-Kајак кану клубовима чланицама савеза
Београд, 03. март 2020. године
На основу одлуке Управног одбора КСС-а, Правилника за одржавање такмичења и
календара кајак-кану такмичења у Србији за 2020. годину, Кајакашки савез Србије
расписује:
КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ КАЈАК И ПИОНИРСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ И
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У МИНИ КАЈАКУ ЗА 2020. годину
Овај конкурс има за циљ да се благовремено обезбеди место одржавања и што
повољније услове за реализацију такмичења.
Конкурсом и критеријумима се регулишу организациони, технички и финансијски
услови као и међусобна права и обавезе у вези са организацијом првенства, као и
надзор над истим.
Организацију Мини кајак и пионирске лиге Србије и Првенства Србије у мини кајаку
спроводи Кајакашки савез Србије и технички организатор који се одређује на основу
овог конкурса.
Лиге и Првенство се одржавају по Правилнику о мини кајак лиги Србије, Правилнику о
пионирској лиги Србије и условима из расписаног конкурса за организацију
такмичења. Сва правила која нису регулисана истим регулишу се субсидијарно другим
правилницима Савеза.
 МИНИ КАЈАК И ПИОНИРСКА ЛИГА СРБИЈЕ
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у МИНИ КАЈАКУ

Минимални услови за организацију
ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА (у даљем тексту Савез):
- Савез је дужан да расписом обавести кајак и кану клубове, чланице савеза о времену
почетка такмичења, имену и адреси техничког организатора, имену одговорне особе
за контакт, адресу, телефон и мејл адресу, техничке услове и критеријуме за
одржавање такмичења, број текућег рачуна на који се врши уплата котизације, рок за
достављање пријава за такмичење, као и остале информације које се односе на
такмичење. Распис се објављује на сајту Савеза.
- Савез је у обавези да изради стартне листе, објави сатницу и утврди програм
такмичења. Стартна листа и сатница се објављују на сајту Савеза.
- Савез је дужан да за несметано одвијање такмичења делегира довољан број
кајакашких судија и остала службена лица и врши исплату кајакашких судија и других
службених лица.
- Савез организује секретаријат на самом првенству (људство и техника)
- Савез обезбеђује медаље и пехаре
- Савез врши контролу испуњења критеријума конкурса и примену одредби
правилника
- Савез директно покрива све трошкове огранизације такмичења ( постављање стазе,
обезбеђење, лекарску службу, изнајмљивање ел. времена, озвучења итд)
ОБАВЕЗЕ ТЕХНИЧКОГ ОРГАНИЗАТОРА:
- Технички организатор је дужан да обезбеди услове стазе и све техничке услове за
несметано одржавање такмичења, уређаје и реквизите у складу са Правилницима
савеза. Уколико постоји трошак изнајмљивања стазе, исти сноси технички организатор.
Нa основу члана 11. Правилника о Мини кајак лиги и Правилника о пионирској лиги,
такмичење се организује на стази дужине 1000м и 500м.
Трке се одвијају у једном правцу без окрета.
Обележавање стазе се врши постављањем црвених бова на стартној и циљној линији.
- Технички организатор обезбеђује простор за смештај чамаца, камповање и довољан
број тоалета за све учеснике такмичења
-Технички организатор је дужан да именује особу за контакт са свим неопходним
контакт информацијама
-Технички организатор обезбеђује простор за технички састанак
- Технички организатор обезбеђује простор и адекватне услове за рад секретаријата и
судија са тампон зоном од 10м

- Технички организатор обезбеђује и сноси трошкове за храну и пиће за кајакашке
судије и друга службена лица
-Технички организатор дужан је да обезбеди фактуре за све трошкове које има у вези
огранизације такмичења, које гласе на Савез
- Технички организатор обезбеђује најмање један понтон за излазак на воду
- Технички организатор је дужан за обезбеђење на такмичењу.
- Технички организатор обезбеђује 2 (два) пратећа чамца на стази са возачем и 2 (два)
спасилачка чамца са возачем и спасиоцем.
- Технички организатор обезбеђује разглас и официјелног спикера и сноси трошкове
истих
-Технички организатор обезбеђује плакате за обавештавање јавности о одржавању
првенства
-Технички организатор је дужан да такмичење пријави надлежној Управи полиције
- Технички организатор је дужан да обезбеди присуство дежурног лекара или екипу
хитне помоћи за време трајања загревања и такмичења
-Технички организатор је дужан да обезбеди постоље за доделу медаља као и за
организацију свечане доделе медаља.
Пријаве на конкурс у писаној форми на прописаном обрасцу послати путем поште на
адресу Кајакашки савез Србије, Ада Циганлија 10, 11030 Београд или путем мејла на
адресу: info@kajaksrbija.rs
Рок за слање пријава је: 15. април 2020. године.
Одлуку о Техничком организатору наведених такмичења доноси Управни одбор
Савеза.

