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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 ПОНАШАЊУ И ОБЛАЧЕЊУ ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Правилником о понашању и облачењу чланова репрезентације (у даљем тексту: 
Правилник) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Савез) регулише се понашање, 
међуљудски односи, употреба профила на друштвеним мрежама, облачење чланова 
репрезентације како на такмичењима тако и ван њих, обавезе чланова репрезентције 
према спонзорима и медијским и промотивним активностима Савеза, а у сврху 
одржавања и унапређивања угледа националног тима и Кајакашког савеза Србије.  

 

1. ПОНАШАЊЕ ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 
1.1.  Чланови репрезентације у сваком тренутку, без обзира на то да ли су на 

такмичењу или на припремама, морају водити рачуна о угледу Савеза и 
националног тима. Сходно томе морају водити рачуна о свом понашању како 
не би изазивали ексцесе у виду физичког оврачуна, крађе, алкохолисаности и 
сл. који би на било који начин могли да наруше углед националног тима и 
Савеза. Свако нарушавање угледа биће  разматрано од стране Дисципинске 
комисије Савеза као дисциплински прекршај и санкционисано у складу са 
важећим Правилником о дисциплинској одговорности Савеза. 
 

1.2.  Чланови репрезентације Србије морају се такмичити уз поштовање 
спортске етике, у духу фер-плеја и уз поштовање анти-допинг правила. 

 
1.3.  Задужени представник Савеза (тим менаџер) на такмичењу обавезан је да 

са собом понесе диск са химном Републике Србије, те да провери код 
организатора такмичења да ли су химна и застава коју организатор има, 
одговарајуће. Уколико нису, обавезан је да организаторима дâ одговарајућу 
химну и заставу и о томе писменим путем обавести Савез. 

 
1.4.  Чланови репрезентације Србије не смеју улазити у физички сукоб са 

службеним лицима, као ни са осталим члановима репрезентације. Свако 
кршење ове одредбе биће санкционисано казненим одредбама описаним у 
тачки 6. овог Правилника. 

 
1.5.  Учешће у свечаним церемонијама доделе медаља дозвољено је само 

задуженом представнику Савеза на такмичењу (тим менаџеру), тренерима и 
функционерима Савеза. За изузеће од овог правила потребна је писмена 
сагласност  Савеза пре саме церемоније (може и у облику електронске 
поште). 



 

2. ОБЛАЧЕЊЕ ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Чланови репрезентације на такмичењима наступају у спортској опреми 
(комбинезони, тренерке, мајице, качкети, ранчеви) које пре почетка такмичења 
пропише Савез. Изузеће од овог правила не постоји.  

Чланови репрезентације обавезни су да пре такмичења задуже спортску опрему 
у Савезу, или уколико су опрему већ преузели, да се информишу у Савезу која је 
опрема прописана за дато такмичење. Ношење качкета/марама и наочара са ознакама 
индивидуалних спонзора такмичара регулисано је у тачки 4. овог Правилника.  

Најстроже је забрањено на такмичењу носити опрему коју није прописао Савез. 
Изузеће од овог правила не постоји. 

Нестандардни репрезентативци од Савеза добијају спортску опрему на 
коришћење, коју после такмичења морају да врате Савезу. Опрема мора бити враћена 
Савезу чак и у случају да претрпи оштећење и не може бити отуђена ни по ком основу. 
Изузеће од овог правила не постоји. 

 

 2.1. ПУТОВАЊЕ НА ТАКМИЧЕЊЕ / ПОВРАТАК СА ТАКМИЧЕЊА 

Чланови репрезентације обавезни су да на такмичење путују и да се са 
такмичења враћају у опреми и у комбинацији коју одреди Савез. Изузеће од овог 
правила не постоји. 

 2.2. ТАКМИЧЕЊЕ 

Сви чланови репрезентације на такмичењу морају наступити у истим 
комбинезонима или другој адекватној опреми коју пропише Савез пре почетка 
такмичења, без обзира на то да ли се такмиче у групним или индивидуалним 
чамцима. Изузеће од овог правила дозвољено је само такмичарима у категорији 
паракајакаша. За остале такмичаре изузеће од овог правила не постоји. 

 2.3. ИЗЛАЗАК НА ПОБЕДНИЧКО ПОСТОЉЕ 

Чланови репрезентације који на такмчењу освоје неку од медаља, на победничко 
постоље излазе искључиво у опреми коју пропише Савез пре почетка 
такмичења.  

Ношење опреме коју није прописао Савез најстроже је забрањено. Изузеће од 
овог правила не постоји.  

Уколико правила такмичења дозвољавају, такмичари су обавезни да на 
победничко постоље изађу са заставом Републике Србије коју ће добити од 



задуженог представника Савеза (тим менаџера). Ношење опреме индивидуалних 
спонзора такмичара регулисано је у тачки 4. овог Правилника. 

