелу шампионата (на 
Светском првенству у Београду 2007. године канцеларија је била у хотелу 
„Србија“ ). Канцеларија шампионата отворена је 24 часа и из ње се врши 
контрола комплетне организације првенства.

2.4. Почетак Првенства

Прва два дана првенства увек захтевају највише рада. Тих дана је 
предвиђен долазак и смештај учесника првенства. Хостесе дочекују ре-
презентације, према унапред утвђеном распореду, доводе их до главног 
хотела, где шефови делегација у канцеларији првенства регулишу своје 
обавезе према организатору у погледу смештаја као и такмичарске коти-
зације WAKO-у, за које добијају одговарајуће признанице као и обрасце 
за мерење такмичара. Након тога, уз помоћ хостеса, репрезентације се 
смештају у изабране хотеле и такмичари долазе на мерење.

Просторије за мерење морају да се налазе у близини канцеларије 
шампионата. Приликом Светског првенства 2007. године мерење је одр-
жано у просторијама Спортског центра „Шумице“ који је у непосредној 
близини званичног хотела ‘’Србија’’. За мерење се ангажују судије, стра-
не и домаће, које контролишу тежину такмичара као и, увидом у пасош 
или такмичарску књижицу, држављанство такмичара и њихову старосну 
доб. Осим мерења у истим просторијама се врши и медицински преглед 
такмичара који обављају званични медицински радници ангажовани на 
Првенству. Сваки такмичар, са уредно попуњеним обрасцем за мерење, 
приступа медицинској контроли и мерењу. Овај образац мора да, након 
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извршеног прегледа, буде оверен од стране дежурног лекара и судије који 
врши мерење. Само такав такмичар, са овереним обрасцем за регистра-
цију, може да учествује на првенству и буде жребан. Мерење се обично 
завршава првог дана, мада се понекад због каснијег доласка неких репре-
зентација оно продужи и на други дан када се, обично у раним поподнев-
ним часовима и званично завршава.

Другог дана првенства се обавезно организује семинар за судије 
на коме се врши и делегирање судија као и одређивање врховних судија 
за сваки ринг. Истовремено се организује пријем чланова Директоријума 
WAKO-а код неког од високих државних званичника (председника, пре-
мијера или министра за спорт). На овом Светском првенству, делегацију 
су примили премијер Србије и министар спорта.

По завршетку семинара врши се жребање такмичара, које је јавно 
и коме присуствује по један представник сваке репрезентације. Жребање 
врши такмичарска комисија WAKO-а, а компјутерску обраду жреба, ре-
доследа борби и резултата врши овлашћено лице WAKO-а. По завршетку 
жреба, исти се копира у довољан број примерака тако да свака репрезен-
тација добије по један. На овај начин селектори националних селекција 
имају тачан увид у распоред и редослед борби тако да благовремено могу 
да припреме своје такмичаре. Од велике важности је да сви представ-
ници репрезентација, селектори и тренери буду упознати са редоследом 
борби и програмом такмичења за сваки дан шампионата. Истовремено 
се израђују у редоследи борби за сваки ринг како би шефови рингова 
имали прецизне податке о броју борби и учесницима. Исти подаци се 
достављају и званичним спикерима и директорима првенства, који се 
старају о току такмичења. По завршетку жреба организује се заједнички 
састанак и вечера за председнике националних федерација као и чланове 
Директоријума WAKO-a.

3. ТАКМИЧАРСКИ ДЕО ПРВЕНСТВА

Трећег дана првенства почиње и званично такмичење елимина-
ционим борбама на свим борилиштима.

Тог дана обично се организује и званично отварање првенства у 
поподневним часовима током паузе у елиминацијама или по завршетку 
елиминација.

3.1. Свечано отварање Првенства

Званично отварање представља прави спортски спектакл. Том 
приликом се врши представљање свих земаља учесница и постројавање 
свих учесника. Обично се сви учесници повуку у простор ван спортске 
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хале и онда се уз звучне и светлосне ефекте врши представљање 
репрезентација по азбучном реду. Том приликом неопходна је савршена 
координација и сарадња свих ангажованих сарадника. Њихово задужење 
је да благовремено построје све учеснике првенства у простор унапред 
одређен за то како би се дефиле несметано одвијао. За ту прилику 
израђују се и посебне табле са именима земаља које носе девојке које иду 
на челу сваке прозване репрезентације. Приликом организације Светског 
првенства 2007. за овај део посла били су задужени чланови Културно-
уметничког друштва „Бранко Крсмановић“ који су обучени у народне 
ношње предводили репрезентације приликом дефилеа.

За ову прилику неопходно је ангажовање професионалног спикера 
који ће водити рачуна о целом току званичног отварања. 

Након постројавања свих националних селекција Првенство зва-
нично отвара неко од високих државних функционера. Том приликом 
присутним учесницима и гледаоцима обратио се и председник WAKO-а 
и др Енио Фалсони (Ennio Falsoni). Осим њега учесницима се обратио 
и председник Кик бокс савеза Србије, Борислав Пелевић, а Првенство 
званично отвара неко од високих државних службеника. Светско првен-
ство 2001. године отворио је тадашњи премијер Србије, др Зоран Ђинђић, 
а Светско првенство 2007. године господин Иван Ћурковић, председник 
Олимпијског комитета Србије. 

