ПЛАН РАДА САВЕЗА ЗА 2018. ГОДИНУ
Обезбеђивање што бољих услова за све спортисте, приоритетни је задатак
Савеза у наредом периоду. Самим тим стварамо предуслове за што боље
резултате. Претходних сезона, резултатски смо високо поставили лествицу
остварених резултата као један од најуспешнијих спортова у држави и
приоритет је наставити континуитет у 2018. години.
Едукација стручног кадра, тренера и судија биће један од задатака у
периоду пред нама.
Медијска промоција кајака подједнако је важна како би на прави начин
популарисали наш спорт поготову међу младима и тиме покушали да их
анимирамо да се укључе у рад клубова који представљају базу квалитетних
спортиста.
Отварање нових кајакашких клубова и тиме нових кајакашких центара у
2018. години биће један од главних задатака у раду Савеза што има за
последицу омасовљавање кајакашког спорта у Републици Србији.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Савез је почетком године са МОС-ом потписао уговор који се односи на
реализацију редованог програма, а очекује се потписивање уговора за
огранизацију Европског првенства, и уговор за реализацију кампова за
перспективне спортисте. Велики је углед Савез стекао у МОС-у правдањем
средстава у последњих пет година. Такав тренд задржаћемо и у наредном
периоду. Треба истаћи да ће се Савез домаћински односити и у 2018.
години према буџетским средствима, као што је рађено до сада, што се
може видети видети кроз разне похвале које стижу не само од МОС-а већ од
свих релеватних институција са којима Савез сарађује. Савез предлаже
релане програме и пројекте, односно потраживања за буџетским
средствима, што је још један показатељ одговорног понашања према
држави.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У 2018. години установљен је нови програм „Токио 2020“ чије је циљ да
кроз финансирање индивидуалних годишњих програма категорисаних
спортиста обезбеди оптималне услове за континуитет у остваривању

врхунских спортских резултата наших спортиста на највећим спортским
такмичењима, уз посебан фокус на резултат на ОИ у Токију.
Применом раније утемељеног концепта директног финансирања,
спортистима који су на основу остварених спортских резултата
(критеријум су биле Олимпијске игре у Рију, Светско првенство у Чешкој и
Европско првенство у Бугарској) распоређени у једну од хијерархијских
категорија програма
обезбеђено је да реализују своје програмске
активности користећи опредељења средства према усвојеним
индивидуалним плановима.
У 2018. години кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ тренутно се
финансира рекордан број од осам посада: 29 спортиста и 7 тренера. У
питању су посаде које су рангиране у три групе на основу резултата
критеријумских такмичења у 2017. години. У првој групи финасирају се
две посаде к-2 1000м у мушкој и к-1 200м у женској катеогрији. У другој
катеогрији рангиране су посаде к-1 500м, к-2 500м , к-4 500м и ц-1 200м у
женској и к-1000м и к-4 500м у мушкој категорији.
У 2018. години кроз Развојни програм финансираће се две кајакашице
Биљана Релић и Марија Достанић које по критеријумским условима спадају
у прву категорију. За ову сврху ОКС је издвојио сопствена средства за
категорисане спортискиње.
Под окриљем ОКС-а спортисти Савеза учестоваће на квалификацијама за
Олимпијске игре младих
у Барселони (Шпанија) у априлу, и на
Медитеранским играма у Тарагони (Шпанија) у јуну.
ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
Савез планира да 2018. години настави сарадњу са Параолимпијским
комитетом Србије, поготово што је извесно да ће заживети Паракајакашки
савез Србије. Истовремено, савез који ће се бавити кајаком особа са
инвалидитетом имаће пуну подршку од матичне огранизације која је као
национални грански Савез задужена за кајак-кану спорт у Републици

Србији.
АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије наставиће се у 2018.
години, кроз
редовне годишње допинг контроле на националним
такмичењима.Истовремено потписан је и уговор о обавезним допинг
контролама за ЕП у Београду. Посебан третман имаће „стипендисти“ МОС-а
као и регистована тест група која броји 10 спортиста, одређених од стране
Савеза који ће бити више пута у току године тестирани. Значајан акценат
биће задржан и на едукацији спортиста кроз обавезна предавања која
Антидопинг агенција реализује.
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Обавезни здравствени прегледи за стипендисте Министарства омладине и
спорта биће реализовани и у 2018. години, два пута годишње, по Закону.
Иако од прошле године Савез нема законску обавезу да финансира
здравствене прегледе спортиста-прихваћена је пракса финансијког
покривања прегледа за све спортисте, носиоце стипендија Министарства
омладине и спорта.
САРАДЊА СА ИЦФ-ом и ЕКА
Савез ће и ове године имати учеснике ИЦФ кампа за женски кану у спринту
чија ће промоција бити на Олимпијским играма у Токију. Камп ове године
планиран је за време одржавања Светских купова у Сегедину и Дуизбургу,
као и учешће на сениорском СП у Монтеморо о Вељу и ЕШ за јуниоре и
млађе сениоре у Италији, а СП за јуниоре и мл. сениоре у Пловдиву.
Савез ће аплицирати и за програме на дивљим водама као што је била
пракса и у 2017. години.
Када је у питању огранизација међународних догађаја, Савез ће учестовати
на конкурсу за огранизацију Европског пренства за јуниоре и млађе
сениоре 2021. године. Конкуренти су Познањ-Пољска, Москва-Русија,

