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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 КУПУ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА У КАЈАК СПУСТУ 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

КУП МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА (пионира и кадета) у кајак спусту је такмичење у 
појединачној и екипној конкуренцији које се одржава сваке године по правилу у 
најмање 3 кола, по одредбама овог правилника. 

Број кола одређује се сваке године усвајањем Календара такмичења. У случају 
неодржавања неког од планираних кола, коначним резултатима сматраце се резултати 
са одржаних кола КУПА. 

Организатор Купа млађих категорија је Кајакашки савез Србије, а приређивачи 
(технички организатори) су клубови којима је Календаром такмицења додељена 
организација појединих такмицења. 

Надзор над организовањем и спровођењем Купа млађих категорија поверен је Стручној 
комисији дивљих вода Кајакашког савеза Србије. 

Члан 2. 

Циљ одржавања такмичења Купа млађих категорија је да се што више деце укључи у 
кајакашки спорт, како би се створила квалитетна база за рад и развој врхунских 
спортиста. 

Такође повећава се број званичних такмичења за пионире и кадете. 

Члан 3. 

Такмичење у Куп-а млађих категорија обухвата следеће узрасте деце (девојчица и 
дечака): 

пионире: до 14 година (да у календарској години пуне 14 година) 

кадете: 15-16 година (да у календарској години пуне 16 година) 

II ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Такмичење Куп-а млађих категорија одржаће се по свим општим правилима 
(Правилнику) у кајак спусту осим следећег: Стаза на овом такмицењу требала би бити у 



дужини од 150 до 250 метара. Изузетно, у зависности од процене услова на такмичењу: 
водостај, тежина стазе и сл. од овога се може одступати. 

Члан 5. 

Такмичење ће се одржати у свим категоријама и дисциплинама у којима има учесника и 
могу се доделити медаље, али ће се бодовање вршити према Правилнику за екипно 
бодовање у спусту (бодују се само трке у којима учествују 3 такмичара из 2 клуба). 

Број такмичара из једног клуба није ограничен али се бодују само 3 најбоље пласирана 
такмичара из једног клуба у дисциплини. 

За појединацни пласман такмичари ће се бодовати у појединацним категоријама (без 
тимских вожњи). 

Члан 6. 

Сваком такмичару се сабирају бодови из одржаних кола, а најслабији пласман (пласман 
који му је донео најмање бодова) му се не рачуна (уколико је такмичар учествовао на 
свим колима Купа). Уколико је такмичар пропустио учешће на једном или више кола, 
онда му се сабирају бодови са 

свих кола на којима је учествовао. За екипни пласман се рачунају бодови са свих 
одржаних кола Купа. 

Члан 7. 

После сваког одржаног кола, Стручна комисија дивљих вода објављује тренутну ранг 
листу такмичара, а након завршетка Купа објављује коначну ранг листу. 

Члан 8. 

Екипни пласман Купа одредјује се сабирањем бодова из свих кола која су одржана. 
Бодовање у сваком појединачном колу врши се према Правилнику за бодовање у 
спусту (за екипни пласман се узимају у обзир и бодови освојени у тимским вожњама). 

Такође Стручна комисија након сваког одржаног кола објављује тренутну ранг листу 
екипног пласмана са бројем бодова, а након завршетка Купа коначну ранг листу 
екипног пласмана. 

Члан 9. 

Проглашење победника се врши после сваке завршене трке, а награде су у појединачној 
конкуренцији -медаље а у екипној пехари. 

Члан 10. 

Након формирања табеле коначних пласмана у појединачној и екипној конкуренцији 
проглашавају се појединачни и екипни победници Купа млађих категорија. 



Члан 11. 

Организатор кола КУПА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА дужан је да обезбеди услове стазе и 
све техничке услове према овом правилнику и према Правилнику за одржавање 
такмичења у спусту (одговарајуће капије, електронско мерење,...) 

Организатор је дужан да и судијски и помоћни кадар. 

Члан 12. 

У такмичењу Куп млађих категорија могу наступати регистровани клубови чланови 
Савеза и такмичари који су регистровани у Савезу за текућу сезону (са обављеним 
лекарским прегледом не старијим од 6 месеци и који потврђује да су способни за 
такмичење – доказе о томе вође екипа су дужне да доставе техничком организатору 
трке). 

Клуб је обавезан да према добијеном распису пошаље пријаву организатору. 

Члан 13. 

Сви такмичари морају имати прописну заштитну опрему (самоспас и 
кацигу).Такмичари стартују на сопствену одговорност и одговорност свог клуба. 

Члан 14. 

Такмичења у Купу могу бити и отвореног типа ако клуб технички организатор то жели, 
али награде за учеснике са стране обезбеђује клуб технички организатор. Награде које 
обезбеђује Савез су искључиво за такмичаре регистроване у Савезу. 

Клуб организатор може додељивати и посебне награде. 

Члан 15. 

Такмичње Куп млађих категорија се финансира од стране Савеза, донација, 
спонзорстава и других извора.Савез је дужан да обезбеди тј. финансира: медаље и 
пехаре, електронско мерење и да предложи судија. 

Стручна комисија прати организацију и регуларност такмичења, сачињава и води листу 
резултата и проглашава коначне победнике у појединачној и екипној конкуренцији. 

Члан 16. 

Технички организатор спроводи такмичење, припрема и контролише стазу. 

Члан 17. 

За сва тумачења овог Правилника надлежна је Стручна комисија дивљих вода Савеза. 



У случају постојања услова који онемогућавају одржавање такмичења (временски 
услови, повишен водостај и сл.) технички организатор и Стручна комисија могу 
одложити такмичење, а Стручна комисија ће одредити нови термин одржавања. 

Такође Стручна комисија решава сва спорна питања и одлучује о дисквалификацијама 
у случају да такмичар-ка прекрши правила такмичења или не поштује спортски дух, све 
у складу са Правилницима Савеза. 

Сва спорна питања која не реши Стручна комисија решава Савез. 

Члан 18. 

Стручна комисија дивљих вода и организатор Купа млађих категорија су дужни да 
такмичење воде са посебном пажњом и да брину о регуларности такмичења. 

Организатор је дужан да у року од 6 дана достави Савезу Извештај са одржаног 
такмичења Купа млађих категорија са резултатима. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

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

 

Председник 

____________________ 

 (Мирко Нишовић) 

 


