
 

РАСПИС 
за одржавање 

2. кола Купа млађих категорија (пионири и кадети) у спусту за 2022.годину 
- дисциплина КЛАСИК - 

1. 
Организатор 2. кола Купа млађих категорија (пионири и кадети) у спусту за 2022. годину - 
дисциплина КЛАСИК је Кајакашки Савез Србије, а технички организатор је КК Чачак из 
Чачка.  

2. 
2. коло Купа млађих категорија ће се одржати у суботу, 23. јула, 2022. године у Овчар Бањи.  

3. 
Састанак вођа екипа је 23. јула, 2022. године са почетком у 11.00 ч у ресторану ДОМ на реци.  

4. 
Почетак прве трке је у 12.00 ч у Овчар Бањи – старт је од металног моста, а циљ испод 
ресторана Дом код висећег моста.  
Дужина стазе: 1000м.Тежина стазе: I. Старт је групни.  

5. 
Такмичење ће се одржати по правилнику такмичења Савеза и посебним одредбама овог 
Расписа у следећим категоријама и дисциплинама:  
1. Млађи Пионири/ке: К1, Ц1, Ц2,  
2. Пионири/ке: К1, Ц1, Ц2,  
3. Кадети/ње: К1, Ц1, Ц2,  
 
Право наступа имају сви регистровани клубови и такмичари/ке са уредним лекарским 
прегледом, и регистрацијом за 2022. годину за клуб за који наступају.  

6. 
Такмичари стартују на одговорност свог матичног клуба и вође екипе, обавезна је употреба 
појасева за спасавање и флотација за непотопивост кајака без чега није дозвољено излазак 
на реку и учешће у такмичењу.  

7. 
Прва три пласирана такмичара-ке у свакој дисциплини добијају медаље.  

8. 
Технички организатор је дужан да обезбеди судијски кадар (члан 11 Правилника). 
Технички организатор проглашава ово такмичење да је ОТВОРЕНОГ типа (члан 14 
Правилника). 
 
 
 



 
9. 

Пријаве за 3. коло Купа млађих категорија (пионири и кадети) у спусту за 2022. годину - 
дисциплина КЛАСИК послати најкасније до четвртка, 21. јула, 2022.год., до 14ч на е-маил: 
novakzn@mts.rs.  
 
Уз пријаву обавезно доставити:  

 Списак такмичара/ки, по категоријама са бројевима такмичарских легитимација  

 Име вође екипе и његов контакт телефон  
 

10. 
За сва додатна обавештења у вези одржавања такмичења можете контактирати 

канцеларију савеза, или се обратити Техничком организатору КК Чачак 0641187463 Зоран 

Новаковић. 

 


