ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ КАЈАКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
22.03.2014. – 14.03.2015. године
У периоду између две седнице скупштине, спроведена је комплетна реализација свих
програмских активности и обавеза савеза на основу одлука са претходне седнице
Скупштине и усвојеног Календара такмичења.
У периоду између две седнице Скупштине одржано је 11 седница Управног одбора,
више састанака комисија Савеза.
Министарство омладине и спорта и Олимпијски комитет Србије су својом изузетном
подршком допринели да резултати и у 2014. години буду на тако високом нивоу а наши
спортисти су им на најлепши начин узвратили.
Након 2013. године која је по резултатима била веома „плодна“, уследила је још
успешнија, „историјски“ по резултатима, 2014. година.
Сасвим слободно се може рећи да је прошла година најуспешнија новијој у историји
кајакашког спорта по постигнутим резултатима, а кајакашки спорт најуспешнији
појединачних спорт у Републици Србији.
На међународним такмичењима освојено је највише медаља икада и то углавном у
олимпијским дисциплинама кајаку и кануу спринт. Број освојених медаља по
такмичењима је како следи:
 Светски купови – 4 медаље, једна златна, две сребрне и једна бронзана, пласман
још 12 посада у финале А
 Европско првенство за јуниоре и мл. Сениоре до 23 – 1 златна медаља, пласман
још 3 посаде у финале А
 Европско првенство сениори – 2 медаље, једна златна и једна бронзана, пласман
још 7 посада у финале А
 Светско првенство за јуниоре и мл. Сениоре до 23 – 2 сребрне медаље, пласман
још 6 посада у финале А
 Светско првенство сениори – 5 медаља, 1 златна, једна сребрна и 3 бронзане
медаље, пласман још 3 посаде у финале А
За наведене резултате најзаслужнији су пре свга спортисти освојачи медаља: Марко
Новаковић, Небојша Грујић, Николина и Оливера Молдован, Марко Томићевић,
Владимир Торубаров, Далма Бенедек Ружичић, Марко Драгосављевић..., тренери
Драган Плавшић, Урош Павловић, Мирослав Алексић, Душан Ружичић, Мирослав
Родић.. Управни одбор Савеза.
На Светском студентском првенству освојено је 2 сребрне медаље. А што се тиче

категорија млађих узраста, на Олимпијским Играма младих, бележимо једно 4. место, а
на регати Олимпијске наде чак 12 медаља.
Детаљне резултате и пласмане можете погледати у прилогу овог извештаја.Нажалост
резултати спортиста на дивљим водама и даље нису према очекивању, упркос сваке
године издвајању значајних средстава.
Настављена је сарадња са Радио-Телевизијом Србије. Реализован су преноси Светских
купова у Милану и Сегедину. Присутност кајакашког спорта у медијима је допринела
приближавању овог спорта обичном гледаоцу. Упркос ангажовању маркетиншке
агенције са којом смо имали сарадњу прошле године, нисмо били задовољни
резултатима рад. У том смислу направљене су промене почетком ове године, ангажован
је по први пут ПР савеза, спортски новинар Телевизије Пинк, Небојша Радовић и већ
се осете значајни помаци на том пољу, и што се тиче економичности и ефикасности
рада.
Поред врхунских резултата на међународним такмичењима, на свим такмичењима у
организацији Савеза на националном нивоу, што се посебно односи на мирне воде,
приметан је раст у броју пријава по такмичарима по дисциплинама. Највећи помак се
поново, другу годину за редом, види у мини кајаку, тј. код дечака и девојчица узраста
10-13 година.
Првенство Србије за све категорије у кајаку и кануу спринт за 2014. годину је
најбројније такмичење икада организовано, где је број такмичара премашио број од
550.
Када је реч о слалому, у 2014. години организовано је пилот такмичење „Куп млађих
категорија“. Нажалост и даље нисмо задовољни радом клубова на дивљим водама.
Проблем није нов и траје дужи низ година и пробаћемо да и у том сегменту направимо
неке промене.
Савез је промоцију кајака наставио учешћем на Сајму спорта где је велики број
посетилаца показао своје интересовање за овај спорт. На сајму је потписан Протокол о
сарадњи са савезом Републике Српске.
Успоставњена је сарадња са Мађарским кајакашким савезом који је наш партнер у
развојном програму ИЦФ-а. У оквиру поменутог програма, у Сегедину је организован
камп пред Светско првенство у кајаку и кануу спринт за јуниоре и млађе сениоре у
коме су учествовали и наши такмичари кануисти. Такође, у Београду на Ади Циганлији
18. и 19. септембра 2014. године одржан је и едукативни камп – развој канууа у Србији
на коме је предавач био тренер из Мађарске. По позиву селектора, семинару и тренинг
кампу је присуствовало 23 спортиста, од тога 4 жене, као и и њихови тренери.
Потврда за успешну годину дошла је и од олимпијског комитета Србије који је за
најбољу спортисткињу у 2014. години прогласио Николину Молдован, а Драгана
Плавшића за тренера године.
На традиционалној манифестацији, Дан Кајака, која је одржана 10, јануара 2015. године

Кајакашки савез Србије је доделио признања најуспешнијима у 2014. години, и то:
спортиста године Небојша Грујић, спортисткиња године Николина Молдован,
перспективни спортиста Бојан Милинковић; признање за тренера године додељено је
Драгану Плавшићу, а за перспективног тренера Урошу Павловићу. Такође, за
најуспешније клубове признање су добили ККК Таркетт Бачка Паланка у спринту, ККК
Гусар Ниш у слалому и КК Дрина Бајина Башта у спусту. Кајакашки савез Србије
доделио је и посебне захвалнице свим појединцима и институцијама које су пружиле
своју подршку кроз успешну сарадњу.
Стипендије за 15 наших најбољих спортиста су редовно исплаћиване као и национална
признања за 12 носилаца.
У 2014. години Савезу је по одлуци МОС-а одобрен буџет прво од 39.250.00,00 а потом
после успеха на СП у Москви тај износ достигао је цифру од 44.000.000,00 динара за
Редовни годишњи програм 2014. године. Буџет за одржавање кампа за перспективне
спортисте у прошлој години износио је 1.250.000,00 динара
Уложена су значајна средства у опремање стазе, инфраструктуре на регатном центру.
Уложена су и средства за куповину тренажног стартног блока и ергометара (тренажера)
све с циљем да се спортистима омогуће врхунски услови за тренинг.
Завршни извештај о реализацији програма за 2014. годину је предат 13.01.2014. године
(у року) уз позитивну оцену овлашћеног ревизора (Аудитор).
Задовољни смо урађеним у претходном периоду. Један смо од ретких Савеза у
Републици који нема дуговања, финансијски позитивно послујемо и успели смо да
пребродимо многе препреке и неправилности које су се појављиваље а коју су могле да
резултирају скидањем Савеза са финанасирања од стране МОС-а (сви добро знамо о
чему се ради).
Добрим домаћинским односном према средствима МОС-а (пореских обавезника
Републике Србије) Савез је рационалним пословањем строго наменски трошио
средства која су му додељена. Поред свих потешкоћа које су нас пратиле успели смо да
Савез одржимо и напредујемо што се тиче категорије, буџета и оно најбитније
резултата што је суштина и сврха бављења овим послом и због чега смо сви ми овде.
Савез се кандидовао и добио организацију Првенства Европе јуниоре и млађе сениоре
до 23. године у кајаку и кануу спринт 2017. године.