 2.4. ПРИЈЕМИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ 

Чланови репрезентације Србије обавезни су да на пријеме, конференције за 
медије, спонзорске догађаје, промоције и сл. дођу у опреми и у комбинацији коју 
одреди Савез. Изузеће од овог правила не постоји. 

2.5. ТРЕНИНГ 

Члановима репрезентације дозвољено је да тренирају у опреми коју сами 
изаберу. 

2.6. СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Чланови репрезентације у слободно време на такмичењу, уколико се налазе 
рестриктивној зони за коју су потребне тимске акредитације (трибине, 
просторије за ручак, хангар и сл.), осим за време тренинга, обавезни су да носе 
опрему коју пропише Савез за дато такмичење. Изузеће од овог правила не 
постоји. Уколико се не налазе у рестиктивној зони за коју су потребне тимске 
акредитације, чланови репрезентације могу да носе гардеробу по сопственом 
избору. 

2.7. СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

Чланови репрезентације који на такмчењу учествују у свечаној церемонији 
отварања обавезни су да носе опрему коју пропише Савез пре почетка 
такмичења. Изузеће од овог правила не постоји. 

2.8. БАНКЕТ 

Уколико на такмичењу постоји организован банкет, чланови репрезентације 
могу да носе гардеробу по сопственом избору. 

2.9. ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 

Најстроже је забрањено ношење спортске опреме репрезентације на домаћим 
клупским такмичењима и такмичењима под покровитељством Савеза на којима 
се не такмичи репрезентација. 

 

3. ПРОМОТИВНИ ДОГАЂАЈИ САВЕЗА И СПОНЗОРА САВЕЗА 

Чланови репрезентације обавезни су да присуствују свим промотивним 
догађајима које организује Савез и/или спонзори Савеза, као и пријемима, 
конференцијама за медије и гостовањима и/или индивидуалним интервјуима које 
организује Савез. Изузеће од овог правила не постоји.  



Облачење чланова репрезентације на промотивним догађајима Савеза и 
спонзора Савеза регулисано је у тачки 2.4. овог Правилника. 

3.1.  Чланови репрезентације који на такмичењу освоје медаље, обавезни су да 
у првих недељу дана по повратку са такмичења буду доступни медијима и 
спонзорима Савеза. Изузеће од овог правила не постоји.  
 

3.2.  МЕДИЈСКО ПРИСУСТВО ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

3.2.1. Савез подржава медијско присуство (интервјуи, гостовања на радио и 
телевизијским станицама и сл.) чланова репрезентације, уз обавезу 
члановима да о томе обавесте Савез. 

3.2.2. За учешће чланова репрезентације у ријалити програмима потребна је 
писмена сагласност Савеза. Савез се обавезује да на писмени захтев 
такмичара за учешће у ријалити програму одговори у року од седам 
(7) радних дана од пријема захтева.  

3.2.3. У комсији која одлучује о сагласности налазе се председник Савеза, 
спортски директор Савеза и један од чланова Управног одбора Савеза. 

 

4. ИНДИВИДУАЛНИ СПОНЗОРИ ЧЛАНОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Савез подржава чланове репрезентације у потписивању индивидуалних 
спонзорских уговора. 

4.1. Чланови репрезентације приликом потписивања индивидуалних 
спонзорских уговора морају да воде рачуна да ти уговори не буду у сукобу 
интереса са спонзорским уговорима Савеза. 

4.1.1. Уколико члан репрезентације потпише уговор са произвођачем спортске 
опреме (комбинезона, тренерки, мајица и сл.), тај уговор мора да садржи 
одредбу према којој је јасно назначено да члан репрезентације на такмичењу 
мора да носи опрему коју пропише Савез, а чије ношење је регулисано тачком 2. 
овог Правилника.  

4.2. Члановима репрезентације дозвољено је постављање рекламних ознака 
индивидуалних спонзора на чамце, под условом да се не налазе на валобрану и 
да њихова величина не прелази шездесет квадратних центиметара (60 cm2), као и 
да не покривају ознаке спонзора Савеза. У случају да правила такмичења налажу 
другачије, поступати по тим правилима. 
 
4.2.1. Члановима репрезентације дозвољено је постављање рекламних ознака 
спонзора на весла, под условом да њихова величина не прелази шездесет 
процената (60%) величине лопате весла, као и да не покривају ознаке спонзора 
Савеза. У случају да правила такмичења налажу другачије, поступати по тим 
правилима. 
 



4.3. Члановима репрезентације дозвољено је постављање ознака 
индивидуалних спонзора на тренерку репрезентације, уз писмено одобрење 
Савеза, под условом да не буду веће од двадесет центиметара квадратних (20 
cm2) и да не покривају грб Савеза и ознаке спонзора Савеза. У случају да 
правила такмичења налажу другачије, поступати по тим правилима. 
 
4.4. Члановима репрезентације дозвољено је ношење качкета/марама 
индивидуалних спонзора. У случају да правила такмичења налажу другачије, 
поступати по тим правилима. 
 