По завршетку званичног отварања и елиминационих борби за тај 
дан организује се вечера за председнике националних селекција, судије и 
чланове Директоријума WAKO.

Четвртог и петог дана Првенства настављају се елиминационе 
борбе на свим борилиштима.

3.2. Финални део Првенства

Шестог дана у вечерњем делу одржава се први део финалних бор-
би. Овом приликом у спортској дворани остају само два борилишта на 
којима се истовремено одржавају финалне борбе у категоријама које одре-
ди организатор у договору са члановима такмичарске комисије WAKO-a. 

Последњег дана првенства одржава се само вечерњи програм у ко-
ме учествују финалисти оних категорија које одреди организатор првен-
ства. За овај део увек се остављају најбоље борбе као и оне у којима уче-
ствују домаћи такмичари.

Програм се састоји од обично 12 до 15 борби које, уз обавезне 
церемоније проглашења победника. Организација финалне вечери пред-
ставља прави спектакл који много подсећа на организацију врхунских 
професионалних приредби. Том приликом у спортској дворани остаје 
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само један ринг око кога се у партеру постављају столице за високе зва-
нице. Обавезно је коришћење свих расположивих светлосних и пиротех-
ничких ефеката као и видео-бима ради стварања што је могуће спектаку-
ларније атмосфере.

По завршетку финалног дела обавезна је организација заједничке 
прославе – „Sayonara Party“, за све учеснике Првенства, спонзоре, но-
винаре, чланове организационог одбора и све пријатеље кик бокса. Ова 
прослава представља и званични завршетак Првенства. То је прилика да 
се сви учесници након седам дана великих напора опусте и уз музику и 
у добром расположењу заврше једно овако велико међународно спортско 
такмичење.

Након завршетка шампионата, по већ утврђеном распореду, орга-
низатор има обавезу да обезбеди превоз члановима националних селек-
ција до аеродрома или железничке станице. Када и последњи учесник 
напусти место одржавања шампионат је и технички приведен крају.

4. ЗАКЉУЧАК

Организација светских првенстава у борилачким спортовима, 
сагледана кроз призму организације Светског првенства у кик боксу 
2007. год. обележена је многим проблемима на које је потребно обратити 
посебну пажњу.

Један од основних проблема је недовољна медијска заступљеност 
борилачких спортова. 

Циљ сваке организације је пре свега, повећање популарности спор-
та на националном нивоу што доводи до веће распрострањености, већег 
броја чланова, а све из разлога развоја спорта и стварања боље базе за 
будуће акције. Како је наведено, недовољна медијска заступљеност бори-
лачких спортова, у овом случају кик бокса је један од основних проблема 
и приликом привлачења спонзора и донатора за било који велики проје-
кат. Тешко је поред великог броја спортова који имају значајно медијско 
место успети обезбедити спонзоре. 

Све активности том приликом се углавном своде на подршку 
Министарства или личне контакте којима се обезбеђују материјална сред-
ства. Такође треба узети у обзир и чињеницу да привреда у Србији није у 
идеалној ситуацији што представља додатни проблем. 

Због свега наведеног Светско првенство 2007. године није има-
ло исти одјек у јавности какав је имало Светско првенство одржано у 
Београду 2001. године. Првенство одржано 2001. године било је, по при-
знању свих чланова WAKO-a највеће и најбоље организовано првенство 
у историји светске организације. Таквом утиску умногоме је допринела и 
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атмосфера која је владала у Србији те године као и чињеница да је првен-
ство званично отворио тадашњи премијер Србије, а челнике Светске фе-
дерације примио је председник Савезне Републике Југославије. 

Финално вече Првенства било је одржано пред 10.000 гледалаца 
у хали „Пионир“ уз присуство великог броја високих званица из света 
спорта, политике и културе. На том pрвенству наша репрезентација је ос-
тварила и највећи успех освојивши 19 медаља од чега чак шест златних. 
Потврда за добру организацију су и многобројне честитке које су стигле 
на адресу Југословенског кик бокс савеза по завршетку Првенства од ве-
ликог броја спортских савеза наше земље, спортских организација као и 
званичних државних институција и високих државних функционера међу 
којима су најзначајније честитка тадашњег председника СРЈ др Војислава 
Коштунице, начелника Генералштаба Војске Југославије генерал-пуков-
ника Небојше Павковића, председника ЈОК-а Драгана Кићановића, ди-
ректора Управе за спорт Драгана Вуксановића, председника Спортског 
савеза Србије Синише Крајчиновића и многих других.

Слична ситуација се поновила и 2007. год. додуше уз мањи број 
публике и државних функционера.

У сваком случају, одржавање Светског првенства 2007. год. је зна-
чајно допринело повећању популарности и развоју овог спорта у Србији.


