ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ КАЈАК КАНУ
ДЕЛАТНОСТИ

БЕОГРАД, 2020.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор ( у
даљем тексту (УО) Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту КСС) на седници
одржаној 15.03.2020. год. донео је

ПРАВИЛНИК
о условима за обављање кајак кану делатности

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови за обављање кајак-кану делатности од стране
спортских организација (у даљем тексту клубова) основаних и регистрованих за
обављање кајак-кану делатности које су чланице Кајакашког савеза Србије (у даљем
тексту Савез)
Члан 2.
Клубови могу обављати кајак кану делатност ако имају обезбеђен одговарајући
простор, односно објекат, одговарајућу опрему, одговарајуће спортске стручњаке, ако
испуњавају услове у погледу безбедности за обављање делатности и ако имају
одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу, у складу са законом и овим
правилником.
Члан 3.
Кајак кану делатност, сагласно Закону о спорту и Правилнику о обављању
спортских делатности, јесте делатност којом се обезбеђују услови за обављање
спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање
учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења,
обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење спортских
активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и спортских
приредби; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно
образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта;
научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у
спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање.
II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОДНОСНО ОБЈЕКТА
Члан 4.
Клуб може обављати спортску делатност ако има:
1) одговарајући спортски објекат са:
– основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више
спортских активности,
– пратећим просторијама,

– инсталацијама и одговарајућом техничком опремом;
2) две пословне просторије минималне површине 30 m², с пратећим тоалетом.
Организација која испуњава услове из става 1. тачка 2) овог члана и која има
просторију за спортску опрему одговарајуће величине може се бавити изнајмљивањем
спортске опреме.
Члан 5.
Сматра се да простор, односно објекат испуњава услове из члана 4. став 1. тачка 1)
овог правилника ако има основне и пратеће просторије које испуњавају опште услове
за коришћење (санитарно – хигијенске, противпожарне и др.), и то:
1) код основних просторија, односно површина:
(1) димензије које омогућавају да се на њему несметано одвија кајак кану
делатност,
(2) водену површину прописану правилима савеза,
(3) простор за вежбање и/или такмичење у складу са правилима савеза;
2) од пратећих просторија најмање:
(1) гардеробе величине од једног квадратног метра по једном кориснику простора
за вежбање, с тим да су женске гардеробе одвојене од мушких гардероба;
(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на 15 корисника простора за
вежбање,
(3) просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине,
односно величине најмање 50 m²
(4) купатило са једним тушем на сваких десет корисника простора за вежбање, с
тим да су купатила одређена за жене одвојена од купатила за мушкарце,
(5) тоалет са по једним местом, са претпростором и WC кабином, на сваких 20
корисника истог пола,
(6) гледалишни простор одговарајућег капацитета уколико се клуб
бави
организовањем спортских приредби, односно гледалишни простор који је капацитетом
усклађен за укупном површином спортског објекта и прописаним димензијама стазе,
(7) најмање две свлачионице, величине најмање по 16 m²
(8) најмање једну просторију за судије, величине најмање 16 m²
(9) два купатила (тушеви, корито, тоалет) величине минимално по 16 m²
(10) најмање једну лекарску собу (собу за прву помоћ), уколико се у објекту
организују национална или међународна такмичења,
(11) собу за допинг контролу, ако се у објекту организују спортска такмичења, која
садржи: један тоалет са седиштем, један умиваоник и огледало, један туш, столице или
клупе за четири особе и ормар за одећу, један фрижидер,

(12) паркинг, који мора да омогући паркирање најмање једног аутобуса и пет
аутомобила и који се налази у близини свлачионица, ако се на спортском објекту
организују спортска такмичења,
(13) свлачионица за особље,
(14) канцеларије за администрацију,
(15) просторија за медије и салон за значајне посетиоце (ВИП) уколико се на
спортском објекту организују спортска такмичења;
3) од инсталационо-техничких уређаја:
(1) прикључке за водоводну (хладна и топла вода), канализациону и електричну
мрежу,
(2) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у
сали са пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатности
(3) противпожарне уређаје,
(4) разгласне уређаје јачине која омогућава ефикасно коришћење сразмерно
величини објекта,
(5) постављена најмање три јарбола на којима ће се истицати заставе, уколико се
на спортском објекту организује такмичење;
(5) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи.
Капацитет гледалишта, односно број седишта из става 1. тачка 2) подтачка (6) овог
члана, која се могу поставити у гледалишту дефинише се на следећи начин: укупан
капацитет гледалишта представља целокупан број места за седење и стајање; број места
за седење представља укупан број седишта или укупну дужину редова или клупа у
метрима, подељену са 480 mm; број места за стајање представља површину пода
намењену за стајање са 35 гледалаца на сваких 10 m².
Члан 6.
Спортски објект на коме се организује такмичење националног ранга, или
међународно спортско такмичење мора бити тако припремљен да је гледаоцима са
инвалидитетом омогућено да посматрају такмичење на приближно истом нивоу, као и
остали присутни на спортском објекту.
За гледаоце са инвалидитетом морају се обезбедити следећи услови:
– засебна улазна капија, са одговарајућим приступом сектору гледалишта који је за
њих одређен,
– места у сектору на спортском објекту која имају добар, неометан преглед,
– смештај за пратиоце особа са инвалидитетом,
– на сваких 3.000 седишта на спортском објекту треба обезбедити најмање 10
места за гледаоце са инвалидитетом.
Члан 7.

