
 

 

30. јул 2021. године  
 

Распис 
 
 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ  
У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за  2021. годину  

 
 
 

1.  
Организатор Првенства у кајаку и кануу спринт за 2021. годину је Кајакашки савез 
Србије, а технички организатор је Кајакашки савез Београда.   

 
2.  

Првенство ће се одржати од четвртка 26. августа до недеље 29. августа 2021. године у 
Београду, на Ади Циганлији.   
   
Састанак вођа екипа је у четвртак 26. августа 2021. године у 10.00 часова.  

 
Старт прве трке је у четвртак 26. августа 2021. године у 12.00 часова.  
   

3.  
Првенство ће се одржати по Правилнику о одржавању Првенства Србије у кајаку и 
кануу спринт и посебним одредбама овог Расписа. За све што није одређено овим 
правилником и расписом, примењују се правила ИЦФ-а.   

 
4.  

Првенство ће се одржати у следећим дисциплинама:  
 

ПИОНИРИ ПИОНИРКЕ 

К-1 500 м и 1000 м К-1 500 м и 1000 м 

Ц-1 500 м и 1000 м  К-2 1000 м 

К-2 1000 м К-4 1000 м  

Ц-2 1000 м    

К-4 1000 м    

 
 



 

 

КАДЕТИ  КАДЕТКИЊЕ  

К-1 200 м, 500 м и 1000 м К-1 200 м, 500 м и 1000 м 

Ц-1 200 м, 500 м и 1000 м  Ц-1 200м и 500м 

К-2 500 м и 1000 м К-2 500 м и 1000 м 

Ц-2 500 м и 1000 м К-4 500 м и 1000 м   

К-4 500 м и 1000 м    

 

ЈУНИОРИ  ЈУНИОРКЕ   

К-1 200 м, 500 м и 1000 м К-1 200 м, 500 м и 1000 м 

Ц-1 200 м, 500 м и 1000 м  Ц-1 200м и 500м 

К-2 200 м, 500 м и 1000 м К-2 200 m, 500 м и 1000 м 

Ц-2 500 м и 1000 м К-4 500 м и 1000 м   

К-4 500 м и 1000 м    

 

СЕНИОРИ  СЕНИОРКЕ    

К-1 200 м, 500 м и 1000 м К-1 200 м, 500 м и 1000 м 

Ц-1 200 м, 500 м и 1000 м  Ц-1 200 м и 500м 

К-2 200 м, 500 м и 1000 м К-2 200 м, 500 м и 1000 м 

Ц-2 200 м, 500 м и 1000 м К-4 200 м, 500 м и 1000 м  

К-4 200 м, 500 м и 1000 м    

Ц-4  500 м     

 

ПАРАКАЈАК 

КЛ2  200 м 

КЛ3 200 м  

 

SUP  

 200м 

  

 
 
 



 

 

5. 

Право наступа имају сви регистровани клубови и такмичари/ке са уредним лекарским 
прегледом и регистрацијом за 2021. годину.   

 
Сви клубови су у ОБАВЕЗИ да уредно оверене такмичарске легитимације својих спортиста за 
2021. годину са важећим лекарским прегледом не старијим од шест (6) месеци скенирају и 
пошаљу електорнским путем, уз СПИСАК (по категоријама са бројевима такмичарских 
легитимација) такмичара-ки који учествују на такмичењу као и име вође екипе и његов/њен 
контакт телефон на мејл office@kajaksrbija.rs најаксније до СРЕДЕ 25. августа 2021. године до 
12.00 часова.  

 

Уколико вођа екипе не поднесе такмичарске легитимације на увид, тај клуб/екипа 
неће имати право наступа на такмичењу.  

 

Такође, сви тренери су по закону у обавези да ураде лекарски преглед на сваких 6 
месеци. Потврде о урађеном лекарском прегледу такође је  потребно доставити путем 
мејла до горе наведеног рока. 

 
Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити по два (2) такмичара-ке/посаде.   
 
Сваки такмичар-ка наступа у категорији у којој је регистрован/а (највише у 3 
дисциплине).  
 
Такмичари-ке у категоријама пионири, кадети и јуниори могу бити пријављени у 
категорији у којој су регистровани у највише три (3) дисциплине и следећој узрасној 
категорији у највише три (3) дисциплине.  
 
Такмичари-ке регистровани у категорији млађи пионири-ке који-е у години такмичења 
пуне 11 и 12 година, могу бити пријављени у категорији пионира-ки у највише три (3) 
дисциплине.  
 
Такмичари-ке у категорији сениора могу бити пријављени у неограниченом броју 
дисциплина. 
 
Такмичар-ка може равноправно возити кајак и кану. 
 
За сваку дисциплину могуће је пријавити само једну (1) резерву.  
 
Да би се трка одржала, морају бити пријављена најмање два (2) такмичара-ке/посаде 
из најмање два (2) клуба. 
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Првенство ће се одржати и признати ако је пријављено најмање шест (6) клубова. 
 
На састанку вођа екипа биће дозвољено извршити замену према пријављеној 
резерви, одјавити такмичара-ку, док накнадне пријаве неће бити могуће. Одјава 
пријављене посаде је коначна и не дозвољава се поновна пријава исте. Уколико је 
такмичар-ка одјављен/а из трке једноседа/једноклека на одређеној дистанци, нема 
право даљег наступа у групним посадама на тој дистанци уколико нема пријављене 
резерве. Такмичар-ка одјављен/а из групне посаде може наступити у трци 
једноседа/једноклека. 
 
