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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ ТАКМИЧЕЊА НА
КАЈАКАШКИМ И КАНУ ЕРГОМЕТРИМА
Уводне одредбе
Члан 1.
Правилник за такмичења на кајакашким и кану ергометрима (у даљем тексту: Правилник),
регулише материју која је везана за тамичења на кајакашким и кану ергометрима
Кајакашјког савеза Србије ( у даљем тексту: Савез).
Супсидијарно за сва правила која нису регулисана овим Правилником, важе сва правила
такмичења која је својим правилницима регулисао Савез.

Минимални услови за организацију Првенства Србије на кајакашким и кану
ергометрима
Члан 2.
Простор за ергометре мора бити ограђен тако да у наведени простор могу ући само
такмичар који наступа и његов тренер.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди и простор који ће послужити као две
свлачионице (мушка и женска), адекватан број тоалета, разглас и победничко постоље.
Члан 3.
Висина температуре значајно утиче на карактеристике ергометара и на прецизност
мерења остварених резултата.
Првенство Србије се организује у затвореном објекту у којем је стална собна
температура од 15-25 степени целзијусових.
Члан 4.
Осам справа ергометара се поставља у једном реду, а такмичари су леђима окренути ка
публици.
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Члан 5.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди довољан број „Uninteruptible Power Suply“,
непрекидно напајајућих уређаја (УПС), како се у случају евентуалног нестанка струје не
би угрозио наставак такмичења.
Члан 6.
Ако је обезбеђено електронско повезивање ергометара, видео бим се поставља тако да је
истовремено видљив и такмичарима и публици.
Термин одржавања Првенства
Србије на кајакашким и кану
ергометрима
Члан 7.
Термин одржавања Првенства Србије на кајакашким и кану ергометрима, се одржава у
периоду од 3. недеље јануара до 3. недеље марта текуће године.
Члан 8.
Лиценцирање клубова и спортиста за такмичење се врши најкасније 15 дана пре почетка
такмичења.
Приликом лиценцирања морају се предати докази о извршеном лекарском прегледу.
Пријаве
Члан 9.
Сваки клуб може пријавити највише 5 такмичара у једној дисциплини. Један такмичар
може наступити у највише две дисциплине.
Пријаве се шаљу у унапред одређеном року, а најкасније у складу са лиценцирањем,
најкасније 7 дана пре почетка такмичења.
Члан 10.
Пријављени такмичари морају бити лекарски прегледани у складу са законом и правилима
Савеза и морају обавезно бити чланови кајакашког клуба удруженог у Савез.
Такмичарску књижицу као доказ о чланству у кајакашкој организацији и о
лекарском прегледу такмичари предају пре старта прве трке.
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Категорије
Члан 11.
Првенство Србије се организује за категорије пионира, кадета, јуниора, сениора и
ветерана.
Члан 12.
Категорија ветерана подразумева такмичаре који имају 40 и више година и који се на
истом Првенству Србије не такмиче и у категорији сениора.
Категорије ветерана у којима се организује такмичење су разврстане у зависности од
броја година ветерана.
Категорија у зависности од броја година ветерана има пет и то су:
1. 36-40
2. 41-45
3. 46-50
4. 51-55
5. 56-60
Такмичење ће се одржати за категорију ветерана, уколико се у најмање 3 категорије
пријави најмање по 8 такмичара по категорији.
Дисциплине
Члан 13.
На Првенству Србије у кајакашким и кану ергометрима заступљене су следеће
олимпијске дисциплине:
Пионирке
Пионири
Кадеткиње
Кадети
Јуниорке
Јуниори
Сениорке
Сениори
Жене
Ветерани

К-1 500м, К-1 200м
К-1 1000м, К-1 200м, Ц-1 1000м, Ц-1 200м
К-1 500м, К-1 200м
К-1 1000м, К-1 200м, Ц-1 1000м, Ц-1 200м
К-1 500м, К-1 200м
К-1 1000м, К-1 200м, Ц-1 1000м, Ц-1 200м
К-1 500м, К-1 200м
К-1 1000м, К-1 200м, Ц-1 1000м, Ц-1 200м
Ц-1 200м, Ц-1 500м
К-1 1000м
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Кајакашки и кану ергометри
Члан 14.
Првенства Србије ће се одржавати на кајакашким и кану ергометрима.
Члан 15.
Неопходно је да организатор за Првенства Србије обезбеди потребан број ергометара за
такмичење али и за пробу и загревање, као и њихов сервис. Потребан број наведених
ергометара одређује Управни одбор Савеза, пре сваког такмичења и тај број наводи у
распису за такмичење.
Члан 16.
Неопходно је да организатор обезбеди и софтвер за мерење резултата и архивирање
биомеханичких варијабли, што ће послужити за испитивање међузависности варијабли
завеслаја, карактеристичности испољавање технике и тактике појединих такмичара, као и
за стварање пролазних и квалификационих норми пред велика такмичења.
Члан 17.
Фирма која обезбеди ергометер мопра да гарантује исправност ергометара и подједнаке
услове за све такмичаре.
Члан 18.
За потребе Првенства Србије произвођач ће извршити посебну калибрацију и поређење
ергометара који ће се користити на Првенствима Србије.
Члан 19.
У случају унапређења или измене важећег модела кајакашког и кану ергометра Управни
одбор Савеза доноси одлуку и врши избор модела за такмичење на Првенству Србије.
Члан 20.
За трке на кану ергометру такмичари сами доносе своје клечке.