Основне просторије, односно површине спортског објекта морају, бити следећих
димензија:
Дисицплина спринт
1. водена површина, у којој спада природна и вештачка језера као и споре текуће реке;
2.хангар за смештај чамаца за најмање 5 пловних објеката;
3.најмање један понтон за изалзак на воду и са воде, минималних димензија 5м х 2 м.;
4.објекат за организацију такмичења:
1. регатна стаза, заштићена од ветра, правоугаонок облика, минималне дужине
1.300,00 метара и минималне ширине 120 метара,
2.“Албано“ систем (обележавања регатне стазе који подразумева 1500 бова од 15цм и
15000м сајле ф4мм) (за националне шампионате)
3. Најмање два сплава за изалазак на воду димензија 7м х 2м
4.судијски торањ
5.стартни торањ
6.стартне чамце
Дисциплина спуст
Стаза уређена и обележена на основу Правилника о одржавању такмичења у спусту.
Дисциплина слалом
Стаза уређена и обележена на основу Правилника о одржавању такмичења у слалому.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ
Члан 8.
Клуб може обављати кајак кану делатност ако има одговарајућу спортску опрему,
у складу са чланом 10. овог правилника.
Сматра се да је покретна или уграђена спортска опрема одговарајућа ако испуњава
услове који се траже стандардима за спортску опрему.
Члан 9.
Клуб се може бавити обучавањем за бављење спортским активностима, под
условом да има опрему одређену наменом простора за вежбање, ако чланом 10. овог
правилника није другачије одређено.

Члан 10.
Клуб треба да има, у зависности од дисциплине, следећу опрему:
Спринт
1. најмање 5 кајакашких-кану чамаца са припадајућим веслима
2. најмање један чамац са мотором, минималне снаге 10кс, за праћење тренинга
3.најмање један , највише три ергометара
4.теретана
6.салу за састанке
7.магацин за материјал за стазу и осталу опрему
9.превозна средстава за транспорт опреме (чамаца и егометара)
Опрема за огранизацију такмичења мора да садржи следеће:
1.минимум један судијски катамаран (или моторни чамца), макимум четири судијских
катамарана (или моторна чамца)
2.најмање један, максимално четири чамца за спасавање,
3. најамање 8 радио станица,
4. најмање 1, маскимално 2 мегагафона,
5. најмање једну вагу за мерење тежине чамаца, максимално две у случају када је
неопходно за такмичење
6.победничко постоље,
7. заставице за судије најмање два пара 20 (2 беле, 2 црвене)
Спуст
Опрема за огранизацију такмичења на основу Правилника о одржавању такмичења у
спусту.
Слалом
Опрема за огранизацију такмичења на основу Правилника о одржавању такмичења у
спусту.
IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 11.
Клуб може обављати делатности у области спорта ако има:

1) спортског стручњака са најмање високим образовањем у области спорта,
односно физичке културе;
2) спортског стручњака, ангажованог на пословима рекреативног спорта;
3) поред спортских стручњака из тач. 1) и 2) овог члана, најмање једног спортског
стручњака на сваких 160 корисника услуга за остале спортске активности;
4) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја дечијег и
омладинског спорта,
5) једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у
спорту (спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.),
6) једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање
послова који се односе на безбедност учесника спортских такмичења чији је
организатор,
7) једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити спортиста и примени
антидопинг правила;
Организација која се искључиво бави делатношћу саветодавних и стручних услуга
у спорту, не мора испуњавати услове из става 1. тач. 1)–3) и тачке 7) овог члана.
V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
1. Мере које организције предузимају ради безбедности
спортиста и других лица
Члан 12.
Организација може обављати делатности обезбеђења и управљања спортском
опремом и објектима, уколико у циљу осигурања безбедности спортиста и других лица
предузме, у складу са законом и спортским правилима, мере које омогућавају
предупређење ризика настанка штете и мере којима се на повећане ризике утиче, а
нарочито:
1) у спортском простору, односно објекту јасно истакне упозорења на
неуобичајене ризике који прате обављање делатности (табле са упозоравајућим
натписима, истицање познатих симбола за опасност, означавање категорије спортског
објекта и др.);
2) у спортском простору, односно објекту јасно истакне забране које треба да
спрече приближавање ризичном подручју или одређеном извору ризика;
3) у спортском простору, односно објекту јасно истакне обавештења и упутства
која треба да спрече да се неискусни спортиста изложи типичним ризицима опасних
спортских активности, односно да себе или другог повреди погрешним коришћењем
уређаја и опреме, или поступцима који су у нескладу са спортским правилима;
4) јасно означи простор намењен за обављање спортске активности;
5) обезбеди осветљење простора намењеног за обављање спортских делатности у
мери потребној да се правовремено и потпуно уоче сви неуобичајени ризици, уколико
се спортска делатност обавља и у условима смањене видљивости;

6) обезбеди сигурност корисника објекта, путем правилно постављених и обучених
редара или на други одговарајући начин;
7) обезбеди присуство ватрогасне службе уколико постоји опасност за избијање
пожара за време обављања спортских активности, у складу са законом;
8) обезбеди присуство лекара, односно хитне помоћи или других санитетских
екипа уколико постоји могућност тежих повреда спортиста и других лица за време
извођења спортских активности;
9) не допусти коришћење спортског простора, односно објекта или опреме
спортисти који није довољно способан за извођење одређене спортске активности.
2. Услови које треба да испуне организације које се баве
организовањем спортских приредаба
Члан 13.
Организација која се бави организовањем спортских приредаба дужна је да поред
услова из члана 12. овог правилника испуни и следеће услове:
1) предузме све мере прописане законом којим је уређено спречавање насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама и спортским правилима надлежних
националних и међународних спортских сaвеза;
2) сви делови спортског објекта укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата,
пролазе, кровове, просторије, све јавне и приватне зоне и просторије, и сва опрема на
спортском објекту морају да буду у складу са законом и другим актима прописаним
стандардима безбедности;
3) сви јавни пролази и степеништа у зони гледалишта морају да буду обележена
што важи и за све капије које воде од зоне гледалишта ка терену за игру и излазне
капије спортског објекта;
4) сва излазна врата и капије на спортском објекту и све капије које воде из зоне
гледалишта ка зони терена, морају да се отварају у правцу од гледалаца и морају да
остану откључана док су гледаоци на спортском објекту;
5) код свих врата и капија мора да се обезбеди присуство једног редара;
6) у циљу спречавања нелегалног упада на спортски објект, врата морају имати
уређај за закључавање (резу), којим свако изнутра може брзо и једноставно да рукује;
7) спортски објекат мора да има уграђене одговарајуће безбедоносне уређаје за
заштиту особа на терену и гледалишту од удара грома;
8) објекат мора да има довољно јако и равномерно распоређено озвучење, које ће
омогућити јасну комуникацију са гледаоцима на свим деловима објекта, уколико се на
спортском такмичењу очекује веће присуство гледалаца;

9) спортски објекат мора поседовати план евакуације, у складу са законом и
спортским правилима надлежног националног спортског савеза преко кога се остварује
општи интерес у области спорта, којим се осигурава да се спортски објекат на најбржи
могући начин може испразнити у хитним случајевима;

10) уколико су на спортском објекту постављена седишта, она морају бити
фиксирана, одвојена од осталих седишта, анатомска, нумерисана и морају поседовати
атест произвођача седишта (столица);
11) трибине на спортском објекту мора бити подељено на независне целине,
подељено по секторима ради лакше оријентације и безбедности, који су међусобно
физички одвојени;
12) на спортском објекту мора постојати паркинг на коме ће се обезбедити
паркинг места за возила организација учесника, судија и других званичних лица, који је
изолован од гледалишта;
13) на спортском објекту морају бити изложена на видним местима правила
понашања, ван и унутар спортског објекта, како би била доступна свим посетиоцима;
14) излаз из свлачионици и пут (пролаз) до терена мора бити недоступан за
гледаоце и представнике медија;
15) спортски објекат на коме се организују национална и међународна спортска
такмичења мора да има сертификат, у складу са спортским правилима надлежног
националног спортског савеза.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.

Председник
Мирко Нишовић

