ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ КАЈАКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
17.03.2018. – 03.03.2019. године
У периоду између две седнице Скупштине, спроведена је реализација свих
програмских активности Савеза на основу одлука са претходне седнице Скупштине,
плана и програма рада и усвојеног Календара такмичења.
У периоду између две седнице Скупштине одржано је осам седница Управног одбора
и више састанака комисија Савеза.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Савез је током 2018. године са МОС-ом потписао уговор који се односи на реализацију
редовног програма, програма за огранизацију кампова за перспективне спортисте и
програма за огранизацију међународних такмичења од значаја за Републику Србију
који се односи на Европско првенство за сениоре у спринту и паракајаку. Сва три
програма су у потпуности реализована и средства су оправдана Министарству у
предвиђеним роковима.
Обећана помоћ државе на реализацији пројекта регатног центра за кајакаше, који
представља и највећи проблем приликом реализације тренинга у летњем периоду,
почела је са реализацијом у Бачкој Паланци.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У 2018. години настављена је пракса финансирања најуспешних спортиста кроз
програм Олимпијског комитета Србије „програм Токио 2020“. Циљ овог програма је да
се кроз финансирање индивидуалних годишњих категорисаних посада обезбеде
оптимални услови за континуитет у остваривању врхунских спортских резултата наших
такмичара на највећим спортским догађајима, уз посебан фокус на достизање
максималних резултата на играма у Токију.
Применом раније утемељеног концепта директног финансирања, спортиста који су на
основу остварених спортских резултата распоређени у једну од хијерархијских
категорија програма „Токио 2020“ обезбеђена је реализација своје програмске
активности користећи опредељена средства према усвојеним индивидуалним

плановима.
Савез је уз помоћ ОКС-а настојао да реализацијом програма „Токио 2020“ обезбеди
свим учесницима најбоље могуће услове како за припремe тако и наступ на
такмичењима.
У 2018. години кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ финансирано је 24 спортиста.
У 2018. години кроз Развојни програм финансирано је две спортискиње које су по
критеријумским условима ОКС-а сврстане у прву категорију. За ову сврху ОКС је
издвојио сопствена средства.
Репрезетнација Србије била је учесник олимпијског тима који је наступао на
Медитеранским играма у Шпанији, где су освојене три медаље (Милица Старовић, к-1
500м, злато; Марко Драгосављевић к-1 200м, сребро; Владимир Торубаров-Ервин
Холперт к-2 500м, бронза)
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Савез има одличну сарадњу са спортским савезом Србије, чија рачуноводствена
агенција је задужена за књиговодство Савеза.
ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
Савез је током 2018. године није имао сарадњу са Параолимпијским комитетом
Србије.
АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије настављена је у 2018. години.
Обављене су редовне годишње допинг контроле на националним такмичењима, на
мирним и дивљим водама. Такође у сарадњи са антидопинг агнецијом обављене су
допинг контроле на Европском првенству за сениоре одржаном у Београду. Посебан
третман имали су „олимпијци“ који су више пута у току године тестирани. Значајан
акценат стављен је и на едукацију спортиста кроз обавезна предавања која
Антидопинг агенција реализује.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Обавезни здравствени прегледи за стипендисте Министарства омладине и спорта
обављена су два пута годишње, по Закону о спорту. Осим обавезног здравственог
прегледа спортиста стипендиста, Савез је финансирао прегледе спортиста
репрезентативаца који нису стипендисти, а који су морали због здравствених
проблема користити услуге републичког Завода за спорт.
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ КАЈАКАШКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И ЕВРОПСКОМ КАЈАКАШКОМ
АСОЦИЈАЦИЈОМ
Николина Мијушковишћ била је учесник развојног прогама кампа у организацији
Светске кајакашке федерације, током 2018. године, у дисциплини кану за жене. Камп
је послужио као припрема за учешће на Светским куповима и Европском првенству.
Кристина Петровић (КК Гусар), била је учесница кампа када је у питању програм ИЦФ
за женски слалом.
Савез је имао представнике на конгресу ЕКА у Будимпешти.
У сарадњи са ЕКА успешно је организовано Европско првенство за сениоре у спринту и
паракајаку које је одржано у Београду.
РЕЗУЛТАТИ
Позитиван тренд и висок ниво резултата које кајакаши постижу на међународној
сцени, у протеклим сезонама, настављен је и у 2018. години. Највеће остварење међу
резултатима је бронзана медаља посаде Марко Томићевић, Миленко Зорић у
дисциплини к-2 1000м на СП у Монтемор о Вељу.
Од резултатских остварења у 2018. години када су у питању мирне воде издвајамо још
две медаље на СП у Португалији: бронзу Марка Новаковића и Небојше Грујића у к-2
200м и сребро Владимира Торубарова и Стефана Векића у дисциплини к-2 500м. На
ЕП у Београду, освојене су три медаље: златна Марка Томићевића и Миленка Зорићу у
к-2 1000м, сребна медаља Марко Новаковића и Небојше Грујића у к-2 200м и бронзана
медаља Марка Драгосављевића у к-1 200м. Овојене су и две медаље на светском купу
у Сегедину, злато за двосед Томићевић-Зорић и сребро за двосед Новаковић-Грујић.
Јуниори и млађи сениори имали су запажен учинак у 2018. години. Освојене су 3
медаље на Европском првенству у Ауронзу (Италија): Биљана Релић к-1 200м(злато),