Редослед трка
Члан 21.
Финалне трке К-1 500м и К-1 1000м:
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Пионирке
Пионири
Кадеткиње
Кадети
Јуниорке
Јуниори
Сениорке
Сениори
Ветерани

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

Финалне трке К-1 200м:
Пионирке
Пионири
Кадеткиње
Кадети
Јуниорке
Јуниори
Сениорке
Сениори

К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м
К-1 200м

Финалне трке Ц-1 1000м:
Пионири
Кадети
Јуниори
Сениори

Ц-1 1000м
Ц-1 1000м
Ц-1 1000м
Ц-1 1000м

Финалне трке Ц-1 1000м:
Пионири
Кадети
Јуниори
Сениори

Ц-1 200м
Ц-1 200м
Ц-1 200м
Ц-1 200м
Сатница
Члан 22.

Детаљна сатница ће бити направљена у зависности од броја пријављених такмичара.
Размак између трка на 1000м и 500м је 10 минута, док је размак између трка на 200м, 5
минута.
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Члан 23.
Пласман такмичара се одређује на основу постигнутих времена на тркама.
Екипни пласман
Члан 24.
Бодовање за екипни пласман се врши на следећи начин:
Првопласирани такмичар у трци добија 10 бодова. Другопласирани 8, трећи 7, четврти 6,
пети 5, шести 4, седми 3, осми 2 бода. Сваки такмичар који заврши трку, тј. извесла
деоницу која је одређена датом дисциплином добија 1 бод.
Члан 25.
У случају да је оборен рекорд Србије такмичар добија додатних 2 бода за своју екипу. У
случају да је више такмичара у финалној трци оборило до тада важећи рекорд Србије,
додатна 2 бода добија само првопласирани такмичар.
Рекорд Србије
Члан 26.
Рекорд Србије се признаје ако се постигне на Првенству Србије у кајакашким и кану
ергометрима. Сви остали резултати забележени у клубовима, на тренинзима, или
ревијалним такмичењима неће се признати као рекорд Србије.
Члан 27.
У случају постизања рекорда Србије, инжењер фирме од којих се изнајмљују ергометри, у
року од 15 минута по завршетку трке, врши додатну проверу ергометра и дисплеја на
којем је постигнут рекорд.
Члан 28.
У случају унапређења или измене важећег модела кајакашког и кану ергометра Одбор за
мирне воде Кајакашког Савеза Србије уз консултације са произвођачем доноси мишљење
о утицају измена на резултате такмичара и доноси одлуку о наставку евидентирања
рекорда Србије и вредносном изједначавању модела ергометара или о почетку нове
евиденције у случају да иновације доносе значајну предност такмичарима.
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Награде за такмичаре и клубове
Члан 29.
Три првопласирана такмичара у свакој дисциплини добијају медаље.
Члан 30.
Клуб који у одређеној категорији добије највећи број бодова добија пехар у трајно
власништво.
Члан 31.
За категорију ветерана неће се додељивати пехар.
Члан 32.
Клуб који у укупном пласману освоји највећи број бодова добија пехар у трајно
власништво.
Члан 33.
Такмичар који у одређеној дисциплини оствари рекорд Србије, добиће посебно израђену
диплому као сертификат о постигнутом рекорду Србије, као и трајно забележен резултат
са фотографијом и именом и презименом на посебној страници сајта Кајакашког Савеза
Србије.
Члан 34.
Сајт Кајакашког Савеза Србије ће пратити хронологију рекорда Србије, тако што стари
рекордери неће бити брисани из евиденције.
Састав судијског жирија
Члан 35.
Суђење на такмичењима у кајакашким и кану ергометрима зависи од тога да ли се на
такмичењу користи систем за електронско повезивање кајакашких и кану ергометара са
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ауторизованим софтвером и видео приказ или се пролазна времена и резултати на
крају трке бележе и систематизују од стране судија.
Члан 36.
Састав судијског жирија у случају да се на такмичењу користе осам
неповезаних кајакашких или кану ергометара је:
-

председник судијског жирија (1),
стартер-најављивач (1),
судије у такмичарском боксу (8), (по један судија на један ергометар)
контролна комисија (2),
записничарска комисија (2);
Члан 37.

