ПЛАН РАДА САВЕЗА ЗА 2015. ГОДИНУ
Обезбеђивање што бољих услова за све кајакаше приоритени је задатак у наредом периоду
Савеза. Самим тим стварамо предуслове за што боље резултате. У 2014 години, резултатски
смо високо поставили лествицу као најуспешнији Савеза у држави, када су у питању
појединачни спортови, и приоритет је наставити континуитет у предолимпијској 2015.г.
Едукација стручног кадра, тренера и судија биће један од задатака у наредном периоду.
Медијска промоција кајака подједнако је важна како би на прави начин популарисали овај
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 2015. години биће
један од приоритета у раду Савеза.
Ипак највећи приоритет Савеза је да наши спортисти на критеријумском тамичењу на СП
(Милано) изборе што већи број квота за ОИ у Рију, 2106. године.
ПРИПРЕМЕ
У наредном периоду пажња нам је усмерена на млађе категорије када су у питању мирне
воде. Обезбеђивање адекватних услова за рад, камп припреме, тестирање и селекција а потом
наступи референтним такмичењима су план рада са најмлађим кајакашким селекцијама.
Бригу о нашим најбољим спортистима „води“ Олимпијски комитет Србије, док за кајакаше
и кајакашице на дивљим водама Савез је обезбедио припреме у иностранству (Словенија,
Македонија, Црна Гора) 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. И то у
свим селекцијама на свим нивоима подједанко негујући и мирне и дивље воде.
Обезбеђивање адекватних припрема за све селекције је основни предуслов врхунских
резултата.
На међународној сцени српски кајак се прошле године нашао у самом врху, превасходно на
мирним водама. Желимо да подигнемо ниво резулата у том смислу и на дивљим водама.
Кајакаше на мирним водама очекује наступ на ЕШ у Рачицама (1-3.мај), а потом по први пут
учешће на Европским Играма у Азејберџану (14-16.jун), где имамо најбројнију екипу од свих
спортова, захваљујући нормама које су остварене на критеријумком такмичењу (ЕШ
Бранденбруг -2014). За разлику од ранијих година, ове сезоне ће Савез учествовати на једном
Светском КУП-у (Други светски Куп, Дуизбург,22-24.мај). Круна сезоне је СП у Милану (1923.август) и избарање норми за ОИ у Рију 2016. године. Жеља нам је да надмашимо успех из

Лондона (2012. године) по броју остварених квота. Кајакашки подмладак (кадети и јуниори)
ће током ове године имати провере на СП у Португалији (23-26.јул) и на ЕШ у Румунији (1720.септембар).
Постављени су јасни и прецизни критеријуми уласка у репрезентацију а приоритет је учешће
у олимпијским дисциплинама и освајање медаља.
Репрезентативци на дивљим водама ће имати прилику да у слалому на ЕШ-у Немачкој (2831.мај) се коначно докажу, док ће спусташи у ЕШ Бањалуци (4-7.јун) покушати да подигну
лествицу досадашњих резултата на виши ниво.
Пред спортистима на дивљим водама такође су постављени јасни критеријуми од уласка у
репрезентацију до наступа на великим такмичењима. Приступамо ове године веома озбиљно
развоју кајака на дивљим водама и нећемо дозволити никакве импровизације и „туристичка
путовања“, што је до сада била пракса. Правдање средстава је до сада било
„проблематично“и о том сегменту ће се посебно водити рачуна јер то Министарство
омладине и спорта тражи од Савеза.
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 контатке 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. У овој години
отвориће се нови клубови у Костолцу, Вршцу, Белој Цркви где су локалне самоуправе
изразиле интересовање за развојем кајакашког спорта.
У договору са Министарством омладине и спорта и Покрајинским секретаријатом
отворићемо и едукативни центар у Кањижи. Морамо истаћи несебичну помоћ Покрајинског
секретаријата за спорт у развоју кајакашког спорта, када је у питању огранизација такмичења
и помоћ клубовима у основим средствима (куповина нових чамаца), систем електронског
мерења, опремање клубовима справама за теретану....
Када су у питању кајакашки центри, односно изградња кајакашких стаза у плану је да
направимо значајне кораке на том пољу када су у питању Бачка Паланка, Шабац и Костолац.
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.

НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА
Прошле године обављена је куповина комби возила.С озбиром на потребе репрезентације ,
масновност учешћа на такмичењима и припремама, убрзали су нашу намеру да увећамо
возни парк.
Савез је прошле године купио неколико чамаца за спортисте на мирним водама, купљен је и
стартни блок, као и приколица за чамце.
Решен је и електронски систем мерења на регатној стази Аде Циганлије чиме смо направили
значајан корак у огранизацији великих такмичења и треба га тестирати на такмичењу.
Ове године планирана је набавка нових чамаца, за мирне и дивље воде, као и спортске
опреме за селекције на свим ниовима. Олимпијски комитет Србије ће у сусрет Олимпијским
играма у Рију обезбедити адекватан број чамаца за наше најуспешније спортисте, док ће
Савез такмичарима у слалому (дивље воде) обезбедити нову гарнитуру чамаца.
ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА
Савез ће уложити максимум да подигне ниво, регуларност и огранизацију такмичења за која
је задужен. Пре свега безбедног такмчара биће основни приоритет. Посебно се то односи на
млађе категорије. Конкурси за огранизацију такмичења коју смо увели прошле године, а
показало се као добар потез, биће пракса и у нарендом периоду.
Огранизација такмичења на дивим водама претрпеће адекватне измене. Планирано је
увођење котизације на првенствима државе која ће бити обједињена, а добар пример су
мирне воде.
САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
У наредном периоду сходно резултатима које очекујемо, желимо и адекватну промоцију кајака у
средствима информисања. Присуство у медијима, а предуслов су добри резулати, створиће
предуслове за привлачење потенцијалних спонзора.
Добру сарадњу са РТС-ом националном медијском кућом наставићемо и у овој години с обзриом да
смо планирали да уз подршку наших спонзора обезбедимо ТВ преноса свих догађаја на којима
наступају наши најбољи спортисти.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
Сва правна акта Савеза усклађена су са Законом о спорту. Правну регулативу заокружили
смо новим правилиницима који се односе на област борбе против допинга, област здравља
спортиста, превенције насиља у спорту и свим другим правилиницима који нам обезбеђују
комплетно уређивање области наше гране спорта. Правилници су усаглашени почетком
године са новим Статутом ИЦФ-а. Исти могу и морају да се мењају и прилагођавају
дешавањима у пракси.

КАНДИДАТУРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА
Савез је добио организацију Првенства Европе на мирним водама за јуниоре и млађе сениоре
2017. године. Кандидовали смо се за Светски КУП на мирним водама за 2017 годину и за
организацију сениорског Првенства Европе за 2018. годину.
Планиран је и одлазак на Конгрес Европске кану асоцијације (28.март) у Софији. Делагацију
ће чинити Предсендик Савеза Мирко Нишовић и председник Кајак кану Савеза Војводине
Бора Сибинкић.
Желим да изразим своје задовољство свим учињеним у претходној години упркос мањим
потешкоћама и проблемима на које смо наилазили. Резултати наших кајакаша и кајакашица
су нам улили додатни оптимизам и трудићемо се да их пратимо у сваком смислу. Имамо
висок ниво сарадње са Министартством омладине и спорта, Олимпијским комитетом Србије
као и Градом Београдом као и ЈП Ада Циганлија, чији смо запажени партнери у промоцији
спорта, поготово ван граница државе.
Жеља нам је да на позитивном таласу који смо остварили прошле године, наставимо у
годинама које долазе, а круна свега би било остваривање што већег броја квота за учешће на
ОИ. Подсећамо да је на ОИ у Лондону 12 спортиста из нашег Савеза обезбедило учешће.
Очекујемо прве медаље за кајак, кроз две године у Рију, што био највећи успех у новијој
историји нашег спорта.