Сегедин-Мађарска и Талин у Естонији.
Представници Савеза ће у току године узети учешће на конгресу ИЦФ-а у
Будимпетши, крајем новембра.
Савез је аплцирао за домаћина изборног конгреса ЕКА у марту 2019.године
у Београду.
ПРИПРЕМЕ
У наредном периоду пажња нам је усмерена, осим „А“ селекције, и на млађе
категорије, поготово у спринту. Сениорској екипи у програму „Токио
2020“ године прикључен је значајан број младих спортиста. Обезбеђивање
адекватног стручног кадра за рад са млађим категорија преко услова за рад,
камп припрема, тестирања и избора селекције су приоритетни задаци у
години када желимо да на Првенству Европе у Ауронзу (Италија), крајем
јуна и Првенству Света у Пловдиву (Бугарска) крајем јула, задржимо висок
ниво резулатских остварења. Бригу о нашим најбољим спортистима
„води“ Олимпијски комитет Србије, док за кајакаше и кајакашице на
дивљим водама Савез је обезбедио припреме у иностранству (Црна Гора,
Македонија, Словенија) како би на адекватним „стазама“ могли да се добро
спреме и на тај начин постигну што боље резултате на критеријумским а
потом и званичним такмичењима.
РЕЗУЛТАТИ
Резултати наших такмичара треба да буду у наредном периоду
приоритетни задатак у свим селекцијама на свим нивоима, што омогућује
у националној категоризацији спортова у Републици Србији, прву
категорију нашем спорту и све оно што она доноси почев од већег буџета
за програме који се финансирају од стране ресорног министарства, преко
броја стипендиста до бенифита које имају клубови у финансирању од
стране локалних самоуправа.
У кајак спринту прилику за доказивање искористила је млада екипа
стручњака која је оправдала поверење. Промењена је досадашња пракса
формирања репрезентативних групних посада, што се показало као помак
даље у резулатима. Постављени су јасни и прецизни критеријуми уласка у
репрезентацију а приоритет је учешће у олимпијским дисциплинама и
освајање медаља. С обзиром на измењене прошлогодишње критеријуме,

изборне контроле у једноседима за улазак у све националне селекције биће
настављена пракса и ове сезоне када је у питању избор репрезентације за
наступ на свим међународним такмичењима, према усвојеном програму,
плану и календару такмичења.
Пред спортистима на дивљим водама такође су постављени јасни
критеријуми од уласка у репрезентацију до
наступа на великим
такмичењима, који се морају спроводити, јер је проблем у претходном
периоду представљала реализација истих.
НАЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
Савез ће уложити максимум да подигне ниво, регуларност и огранизацију
такмичења за која је задужен. Пре свега безбедност такмичара је
приоритетни задатак. Посебно се то односи на млађе категорије. Конкурси
за огранизацију такмичења који су били прошлогодишња новина биће
настављени и у години пред нама.
ИНФРАСТРУКУРНИ ПРОЈЕТКИ
Према обећањима Министарства омладине и спорта и представника
локалне самоуправе у Бачкој Паланци регатни центар на Тиквари требао
би бити завршен до 2021. године.
Инвестиција у Краљеву везана довршетак изградње стазе за спуст и слалом
требало би да буде приведена крају до 2020.године, док приватна
иницијатива која се односи на изградњу слалом „Арене“ на београдској Ади
Циганлији своју промоцију доживеће 2019. када је планирано да се стави у
употребу. Још је неизвесна судбина стазе за спуст чији пројекат је
покренула локална самоуправа у Новом Пазару. Пројектом МОС-а „заврши
започето“ очекујемо да ће ове године бити завршен едукациони центар у
Кањижи.
ПРОМОЦИЈА
Савез ће промоцију кајака имати кроз огранизацију Европског шампионата
за сениоре кога ће у три дана преностити јавни сервис РТС-а.
Већ по традицији планирано је представљање Савеза на сајму спорта који
се одржава сваке године у новембру.