Биљана Релић-Марија Достанић к-2 500м(сребро) и Бојан Зделар к-1 500м (сребро). На
СП у Пловдиву освојене су 2 медаље: сребро Страхиње Стефановића у к-1 200м и
бронза Бојана Зделара у к-1 500м. У млађим категоријама, кадети и јуниори освојили
су 8 медаља на такмичењу „олимпијске наде“ у Познању (два среба и 6 бронзи)
Када су у питању дивље воде, дисциплине спут и слалом, напредак у резултатима
направљен је у млађим категоријама. Савез озбиљна средства улаже и усмерава ка
такмичарима на дивљим водама што се тиче опреме, припрема и свега што је у
могућности и очекује од клубова много више ангажовања и улагања на самом терену и
раду са такмичарима.
НАЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
Поред резултата на међународним такмичењима, на свим манифестацијама у
организацији Савеза на националном нивоу, приметан је раст у броју пријава по
такмичењима. Савез је, уз техничку подршку клубова домаћина успешно организовао
и спровео из своје надлежности такмичења: куп Србије, Првенство државе за све
категорије у спринту, спусту и слалому, Првенство државе на 5км у спринт , Првенство
државе у мини и пионирској лиги Србије у спирнту, и мини кајак лигу и кајакашку лигу
пионира у спринту као и куп млађих категорија у слалому.
Услед техничких немогућности после дужег низа година, није одржано првенство
државе на кајакашким и кану ергометрима.
Закључак је да су сва предвиђена такмичења на свим нивоима како мирних тако и
дивљих вода спроведена према усвојеном Календару такмичења.
У 2018. години број регистрованих тамичара у Савезу прешао је цифру од 1500, а
екипно и појединачно првенство државе за све категорије у спринту оборило је рекорд
по броју учесника (преко 660 спортиста).
ПРОМОЦИЈА
Савез је промоцију кајака имао већ традиционалним учешћем на Сајму спорта где је
велики број посетилаца показао своје интересовање за наш спорт. Уприличено је
дружење са нашим најбољим репрезентатицима који су имали прилику да

