ПРАВИЛНИК
О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ
ВОДАМА

Београд, 2018.
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На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор), је на седници одржаној
дана 26.01.2018. године усвојио
ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА
I - ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.

Мини кајак лига на мирним водама је екипно такмичење које се одржава сваке године у
најмање 4 кола, по одредбама овог правилника.
Организатор мини кајак лиге је Кајакашки савез Србије.
Надзор над организовањем и спровођењем мини кајак лиге поверен је Kомисији за
мини кајак Кајакашког савеза Србије.
Члан 2.

Циљ мини кајак лиге је да се што више деце укључи у кајакашки спорт, како би се
створила квалитетна база за рад и развој врхунских спортиста.
Функционисањем мини кајак лиге се повећава број званичних такмичења за категорију
млађих пионира и проглашава се екипни победник Србије у категорији млађих
пионира.
Члан 3.

Мини кајак лига подразумева такмичење у категорији млађих пионира, који обухвата
узраст деце од 10 (десет) до 13 (тринаест) година.
УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ
Члан 4.

Мини кајак лига се одржава у узрасним категоријама млађих пионира, дечака и
девојчица.
Члан 5.

Категорија млађих пионира обухвата узрасну категорију деце, дечака и девојчица
млађих од 13 (тринаест) година, с тим да у једној узрасној категорији могу бити само
деца истог пола рођена у истој години.
Члан 6.

Назив такмичарске категорије носи назив узрасне категорије - млађи пионири и узраст,
старост изражена у годинама и назив пола. ( нпр. категорија-Млађи пионири, 10 година
девојчице).
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II - ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА
Члан 7.

Дисциплине су по узрасним категоријама млађих пионира су:
а) За узрасну категорију 13 година
Дечаци

МК1
МК-2

1000 м
500 м

Девојчице

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

б) За узрасну категорију 12 година
Дечаци

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

Девојчице

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

в) За узрасну категорију 11 година
Дечаци

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

Девојчице

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

г) За узрасну категорију од 8 до 10 година
Дечаци

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

Девојчице

МК-1
МК-2

1000 м
500 м

д) За узрасну категорију од 8 до 11 година
Дечаци

МК-4

500 м

Девојчице

МК-4

500 м

ђ) За узрасну категорију 12 и 13 година
Дечаци

МК-4

500 м

Девојчице

МК-4

500 м
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Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити највише две посаде.
Такмичар може наступити у највише 2 (две) дисциплине.
На такмичењу не могу наступити такмичари који имају испод 8 година.

РАСПОРЕД ТРКА
Члан 8.

Број трка зависи од броја пријављених узрасних категорија по половима.
Уколико за једну трку има више од 30 (тридесет) пријављених такмичара возе се
квалификације и првих 15 (петнаест) из сваке групе улази у финале. У случају да за
трку има пријављен 31 такмичар неће се одржати квалификације већ ће сви пријављени
наступити.
Прво страртује најмлађа узрасна категорија па растућим еквивалентом, редом старије
узрасне категорије, с тим што узимајући у обзир пол, увек прво стартују у једној
категорији дечаци па девојчице.
Члан 9.

Такмичење у једној узрасној категорији и полу ће се одржати ако у једној узрасној
категорији и полу има пријављено најмање 2 (две) посаде из 2 (два) различита клуба.
Члан 10.

Интервал, пауза између стартова трка је 10 минута.
ДУЖИНЕ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СТАЗЕ
Члан 11.

Такмичења у оквиру мини кајак лиге се одржавају на стази дужине 1000 (хиљаду)
метара у тркама мини кајак једноседа и на стази дужине 500 метара у тркама мини кајак
двоседа и мини кајак четвророседа.
Члан 12.

Трке се одвијају у једном правцу (без окрета).
Члан 13.

Обележавање стаза се врши постављањем бова на стартној и циљној линији.
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БОДОВАЊА И ПРОГЛАШЕЊА
Члан 14.

Бодовање се врши по једноструком бод систему: бодују се сви такмичари који су
стартовали трку. Сваком такмичару-ки се додељује број бодова по успешно стартованој
трци и по пласману. Број бодова добијених у трци мини кајак четвороседа се дуплира.
Победник у свакој трци добија 1 (један) додатни бод.
У тркама мини кајака двоседа бодови се множе коефицијентом 2 (два).
У тркама мини кајак четвороседа бодови се множе коефицијентом 4 (четири)
Члан 15.

Сачињава се листа, табела екипног пласмана клубова који су учествовали на
такмичењу, тако што сваки клуб има број бодова који се добија сабирањем укупних
бодова сваког такмичара клуба који је учествовао у трци и потом се рангирају клубови
на основу укупног броја освојених бодова.
У случају да два или више клубова на крају имају исти број бодова, победник је онај
клуб који има више освојених првих места (па других, трећих), a уколико се деси да су
и у том случају изједначени, победник ће бити клуб са више освојених првих места у
мини кајаку једноседу затим у двоседу, па у четвороседу.
Члан 16.

