КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЛАЗАК У НАЦИОНАЛНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ У
СПРИНТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
У наступајућој сезони, предолимпијској години, доле наведени критеријуми за улазак у
национални тим Србије сачињени су уз сагласност савезних тренера и истовремено
усаглашени са планом и програмом који је усвојио УО КСС, а водећи рачуна о
крајњем резултату тј. о што више освојених квота за ОИ у Токију.
Мушка сениорска екипа:
Прво критеријумско такмичење и контрола за сениоре је Куп Србије (19-21.04.2019.г.).
Најбоље пласирани к1 на 200м стиче право наступа на ЕИ у Минску, под условом да
није планиран за посаду к4 500м на светским куповима и СП.
Право наступа на светским куповима имају 2 (следећа) пласирана једноседа (са 200м и
1000м уколико нису чланови групних посада).
Контрола за СП за к1 (200м, 500м, 1000м) уколико буде потребно, биће одржана
најкасније до 13.08.2019.год. (када је последњи рок за поименичну пријаву за СП).
Све групне посаде именује селектор у договору са савезним тренерима.
Женска сениорска екипа:
Прво критеријумско такмичење за улазак у национални тим је Куп Србије (19.21.04.2019.год).
Првих 6 жена из к1 200м и првих 6 жена из к1 500м, а које су наступале у обе
дисциплине (200м и 500м) и пласирале се у првих 6 у обе дисциплине стичу статус
репрезентативца за 2019.годину.
Састав свих посада и поименичне пријаве за предстојећа такмичења одредиће селектор
у договору са савезним тренером женске екипе, а водећи рачуна о примарној
дисциплини (к4 500м) и
сатници такмичења (када буде била позната).
Јуниори, јуниорке и мл.сениори:
Прво критеријумско такмичење за јуниоре, јуниорке и мл.сениоре је Куп Србије (19.21.04.2019.год).

Јуниори и јуниорке који желе да наступе на ЕП у Рачицама (11.-14.07.2019.год.) треба
да се пријаве у најмање 2 дисциплине (за које конкурису за ЕП).
Статус репрезентативца и позив за друго изборно такмичење у Бранденбургу 24.-26.05.
избориће:
За јуниоре -првих 6 из к1 1000м
-првих 5 из к1 500м
-прва 2 из к1 200м
За јуниорке: -првих 6 из к1 500м
-првих 6 из к1 200м
где ће се боље пласирани од 2 првопласирана једноседа са Купа Србије (к1 200м и к1
1000м за јуниоре) и (к1 200м и к1 500м за јуниорке) квалификовати за наступ на ЕП у
Рачицама.
Групне посаде биће формиране у договору селектора са тренерима квалификованих
спортиста.
Екипе мл.сениора (мушкраци и жене) биће одређене у односу на учешће мл.сениора
(мушкраци и жене) у сениорској екипи.
Критеријумски резултат за одлазак на СП у Питешти (01.-04.08.2019. год.) је финале на
ЕП Рачице (уколико буџет дозволи).
Олимпијске наде:
Критеријумско такмичење за Олимпијске наде (13.-15.09.2019.год) у Братислави ће
бити наступ у к1 на отвореном првенству Војводине.
Два првопласирана једноседа и једноклека у годишту стиц у право наступа у к1 и ц1
на Олимпијским надама а коначан тим за наступ на регати биће формиран на кампу у
августу.
Коначан број такмичара зависиће од техничких могућности транспорта и буџета за ово
такмичење.
Селектор за спринт
Бора Сибинкић