демонстрирају веслање на кајакашким тренажерима. Уз адекватно опремљен штанд и
промотере, и специјализовану видео презентацију, Савез се на најбољи начин
промовисао љубитељима спорта у Србији.
Интезивирана је промоција кајакашког спорта кроз друштвене мреже (Фејсбук, Твитер,
Инстаграм, Ју тјуб) и сајт савеза. Јавности су доступне све битне и
најновије
информације о активностима које обавља Савез, као и о свим кајакашким
дешавањима која се одвијају у Србији и иностранству, а организују се под окриљем, уз
учешће или у сарадњи са Савезом. Интернет страница активно прати текуће програме
свих репрезентативних селекција , кампове, семинаре итд. Посетиоцима сајта је
доступан календар такмичења, састави репрезентација, резултати регата и такмичења,
линкови са видео снимцима трка, директни преноси такмичења и још много тога.
Савез је имао адекватну медијску промоцију, кроз штампане и електронске медије, а
нарочито је дошао у жижу интересовања у току и након тамичења која је огранизовао
на Ади Циганлији-Европско првенство за сениоре у спринту и паракајаку (који је био
уживо преношен преко националне РТС телевизије)
Крајем 2018 године одржана је и традиционална манифестација „Дан кајака“ где су
јавности презентирани успеси кајакаша током године и где су награђени најспешнији
спортисти, тренери и клубови.
ОПРЕМА
Највећу набавку у историји свог постојања када је у питању опрема, Савез је имао
почетом 2018 године и то кроз куповину: 6 групних чамаца за спринт (4 двоседа и два
четверца), 21 чамца (2 кану једноклек, један кану двоклек, чамац за паракајак и 17
једноседа), 8 чамаца за потребе репрезентативаца у дисциплни спуст (уз комплетну
пратећу опрему), 2 чамца са веслима за потребе репрезентативаца у слалому, 20
ергометара (тренажера). За набавку опреме издвојена је скоро једна трећина буџета, а
све с циљем омогућавања што бољих услова за развој кајакашког спорта. Овим
набавкама кајакаши су добили врхунску и најсавременију опрему за тренинг и
такмичење.
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Конкретни помаци су направљени након састанка представника локалне самоуправе у
Бачкој Паланци и представника МОС-а. Договор је конкретизован- изградња регатног

центра у Бачкој Паланци од државног интереса за кајакашки спорт. У току је добијање
грађевинских дозвола и израда пројетка од стране локалне самоуправе у Бачкој
Паланци.
Пројекат јавно приватног партнерства, а све у склопу изградње Београда на води и
решавања дугогодишњег проблема реке Топчидерка и чукаричког рукавца са
изградњом нове савремене марине, решиће проблем слалом стазе у држави.
Урбанистички пројекат који носи радни назив „ Арена“ је готов. Пројекат је на
разматрању да га преузме „Београд на води“. Планирани радови очекују се на јесен
2019. године.
ЕДУКАЦИЈА
Почетком 2018. године Савез је организовао, после дужег времена, по први пут
стручни судијски семинар за судије на дивљим водама. Ангажовани су стручњаци из
иностаранства.
Савез је организово током године стручну едукацију за представнике свих клубова
која се односи на курс за полагање звања за „оперативног менаџера“ . Главни циљ
овог програма био је да се делегираним представницима клубова пружи адекватна
едукација у складу са новим Законским прописима.
Савез непрестано ради на унапређењу спорта како би проширио базу такмичара, а
један од начина јесте и едукација тренера како би се осигурао константан раст успеха
спортиста. С тим у вези, Савез је током године делегирао тренере на међународне
стручне семинаре.
На основу уговора са партнерским акредитованим установама Савез је у 2018. години
обавио едукацију за тренере који су исказали жељу за добијањем одговарајуће
лиценце.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
У 2018. години у чланство Савеза нису примљени нови клубови. Представници Савеза
били су на прославама клупских јубилеја који су одржани током године у Шапцу (КК
Зорка), Бачкој Паланци (КК Таркет) и Кањижи (КК Братство)

ПРАВНИ АКТИ
Савез у складу са Законом о спорту, прати трендове које диктира ресорно
Министаство. Сва спортска правила усклађена су са Правилницима Министарства
омладине и спорта.
Кајакашки савез Србије је први национални грански Савез који је у 2018.години добио
Решење о утврђивању испуњености услова за обављање спортских активности и
делатности.
СПОНЗОРСТВО
Променом руководства ОТП банке Савез је званично остао без главног спонзора који
је био партнер у 4 протекле године. Преговори за наставак сарадње су у току и то
преко Олимпијског комитета Србије, у којима директно учествују председник Савеза
Мирко Нишовић и потрпредседник ОКС-а Жарко Зечевић.