Проглашење победника се врши после сваке завршене трке, а прва три пласирана
такмичара-ке/посаде добијају медаље.
Члан 17.

-Коначни пласман у мини кајак лиги
Коначни пласман у мини кајак лиги добија се на тај начин што се клубовима збрајају у
освојени бодови из свих одржаних кола.
У случају да два клуба имају исти број бодова после последњег кола, у предности је
онај клуб који је имао бољи пласман у последњем колу.
Након формирања табела коначних пласмана врши се проглашење екипног победника
мини кајак лиге, уз доделу пехара.
V- ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОЛА ЛИГЕ
Члан 18.

Клуб технички организатор кола мини кајак лиге, дужан је да обезбеди услове стазе
према овом правилнику, све техничке услове, уређаје и реквизите потребне за нормално
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одвијање такмичења у складу са правилником Савеза за мирне воде.
Организатор је дужан да обезбеди судијски и помоћни кадар у складу са овим
правилником.
VI - ПРАВО НАСТУПА
Члан 19.

У мини кајак лиги могу наступати клубови који у одређеном року уплате котизацију за
трошкове организације. Пријаву за такимичење, рок пријаве, услове такмичења, рок
уплате и висину котизације одређује Управни одбор Савеза.
Клуб у једној трци може пријавити неограничен посада. Да би трка била одржана, мора
бити пријављено најмање 2 две (посаде) из 2 (два) различита клуба.
Клуб је обавезан да у року према добијеном распису, пошаље пријаву организатору.
Члан 20.

На такмичењима мини кајак лиге могу наступати такмичари који су уредно
регистровани, који имају лекарски преглед стар највише шест месеци и који потврђује
да су способни за такмичење и који су регистровани најмање 15 дана пре одржавања
такмичења.
Члан 21.

Сви такмичари узраста 10 година и млађи морају носити закопчане сигурносне појасеве
који су израђени по стандарду ЕН ИСО 12 402-4 (ЕН 395) узгона 100 Н. Уколико се
утврди да коришћени појас не одговара наведеном стандарду, такмичар/ка ће бити
дисквалификовах-а, а против вође екипе биће поднета пријава за угрожавање
безбедности такмичара.
VII - НАДЛЕЖНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОДЛУЧИВАЊУ
Члан 22.

Комисија за мини кајак oдговорна је за:
•
организацију мини кајак лига
•
надгледање спровођење такмичења
•
у случају постојања услова који онемогућавају одржавање такмичења дужна је
да одгоди такмичење и одреди нови термин одржавања
•
решавање спорних ситуација и одлучивање о дисквалификацијама у случају да
такмичар-ка прекрши правила такмичења или не поштује спортски дух, све у складу са
правилницима Савеза.
Члан 23.

Судије за кола Мини кајак лиге и лице за вршење послова административног типа, као
и услове под којима ће бити вршени одређује Савез.
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Члан 24.

- Председник комисије за мини кајак:
•
•
•

заказује састанке Комисије за мини кајак и руководи њима.
руководи и координира активностима на такмичењу
представља комисију у КСС у осталим институцијама према потреби.

Комисија за мини кајак решава у првом степену спорна питања која се појаве у току
трајања мини кајак лиге, или која су везана за функционисање лиге.
Члан 25.

- Секретар мини кајак лиге
Секретар мини кајак лиге је техничко административно лице које у сарадњи са
Комисијом за мини кајак шаље расписе, врши послове секретаријата на самом
такмичењу, штампа записнике Комисије за мини кајак, и врши друге послове према
споразуму.
Секретара мини кајак лиге одређује Савез.
Члан 26.

- Клуб организатор
Клуб организатор може уз сагласност Управног одбора КСС додељивати посебне
награде.
Члан 27.

- Решавање спорова
Спорна питања које не реши Комисија за мини кајак, решава Савез.
VIII - ФИНАНСИРАЊЕ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ
Члан 28.

Мини кајак лига се финансира од стране савеза, из уплата клубова учесника,
донацијација, спонзорстава и других извора.
Савез је дужан да обезбеди: медаље и пехаре, опрему за фото финиш, листу судија и
техничке реквизите.
Комисија за мини кајак је одговорна за организацију и регуларност такмичења,
сачињава и води листу резултата и проглашава победника.
Технички организатор спроводи такмичење, припрема и контролише стазу.
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Члан 29.

Комисија за мини кајак лигу и организатор Мини кајак лиге су дужни да такмичење
воде са посебном пажњом и да се труде да штите углед савеза.
Организатор је дужан у року од 8 (осам) дана достави на усвајање Управном одбору
савеза Извештај са одржаног такмичења Мини кајак лиге.
IX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.
Председник
_________________________
Мирко Нишовић

8

