
 

КАЈАК – КАНУ КЛУБ 

"ЛИМАН" 
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ПИБ: 101636735 , Жиро рачун : 340-2465-04 

 

Р А С П И С 

 ПРВЕНСТВО НОВОГ САДА У ВЕСЛАЊУ НА ДАСКАМА 

 

У организацији Кајак кану клуба „ЛИМАН“ у суботу 16.10.2021.г. одржаће се Првенство Новог 

Сада у веслању на даскама на Шодрошу испред просторија клуба. 

Састанак вођа екипа одржаће се у клубу на отвореном са почетком у 11:00. Старт прве трке 

почеће у 12:00 часова. 

КАЈАКАШКИ КЛУБОВИ УЧЕСТВУЈУ НА ПОЗИВ ДОМАЋИНА. 
 

Право наступа имају сви регистровани такмичари  позваних кајакашких клубова као и сва остала 

заинтересована лица која нису регистровани такмичари кајакашких клубова . 

Због ситуације  са заразном болешћу COVID -19, сви учесници су у обавези да поштују 

прописане мере превенције за спречавање ширења болести, обавезно је одржавање прописане 

дистанце, спровођење мера дезинфекције и употреба заштитних маски када то ситуација налаже. 

Вође екипа су уједно и „Ковид редари“ у оквиру својих екипа. 

 ПРВЕНСТВО НОВОГ САДА У ВЕСЛАЊУ НА ДАСКАМА ће се одржати у следећим 

дисциплинама: 

ЈУНИОРИ 200м      СЕНИОРИ 200м 

ЈУНИОРКЕ 200м      СЕНИОРКЕ 200м 

Домаћин ће обезбедити техничку организацију, лекарску службу, медаље за три првопласирана 

такмичара у тркама и храну за учеснике. 

Такмичари старости 18 година и млађи могу наступити у категорији јуниора, док такмичари 

старости 19 и више година имају право наступа у категорији сениора. 

Клубови су у обавези да понесу оверене такмичарске књижице са лекарским прегледима 

пријављених такмичара на увид, док такмичари који нису регистровани у кајакашким 
клубовима морају приложити лекарска уверења о здравственој способности за наступ на 
такмичењу ( не старију од 6 месеци ). 

Такмичари су у обавези да обезбеде  даске за наступе у тркама по објавњеној сатници. Сатница 
трка неће бити померана изузев договора на састанку вођа екипа. 

Снимке и фотографије са такмичења користићемо у маркетиншке сврхе и за промоцију клуба. 

Пријаве слати електронским путем на kkkliman@yahoo.com,  најкасније  до четвртка  
14.10.2021.г. 
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За све информације обратити се Ивани Шешум ( 0631010299 ) или Томић Мирославу 

(0638139959) 

 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА 

12:00 јуниорке 200м 

12:20 јуниори 200м 

12:40 сениорке 200м 

13:00 сениори 200м 

У случају више пријављених такмичара, одржаће се квалификационе трке. Сатница се може 

мењати у односу на број квалификационих трка , али редослед трка остаје исти. 


