ПОЗИВ ЗА ИЗБОРНЕ КОНТРОЛЕ
Изборне контроле за улазак у репрезентацију за предстојећа такмичења: ЕП у Минхену
за сениоре, СП у Сегедину за јуниоре и млађе сениоре и Олимпијске наде у Братислави
реализоваће се 23 и 24. јуна 2022. године у Бачкој Паланци.
На изборним контролама учествоваће сениори, јуниори и такмичари који имају право
наступа на олимијским надама.
СЕНИОРИ:
- Изборно К4-500м кроз трке четвераца. Првопласирани одлази на ЕП
- Изборно К4-1000м кроз К1-1000м. Првих 5 се квалификује.
- Изборно К2-1000м се договара након избора К4-1000м. са тренерима такмичара
MЛАЂИ СЕНИОРИ:
- К2-500м Избара се кроз К2-500м. Победник иде на СП
- К2-1000м Избара се као К2-1000м код сениора. Након трке у К1.1000м се
договара са тренерима.
- К4-1000м Договор са тренерима
ЈУНИОРИ:
- Девојке се избарају за К4-500м. преко једноседа на 500 м. Првих 5 се пласира за
шири састав четверца.
- К2 Миx, Победнички двосед наступа на СП
- Мушкарци К2-1000м и К2-500 м се избарају кроз К2. Првопласирани се
квалификује за СП
- К4-500м. , избарају се кроз К1-500м. Првих 8 се квалификује за припреме и на
припремама се формира К4.
- Ц1-500 м. Јуниори, уводи се норма 1:57. У колико неко испуни норму
квалификоваће се за СП.
ОЛИМПИЈСКЕ НАДЕ: 2005г, 2006г. , 2007 г.
ИЗБОРНЕ ТРКЕ: Спаја се 2006. и 2007 годиште и трке се одржавају у К1-200м, К1-500 м и
К1-1000м. Веслаће се А и Б финале. Прва три такмичара са наведених деоница у свом
годишту се квалификује за камп.
2005. годиште такође весла исте дисциплине и веслају се само А финала и три
првопласирана се квалификује за камп.

Првопласирани у својим годиштима се квалификују за К1 на регату Олимпијских нада.
Остали се комбинују за групне чамце.
За девојчице важе иста правила као за мушкарце.
У кануу се уводе временске норме и то:
-

17 година
Ц1-200м
Ц1-500м
Ц1-1000м

46 сек
2:08
4:28

16 година
47 сек
2:10
4:36

15 година
48 сек
2:13
4:45

Планиран распоред трка:
23.07.2022.
сениори к-4 500м
млађи сенори
јуниори
24.07.2022.
Сениори к-4 1000м (кроз к-1)
Олимпијске наде
Састанак са тренерима биће одржан 23.07.2022. године у 9,30 часова.
Детаљну сатница изборне контроле биће позната 3 дана пре одржавања трка после
пристиглих пријава. Рок за слање пријава је 18.07.2022.године на мејл адресу
office@kajaksrbija.rs.

Селектор за спринт
Мирослав Родић