Биће интезивирана промоција кајакашког спорта кроз друштвене мреже
(Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Ју тјуб) као и преко званичне интернет
презентације Савеза. Јавности су достпуне све битне и
најновије
информације о активностима које обавља Савез, као и о свим кајакашким
дешавањима која се одвијају у Србији и иностранству, а организују се под
окриљем, уз учешће, или у сарадњи са Савезом. Интернет страница
активно прати текуће програме свих репрезентативних селекција ,
кампове, семинаре итд. Посетиоцима сајта је
доступан календар
такмичења, састави репрезентација, резултати регата и такмичења,
линкови са видео снимцима трка, директни преноси такмичења и још
много тога.
Савез ће појачати медијску промоцију кроз штампане и електронске
медије. Присуство у медијима, а услов су добри резулати (медаље),
створиће предуслове за привлачење потенцијалних спонзора. Морамо
радити у том смислу на едукацији спортиста и њиховом односу према
средствима јавног информисања, поготову електронским медијима где се
сусрећемо са озбиљним проблемима избегавања доласка на емисије.
Спортисти морају да схвате колики је значај њиховог присуства у истим.
ОПРЕМА
Ове године планирана је набавка нове значајно веће приколице за чамце
која ће само употпунити возни парк Савеза на који можемо да будемо
поносни.
ЕДУКАЦИЈА
Едукација тренерског и судијског кадра је један од приоритетних задатака
у наредном периоду. С тим у вези организоваћемо адекватан број семинара
на различите теме, како би нашим тренерима и судијама омогућили
стицање нових знања и искустава. Уређивање ове области је сегмент коме
ћемо посветити велику пажњу јер циљ нам је да имамо што већи број
квалитетних стручњака у нашем спорту, такође и судија. На крају то је
обавеза Савеза према Закону о спорту.

СПОНЗОРСТВО
Савез је после успешне сарадње у 2016. и 2017. години са ОТП банком
продужио спонзорски уговор за 2018 годину, на чему смо ОТП банци
неизмерно захвални.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Желимо да омасовимо кајакашки спорт. У том смислу покушаћемо да га
подједанако развијамо у свим деловима наше земље. С тим у вези отворени
смо за сарадњу и контакте на свим нивоима када је у питању отварање
клубова у новим срединама које имају пре свега природне погодности за
развој кајак спорта на мирним и дивљим водама. Клуб који ће ускоро бити
основан је из Мајданпека. А Савез ће, у домену својих могућности, помоћи
оснивање овог клуба које је најављено за крај марта. Tакође, успостављени
су контакти и постоји жеља за оснивањем клубу у Прибоју на Лиму који би
се бавио слаломом. У току је процедура везана за формирање клуба у овом
граду.
ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
Правну регулативу заокружићемо новим правилиницима који Савезу
обезбеђују комплетно уређивање области наше гране спорта у складу са
Законом о спорту и спортским правилима МОС-а.
ОГРАНИЗАЦИЈА ЕВРОПСКОГ ШАМПИОНАТА ЗА СЕНИОРЕ
Општа сврха која се жели постићи огранизацијом наведеног тамичења је
постизање врхунских спортских резултата, популаризација кајака,
повећање капацитета за организацију највећих међународних кајакашких
догађаја као и представљање Града Београда и Републике Србије у
најбољем светлу. На такмичењу се очекује учешће око 1000 чланова
тимова, велики број страних новинара и већи број иностраних посетилаца.
Између осталог манифестација ће битно допринети развоју спортског
туризма, а као крајњи циљ несумњиво ће имати стварање позитивне слике
о Београду и Србији.
Кајакашки савез Србије поседује потребну опрему и капацитете за
организацију и значјано искуство на основу великих међународних

такмичења огранизованих у протеклим деценија, као и прошлогодишња
два велика такмичења.
Београд је локацијски веома интересантан и приступачан за огранизацију
међународних тамичења, поготово због близине аеродрома, смештајних
капацитета и близине стазе која се практично налази у центру града чиме
мало ко може у Европи да се похвали.
Организација
спортске
манифестације
међународног
карактера
подразумева техничку организацију самог такмичења, транспорт и
смештај учесника, пропагандне, као и све остале активности које
доприносе успешности манифестације. Очекују се посете чланова Комисије
за организацију такмичења Европске кајакашке асоцијације које ће
долазити у Београд, у априлу, ради инспекције тока организације ЕП-а.
Рад на пропагандним активностима ће бити у континуитету до почетка
такмичења. У току овог периода организације такмичења обављаће се
детаљније припреме за постављање регатног центра, постављање
кајакашке стазе, транспорт такмичара на стазу, и сл.
ЕП у Београду који се одржава у термину 8 - 10 јун, добија на значају, с
озбиром да ће представљати квалификационо такмичење за Европске
игре наредне године у Минску у Белорусији. Такође значајно утиче на
смањење буџетских трошкова, транспорта и одласка на друге европске
дестинације, а посебно значи и спортистима што се огледа у подршци
домаће публике (навијача) као и стазе која им је најбоље позната (домаћи
терен). Надамо се да ће година која је пред нама бити не мање успешна
него претходна и да ћемо наредних година бити један од
најорганизованијих Савеза у породици српског спорта, као што смо то били
и до сада.