Састав судијског жирија у случају да се на такмичењу користе осам електронски
повезаних кајакашких или кану ергометара са ауторизованим софтвером и видео приказ
трке:
-

председник судијског жирија (1),
стартер-најављивач (1),
судије у такмичарском боксу (3), (овлашћени инжењери и техничари произвођача
ергометара)
контролна комисија (2),
записничарска комисија (1);
Процедура пре старта
Члан 38.

Сви такмичари исте категорије улазе у такмичарске боксове на стартерову команду “два
минута до старта”.
Члан 39.
Истовремено у посебан простор између публике и такмичара може ући и остати у току
такмичења и тренер крај такмичара.
Члан 40.
Тренер и такмичар имају право да пре старта, на ергометру подесе висину седишта
и размак ослонца за ноге од седишта.
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Поред тога такмичар и тренер бирају и врше избор између фиксираног и ротационог
седишта.
После избора седишта такмичар и тренер подешавају оптерећење на ергометру од 7
понуђених нивоа по свом нахођењу.
Члан 41.
Тренер и такмичар имају право да пре старта, захтевају поправку ергометра.
Судија у боксу може одобрити поправку или замену ергометра о чему обавештава
председника судијског жирија који одлаже трку и одређује време када ће одложена трка
стартовати.
Стартна процедура
Члан 42.
Старт осам такмичара једне категорије је истовремен. Стартна команда се спроводи уз
обавезну претходну прозивку.
Члан 43.
У случају електронски повезаних ергометара ауторизовани софтвер даје команду за старт,
а у случају неповезаних ергометара такмичаре стартује судија стартер.
Члан 44.
Приликом прозивке сваки судија (техничар) у боксу даје знак подигнутом руком у вис да
је дисплеј спреман, а ергометар исправан.
Члан 45.
Веће закашњење у старту као и ранији старт кажњавају се опоменом коју изриче стартер.
Улога контролне комисије
Члан 46.
Контролна комисија пре почетка такмичења утврђује исправност ергометара, а нарочито
дисплеја.
Члан 47.
Контролна комисија у току такмичења контролише легитимације и лекарска уверења.
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Члан 48.
Контролна комисија може спроводити и допинг-контролу уколико је то унапред одређено
и ако је у складу са законом.
Провера исправности ергометра од стране судије
Члан 49.
Судија у боксу проверава исправност ергометра у свом боксу пре сваке трке, пре него што
такмичар уђе у такмичарски бокс.
Члан 50.
Судија у боксу пре сваке трке подешава дисплеј ергометра тако да се на њему после трке
могу очитати пролазна времена на сваких 100 метара и коначно време такмичара у том
боксу.
Овлашћења судије у боксу
Члан 51.
Судија у боксу има сва одговарајућа овлашћења врховног судије, с ограничењем на свој
бокс.
Члан 52.
У случају да такмичар из неког разлога падне са седишта или клечке биће му дозвољено
да се поново намести и заврши трку али једино ако то уради самостално и у разумном
временском року.
У случају помоћи са стране судија у боксу сигнализира председнику судијског жирија
који после консултација доноси одлуку о евентуалној дисквалификацији.
Мерење времена
Члан 53.
Судија у боксу по завршетку трке бележи сва пролазна времена и коначно време веслача
који је извеслао трку у том такмичарском боксу. Забелешку о пролазним временима и
коначном времену на специјално припремљеном формулару судија у боксу предаје
записничарској комисији одмах по завршетку трке.
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Члан 54.
Ако се на такмичењу користи техничка опрема с аутоматским мерењем и меморисањем
времена, записничарска комисија копира податке који се аутоматски евидентирају, а
судије у боксовима не мере време.
Квар на ергометру
Члан 55.
Ако се у првих 20 секунди трке деси квар на дисплеју ергометра, судија у боксу
подизањем руке обавештава о томе председника судијског жирија, који зауставља целу
трку, утврђује колико је времена потребно да се квар отклони и одређује време када ће се
трка поновити.
Члан 56.
Ако се квар на дисплеју ергометра деси по истеку првих 20 секунди, тренер може
захтевати од судије у боксу да дозволи том такмичару да трку понови. Судија у боксу
утврђује у чему се састоји квар и када се увери да квар заиста постоји, одобриће
понављање трке само за тог такмичара.
Члан 57.
Судија у боксу може и сам зауставити трку такмичара у свом боксу, ако се због квара на
дисплеју ергометра стиче предност или онемогућава мерење времена.
Члан 58.
Ако се било који квар, осим квара дисплеја, деси у било којем моменту у току трке, на
захтев тренера, судија у боксу може одобрити том такмичару да трку понови, пошто се
увери да је захтев тренера оправдан.
Члан 59.
Одобрење понављања трке такмичару у свом боксу судија у боксу објављује на разгласу
после консултација са председником судијског жирија.
Члан 60.
Председник судијског жирија одређује када ће тај такмичар поновити трку, посебно
водећи рачуна о природи квара и моменту у којем се квар догодио.
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Члан 61.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.

Председник
_____________________
Мирко Нишовић

13

