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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор 
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О КРИТЕРИУЈМИМА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ 

НАЈУСПЕШНИЈИХ СПОРТИСТА, ТРЕНЕРА И 
КЛУБОВА У КАЈАКАШКОМ СПОРТУ 

 
 

Члан 1.  
Проглашење најсупешнијих спортиста (појединаца и посаде, у обе конкуренције) и 
тренера, у текућој години врши се на основу оствареног врхунског резултата на 
критеријумском такмичењу на начин и по поступку утврђеним овим Правилником. 
 
Проглашење најуспешнијих спортиста, тренера и клубова врши УО Савеза. 
Проглашење се врши у обе конкуренције, појединаца и посада, категорији сениора 
и младих спортиста. 
 
У случају да се у години за коју се врши проглашење најуспешнијих спортиста, 
клубова и тренера не оствари врхунски резултат за примарно или додатно 
вредновање, проглашење најуспешнијих спортиста, тимова и тренера неће се 
вршити. 
 

Критеријумска такмичења 
 

Члан 2.  
Критеријумска такмичења – сениори обухватају следећа такмичења, према 
редоследу који означава приоритет:  
- Олимпијске игре  
- Светска првенства   
- Европска првенства 
- Светски купови  
- Европске игре 
- Медитеранске игре 
- Национални шампионат  
 
 
Критеријумска такмичења младих спортиста обухватају следећа такмичења према 
редоследу који означава приоритет:  
- Олимпијске игре младих  
- Светска млађе сениорска првенства  
- Светска јуниорска првенства   
- Европска јуниорска и млађе сениорска првенства,  Европски олимпијски фестивал 

младих (EYOF),  
-Национални шампионат 



  
 

Врхунски резултат 
 

Члан 3.  
Врхунски резултат у смислу овог Правилника је резултат који је постигнут уз пуно 
поштовање етичког кодекса и фер плеја. Прекршаји етичког кодекса, фер плеја и 
допинг прекршај трајно дисквалификују спортисту, тренера и клуб за номинацију и 
избор у смислу овог Правилника. 
 
Примарни врхунски резултат у смислу овог Правилника подразумева освајање 
медаље на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству. 
 
Врхунски резултат младих спортиста у смислу овог Правилника се односи на 
освојене медеље на неком од критеријумских такмичења. 
 
 

Спортиста 
  

Члан 4.  
Спортистом у смислу овог Правилника сматра се држављанин Републике Србије, 
члан репрезентативне селекције, сениорске категорије, у обе конкуренције, који је 
на критеријумским такмичењима остварио врхунски резултат. 
 
Младим спортистом у смислу овог Правилника сматра се држављанин Републике 
Србије,  члан репрезентативне селекције, пионирске кадетске и јуниорске 
категорије категорије, у складу са пропозицијама ИЦФ-а и ЕКА које се односе на 
старост, обе конкуренције, који је на критеријумским такмичењима, остварио 
врхунски резултат.  
 
Млади спортиста који наступа у сениорској категорији и оствари сениорски 
критеријумски резултат сматраће се јуниором у смислу овог Правилника. 
 

Клуб 
 

Члан 5.  
Клуб у смислу овог Правилника сматра се тимом сениорске, јуниорске кадетске и 
пионирске категорије у обе конкуренције који је на критеријумским такмичењима 
остварио врхунски резултат. 

Тренер 
 
Члан 6.  

Тренером сматра се онај тренер који је у датој сезони припремао спортисту за 
такмичење на коме је испуњен критеријум за вредновање резултата у складу са 
овим Правилником. Изјаву о тренеру подноси савез и потврђује спортиста. 
 
Тренером у клупским оквирима сматра се тренер који је селектовао, припремао и 
водио екипу на такмичењу које је као критеријум предвиђено овим Правилником. 
 
Тренер у смислу овог Правилника не мора да буде држављанин Републике Србије.



 
Вредновање такмичарског учинка 
  

Члан 7.  
Вредновање такмичарског учинка у смислу овог Правилника се врши према 
Матрици Савеза за вредновање врхунског такмичарског учинка појединаца и 
клубова (у даљем тексту: Матрица). 
 
На критеријумским такмичењима  бодују се све медаље које спортиста освоји. 
 
Уколико више спортиста у номинацији одогаварају условима наведеним у 
претходном ставу приступа се анализи такмичарског учинка спортисте у претходне 
четири године у складу са Матрицом. 
 
 

Проглашење најуспешнијег спортисте, тима и тренера 
  

Члан 8. 
 
Проглашење најуспешнијег спортисте и тима врши се примарно на основу 
освојених медаља на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству. 
 
У случају да двоје спортиста или два клуба имају једнак број бодова након 
примарног вредновања, приступа се анализи Резултата за додатно вредновање у 
складу са Матрицом. 
 
Уколико се ни применом Резултата за додатно вредновање не може прогласити 
најуспешнији спротиста или клуб, приступа се анализи успеха на Такмичењима за 
додатно вредновање у складу са Матрицом. 
 
Уколико ни на овај начин не може прогласити најуспешнији спротиста или клуб 
УО ће гласањем прогласити најуспешнијег спортисту или клуб. 
 

Члан 9. 
  

Уколико не постоји примарни врхунски резултат на основу којих би се прогласили 
најуспешнији спротиста или клуб, приступа се анализи Резултата за додатно 
вредновање. 
 
У случају да се ни применом Резултата за додатно вредновање не може прогласити 
најуспешнији спротиста или клуб, приступа се анализи успеха на Такмичењима за 
додатно вредновање. 
 
Уколико ни на овај начин не може прогласити најуспешнији спротиста или клуб, 
проглашење најуспешнијих спортиста и клуба неће се вршити. 
 
 
 
 



 
 
 

Члан 10.  
Услучају избора најуспешнијег резултата у дисциплинама већег броја појединаца 
(групне посаде),  спортистима се уручује диплома најуспешнијег спортисте за дату 
годину. 
 

Члан 11.  
Секретаријат Савеза води евиденцију резултата, састав посада, тренера и клубова и 
сачињава бодовну Ранг листу коју достваља Комисији за доделу награда и признања. 
 
Комисија за доделу награда и признања, утврђује предлог за УО Савеза. 
 

Члан 12.  
Ранг листу најуспешнијих тренера саставља секретаријат Савеза. Ранг листа саставља 
се по основу резултата које су постигли спортисти(појединаци –посаде-клубови). 
 

Члан 13.  
Сваке године  додељује се једно признање спортисти који је направио подвиг године.   
 
Секретаријат Савеза сачињава Ранг листу за најбољег појединца или клуб  и доставља 
је Комисији за доделу награда и признања. 

 
Члан 14. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет 
страници  Савеза. 
 
 
       Председник  
 

Мирко Нишовић 
 


