ПЛАН ИЗБОРА СЕНИОРСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
СРБИЈЕ У 2017/2018 ГОДИНИ
План избора сениорске А репрезентације за 2017/2018 годину сачињен је на основу
постигнутих резултата у претходном периоду и броја кајакаша који су у активном
тренингу.
Приоритетни циљ у 2017. години на Европском и Светском првенству што се тиче
резултата био је да што већи број посада избори пласман који ће омогућити
одговарајуће буџете у Олимпијском комитету Србије (програм Токио 2020) према
задатим критеријумима, како би током 2018. и 2019 године што већи број кандидата
за репрезентацију имао могућност да има одговарајуће припреме за за сва велика
такмичења која нас очекују као пролазне станице прво до квалификација за ОИ на
СП у Сегедину 2019. године, а потом и наступа на ОИ у Токиу 2020. године.
С тим у вези сходно циљевима који су остварени Савез у Олимпијском програму до
2019. године има чак 9 посада и могућност да из широке базе изабере најбољи тим
за наступ на такмичењима која нас чекају.
С тим у вези реализација припрема за такмичења која нас очекују у 2018. години
почела су октобру (Београд), и настављена у новембру (Нови Сад) и децембру
2017.године (Белмекен). Окосницу екипе за припреме представљали су спортисти
који су током сезоне представљали А тим на најзначајним такмичењима, с тим да су
првој екипи прикључени млађи тамичари који су се наметнули својим резултатима.
Такав тренд биће настављен и у 2018.години.
ЦИЉЕВИ ЗА 2018.ГОДИНУ
Наступ у свим дисциплинама олимијског програма на Светском првенству за
сениоре у Монтеморо о Вељу (ПОР) и пласман у А финале. Циљ је 3 медаље и
више.
Наступ у свим дисицплинама олимпијског програма на Европском првенству за
сениоре у Београду (ГБР) и пласман у А финале. Циљ је освајање три медаље и више.
СЕНИОРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Састав сениорске репрезентације чиниће спортисти који су учестовали на СП и ЕП-у у
2017. години. Екипа ће бити проширена у складу са финансијским могућностима
финансирања припрема од стране Олимпијског комитета Србије за 2018. и 2019.
године.
Статус кандидата за репрезентацију могуће је остварити на тестовима по Плану и
програму рада сениорске репрезентације.
Статус репрезентативца могуће је остварити искључиво на званичним изборним
такмичењима по Плану и програму рада сениорске репрезентације.
Стручни тим:
-

Бора Сибинкић, координатор и селектор
Огњен Филиповић, тренер

-

Урош Павловић, тренер
Милан Ђенадић, тренер
Mиленко Нашагаћин, тренер
Павле Јованов, лабораторијска испитивања
Владана Батић, физиотерапеут
Ђорђе Колџић, психолог
СИСТЕМ СЕЛЕКЦИЈЕ
СЕНИОРИ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО, Београд 8-10. јун



Изборна контроле - Куп Србије, Београд (13-15. април)

Два провопласирана једноседа стичу право наступа на другој изборној контроли која
ће се одржати 21. априла у Београду. Евентуална трећа контрола биће одржана
најкасније на Светском купу у Сегедину (17-20.мај 2018). Датум и место контроле биће
накнадно одређени у договору селектора и савезних тренера Са две узастопне победе
истог такмичара у једној дисциплини (на Купу Србије и другој контроли) стиче се
право наступа на ЕШ у Београду у избореној дисциплини.
Групе посаде именује селектор у сарадњи са стручним штабом, на основу
квалитета и процене компатибилности такмичара (ки) за групне посаде.
СЕНИОРИ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО, Монтемор 23-26. август
С обзиром да је велики временски размак између Европског првенства и Светског
првенства (10 недеља), због могућности пада форме ниједна посада неће имати
загарантовано право наступа на Светском првенству на основу пласмана на ЕП.
За све дисциплине за које постоје недоумице и нејасноће, огранизоваће се изборне
контроле на позив селектора, а на основу процене селектора и стручног штаба.
Уколико се буду огранизовале изборне контроле организоваће се до 13. августа
2018.године када мора бити познат коначан састав репрезентације за наступ на СП.
ЈУНИОРСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Критеријум за одлазак на велачке припреме су:
-финале на регати Олимпијске наде у 2017 години (Рачице, Чешка)
-медаља на екипном и појединачном првенству државе у једноседу и једноклеку.
Тестирање кандидата за веслачке припреме у зимском периоду одржаће се у Новом
Саду 30. децембра 2017.године
ЈУНИОРИ И МЛ. СЕНИОРИ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО, Ауронзо 28.јун-1. јул

Састав јуниора за ЕП у Италији ће бити формиран на позивном кампу Савеза (крајем
маја или почетком јуна), а на основу резултата са Купа Србије.Коначна пријава за
млађе сениоре зависиће од учешћа мл. сениора на СП у Португалији.
ЈУНИОРИ И МЛ. СЕНИОРИ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО, Пловдив 26-29.јул

Сви финалисти на ЕП-у за јуниоре и млађе сениоре су се квалификовали за Светско
првенство. Коначна пријава за млађе сениоре зависиће од учешћа млађих сениора на
СП у Португалији.
МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ, Тарагона 23-24.јун
Право наступа у мушкој и женској категорији стиче се пласманом на Купу Србије у
дисциплинама које су на програму на Медитеранским играма (у мушкој к-1 200м, к-1
500м, к-2 500м и у женској к-1 200м, к-1 500м).
Основни критеријум Олимпијског комитета Србије за учешће на МИ у Тарагони јесте
да су спортисти категорисани у програму „Токио 2020“ (све три категорије) и
„Развојном програму“ (прва категорија).
ОЛИМПИСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ, квалификације Барселона, 12-15.април
Право наступа на квалификацијама за Олимпијске игре младих имаће спортисти рођени
између 1.01.2002. године и 31.12.2003.године и то на основу пласмана у дисциплинама
к-1 200 и к-1 500м на Првенству државе у 2017.години.