4.4.1. Ношење качкета/марама индивидуалних спонзора на победничком 
постољу регулисано је правилима такмичења. 
 
4.5. Члановима репрезентације дозвољено је ношење наочара индивидуалних 
спонзора. 
 
4.5.1. Ношење наочара индивидуалних спонзора на победничком постољу 
регулисано је правилима такмичења. 
 
 

5. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

Препознајући улогу друштвених мрежа у савременом друштву, Савез подржава 
и подстиче чланове репрезентације да поседују и уређују профиле на друштвеним 
мрежама (Фејсбук - Facebook, Твитер - Twitter, Инстаграм - Instagram, Вево - Vevo, 
Јутјуб – Youtube и др.) и да тиме преносе споствена искуства, те користећи улогу и 
утицај друштвених мрежа, активно подстичу занимање за кајак/кану и промовишу 
бављење спортом, као и друштвене вредности.  

Међутим, због очувања угледа како националног тима и Савеза, тако и самог 
спорта, чланови репрезентације морају да се придржавају следећих одредби 
Правилника:  

5.1.  Постови, коментари, блогови, твитови и сл. морају у потпуности да буду 
у складу са основинм начелима фер-плеја, да поштују основна људска права, да 
буду достојанствени и у складу са правилима доброг укуса.  

5.2.  Постови, коментари, блогови, твитови и сл. не смеју ни на који начин да 
дискриминишу било ког појединца/друштвену групу, не смеју да буду 
увредљиви, да користе језик мржње, да буду клеветнички или на било који 
начин да подражавају садржаје забрањене законом, као нити да садрже вулгарне 
или опсцене речи, псовке и/или слике/фотографије. 

5.3.  На профилима на друштвеним мрежама члановима репрезентације 
најстроже је забрањено промовисати и подржавати: 



• Насиље (забрањена је дискусија о насиљу или претње насиљем, подстицање 
или величање нереда) 

• Криминално или неморално понашање (забрањена је било која дискусија која 
садржи подржавање криминалног и незаконитог понашања или неморалних 
активности)  

• Дрогу (забрањене су поруке које заговарају и подстичу употребу, прозиводњу 
и продају дрога и супрстанци чија употреба је законом забрањена)  

• Пушење и алкохол (као и у појашњену забране у вези са дрогом, нису 
дозвољене поруке које заговарају, глорификују и подстичу пушење и/или 
конзумирање алкохола, забрана се односи и на постављање фотографија са 
цигаретама/цигарама и алкохолним пићем било које врсте) 

• Опсцености (било који садржај који има cкapeдне и срамотне материјале у вези 
са расом, религијом, или увредљив сексуални контекст. Ово укључује и претње, 
узнемиравање, псовке, злостављање, говор мржње, расизам или било шта што 
може бити увредљиво за одређену друштвену групу и сл.) 

 

  



ИЗЈАВА П * 

 

 

Овим путем ја, __________________________________________________________, ЈМБГ 
____________________  

    (име, име оца, презиме) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном моралном и материјалном одговорношћу да сам упознат/a са одредбама 
Правилника о понашању и облачењу чланова репрезентације Кајакашког савеза 
Србије и да ћу их у потпуности поштовати, те да ћу се својим понашањем, једнако као 
и спортским резултатима, трудити да сачувам и унапредим углед Кајакашког савеза 
Србије. 

 

 

 

У Београду, _____________ 

 

__________________________________________________ 

потпис    

 

 

 

*Ова Изјава сачињена је и потписана у три примерка. Један примерак остаје у 
власништву потписника, док су друга два примерка похрањена у Архиви Кајакашког 
савеза Србије. 

  



ИЗЈАВА И18 * 

 

Овим путем ја, __________________________________________________________, ЈМБГ 
____________________  

    (име, име оца, презиме) 

у својству родитеља/законског старатеља малолетног/-е  

 

___________________________________________________________, ЈМБГ 
____________________ 

    (име, име оца, презиме) 

члана/-ице јуниорске репрезентације Србије 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном моралном и материјалном одговорношћу да смо ја и малолетни члан/-ица 
репрезентације упознати/е са одредбама Правилника о понашању и облачењу 
чланова репрезентације Кајакашког савеза Србије и да ће их именовани малолетни 
члан/-ица репрезентације чији сам ја родитељ/законски старатељ у потпуности 
поштовати, те да ће се својим понашањем, једнако као и спортским резултатима, 
трудити да сачува и унапреди углед Кајакашког савеза Србије. 

 

У Београду, _____________ 

__________________________________________________ 

(потпис родитеља/законског старатеља)   

 

__________________________________________________ 

(потпис малолетног члана/-ице репрезентације)  

 

*Ова Изјава сачињена је и потписана у три примерка. Један примерак остаје у 
власништву потписника, док су друга два примерка похрањена у Архиви Кајакашког 
савеза Србије. 