Посаде у групним чамцима морају имати исте дресеве.  
 
Такмичарима-а није дозвољено наступати у репрезентативном дресу.  
 
Сваки клуб је дужан да обезбеди довољан број чамаца и бројеве за чамце. Чамац без 
броја неће моћи  да стартује. Број мора бити на белој, непрозирној подлози, исписан 
црном  бојом.   
 
Мерење чамаца ће бити организовано после сваке квалификационе трке за три 
насумице одабрана чамца/посаде, а у финалним тркама за четири првопласирана 
чамца/посаде.  
 

6.  
Три првопласирана чамца (посаде) добијају медаље.  
 
Прве три победничке екипе добијају пехаре у свакој категорији.  
 
Свеукупни победник Првенства добија пехар за екипног победника. 
 
Молимо такмичаре-ке и њихове тренере да поштују утврђену сатницу доделе медаља 
и да се на истој појаве прописно обучени (није дозвољено појављивање на постољу у 
комбинезону и папучама).   
Такмичар-ка који-а се не појави на додели медаља у време одређено сатницом и 
прописно обучен-а, аутоматски ће бити дисквалификован-а а медаља се додељује 
следећем пласираном такмичару-ки (у складу са правилима  ИЦФ-а). 
 

7. 
Висина котизације:  
 

− по категорији  износи 1.500,00 динара  

− по такмичару/ки по пријављеној дисциплини 150,00 динара  



 

 

Уплата  котизације врши се на жиро рачун савеза:   
 

Кајакашки савез Србије  

11 030 Београд, Ада Циганлија 10  

Војвођанска банка 325-9500600032138-54 
 
Уплате се могу извршити на лицу места у ГОТОВИНИ пре почетка прве трке програма 
такмичења.  
 
КЛУБ КОЈИ НЕ УПЛАТИ  КОТИЗАЦИЈУ или НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗ О УПЛАТИ ИСТЕ НЕЋЕ 
МОЋИ ДА НАСТУПИ НА ПРВЕНСТВУ.  
 

8. 

Пријаве за Првенство у кајаку и кануу спринт за 2021. годину вршиће се путем 
електронског система за пријаву http://kajak-prijava.com најкасније до четвртка 19. 
августа 2021. Године.  

 

Све измене, замене или одјаве можете доставити најкасније до уторка 24. августа 
2021. године  до 12.00 часова на мејл office@kajaksrbijа.rs (додатне пријаве неће 
бити могуће).  

 

На састанку вођа екипа неће бити могуће извршити било какву промену, а коначне 
стартне листе ће бити послате свим клубовима на мејл и доступне свим клубовима на 
дан састанка у штампаној форми.  

 

На састанку ће бити саопштене неопходне техничке информације, а вође екипа ће 
имати могућност да поставе питања уколико их буду имали.  

 

Уколико сте заборавили приступне податке за Ваш клуб, молимо Вас да контактирате 
Јовану Станојевић +38166250819 или Славишу Стајовића +381648293583.  

 
ОБАВЕЗНО доставити списак такмичара-ки по категоријама са бројевима 
такмичарских легитимација као и име вође екипе и његов/њен контакт телефон на 
мејл office@kajaksrbija.rs  
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9.  

Службена лица одређује Савез.  

 

10.  
Сваки клуб уколико није задовољан оствареним резултатом или има примедбу на 
регуларност такмичења може да уложи протест Такмичарском одбору првентства 
најкасније 20 минута по објављивању резултата.  
 
Уколико клуб није задовољан или има примедбу на одлуку Такмичарског одбора 
може да уложи жалбу Жирију одређеном за првенство најкасније 20 минута од 
пријема одлуке Такмичарског одбора првенства.  
 
Такса за улагање протеста или  жалбе износи 2.000,00 динара. Уколико се протест или 
жалба усвоји такса се враћа.  
 

11.  
Полагање судијског испита ће бити организовано за време трајања Првенства, а 
заинтересовани клубови могу послати пријаву за своје кандидате на прописаном 
формулару путем мејла office@kajaksrbija.rs  до  четвртка 19. августа 2021. године.  
Судијски испит се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део подразумева 
тест са питањима из Статута савеза, Правилника о одржавању Првенства Србије у 
кајаку и кануу спринт, Правилника о мини кајак и пионирској лиги и правилника који 
се односе на судије у кајакшком спорту. Сви правилници се налазе на сајту савеза у 
делу ДОКУМЕНТИ. Такса за полагање се неће наплаћивати.  
 
 
 
 
 
За сва додатна обавештења у вези са Првенством Србије, обратите се  Кајакашком 
савезу Србије.  
 

С поштовањем, 
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ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА  
 
Састанак вођа екипа   четвртак 26. август 2021. године   10.00 ч  
 
Квалификационе трке 
Пионири/ке, Јуниори/ке и  
SUP      четвртак 26. август 2021. године   12.00 ч  
  
Финалне трке  
Пионири/ке, Јуниори/ке и  
SUP      петак 27. август 2021. године   09.00 ч 
 
Квалификационе трке 
Кадети/киње, Сениори/ке   субота 28. август 2021. године   09.00 ч 
 
Финалне трке  
Кадети/киње, Сениори/ке и 
Паракајак     недеља 29. август 2021. године   09.00 ч 
  


