
 
На основу Календара такмичења Кајакашког савеза Србије за 2022.годину и 
одлуке Управног одбора Савеза, Кајак клуб ЧАЧАК као  технички организатор 
објављује 
 

Распис 
 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ И ЕКИПНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 
У КАЈАКУ И КАНУУ НА ДИВЉИМ ВОДАМА – СПУСТ – КЛАСИК 

за све категорије за 2022. годину 
 

1. 
Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу на дивљим водама – спуст- класик 
за 2022. годину је Кајакашки савез Србије, а технички организатор КК ЧАЧАК.  

 
2. 

Првенство Србије ће се одржати у недељу 10.07.2022. на реци Дрини у Бајиној 
Башти на делу од Кајак клуба Дрина па до испод места Плоче. 
Тежина воде: II степен  
Дужина стазе : 2км - пионири,кадети, До 30 минута веслања - јуниори и сениори.  
Састанак вођа екипа : У недељу 10.07.2022. године у 11.00 часова, у Кајак клубу 
ДРИНА Бајина Башта. 
Старт:  У недељу 10.07.2022. године у 12.00 часова за јуниоре и сениоре  и у 13.30 
часова за пионире и кадете. Старт је интервалан на 1 минут.  
Вође екипа су у обавези да понесу уредно оверене такмичарске легитимације 
својих спортиста за 2022. годину и ставе их на увид Такмичарском одбору у 
недељу 10.07.2022. године на састанку вођа екипа.  
Уколико вођа екипе не поднесе такмичарске легитимације на увид, тај 
клуб/екипа неће имати право наступа на такмичењу. 
 

3. 
Првенство Србије ће се одржати по Правилнику о одржавању Првенства Србије у 
кајаку и кануу на дивљим водама – спуст и посебним одредбама овог Расписа. За 



 

све што није одређено овим правилником и расписом, примењују се правила ИЦФ-
а.  
 
 
 

4. 
Првенство Србије ће се одржати у следећим дисциплинама: 
 
ПИОНИРИ  ПИОНИРКЕ  
К-1, 3 x К-1  К-1, 3 x K-1  
Ц-1, 3 x K-1  Ц-1, 3 x K-1  
Ц-2, 3 x Ц-2  Ц-2, 3 x Ц2  

 
КАДЕТИ  КАДЕТКИЊЕ  
К-1, 3 x K-1  К-1, 3 x K-1  
Ц-1, 3 x Ц-1  Ц-1, 3 x Ц-1  
Ц-2, 3 x Ц-2  Ц-2, 3 x Ц2 

 
ЈУНИОРИ  ЈУНИОРКЕ  
К-1, 3 x K-1  К-1, 3 x K-1  
Ц-1, 3 x Ц-1  Ц-1, 3 x Ц-1  
Ц-2, 3 x Ц-2  Ц-2, 3 x Ц2  

 
СЕНИОРИ  СЕНИОРКЕ  
К-1, 3 x K-1  К-1, 3 x K-1  
Ц-1, 3 x Ц-1  Ц-1, 3 x Ц-1  
Ц-2, 3 x Ц-2  Ц-2, 3 x Ц2  

 
5. 

Право наступа имају сви регистровани клубови и такмичари/ке са уредним 
лекарским прегледом и регистрацијом за 2022. годину за клуб за који наступају.  
Обавезна је употреба заштитне опреме. Такмичари стартују на сопствену 
одговорност и одговорност клуба за који су регистровани.  
 



 

6. 
Висина котизације:  
− по категорији износи 1.500,00 динара  

− по такмичару/ки по пријављеној дисциплини 150,00 динара  
 
 
 
 
 
 
 
Уплата котизације врши се искључиво на текући рачун Савеза:  
Кајакашки савез Србије  
11 030 Београд, Ада Циганлија 10  
ОТП Банка 325-9500600032138-54  
КЛУБ КОЈИ НЕ УПЛАТИ КОТИЗАЦИЈУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 06. 07.2022.  ГОДИНЕ 
ИЛИ НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗ О УПЛАТИ ИСТЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА НАСТУПИ НА 
ПРВЕНСТВУ.  
 

7. 
Пријаве за Првенство Србије у кајаку и кануу на дивљим водама – спуст- класик  за 
2022. годину послати најкасније до  04. 07.2022.  године до 14.00 часова, и то на 
мејл novakzn@mts.rs 
 
Пријаве писане руком и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у 
разматрање.  
Уз пријаву ОБАВЕЗНО доставити списак такмичара-ки по категоријама са 
бројевима такмичарских легитимација као и име вође екипе и његов/њен контакт 
телефон.  
 

8. 
Службена лица одређује Савез на предлог организатора. 
  

9. 

mailto:novakzn@mts.rs


 

Сваки клуб уколико није задовољан оствареним резултатом или има примедбу на 
регуларност такмичења може да уложи приговор Такмичарском одбору првенства 
у складу са Правилником.  
Уколико клуб није задовољан или има примедбу на одлуку Такмичарског одбора 
може да уложи жалбу Жирију одређеном за првенство најкасније 30 минута од 
пријема одлуке Такмичарског одбора првенства, а у складу са Правилником.  
Такса за улагање протеста или жалбе износи 2.000,00 динара. Уколико се протест 
или жалба усвоји такса се враћа. 
 
 


