ПРАВИЛНИК
О ОДРЖАВАЊУ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И
КАНУУ СПРИНТУ

Београд, 2019.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 26.12.2019. год. донео је
ПРАВИЛНИК
О ОДРЖАВАЊУ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
У КАЈАКУ И КАНУ НА МИРНИМ ВОДАМА- СПРИНТ
I ОПШТА ПРАВИЛА
1

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ

1.1.

Правилник регулише организацију кајак кану спринт такмичења. Кајакашки савез
Србије (у даљем тексту: Савез), организује сваке године Првенство Србије на
кајакашким ергометрима, Првенство Србије на 5000м, Појединачно Првенство
Србије (Куп Србије), Појединачно и екипно Првенство Србије, Првенство Србије
у мини кајаку.

1.2.

Циљ кајак-кану спринт такмичења је да се спортисти такмиче једни против других
у кајацима и канууима на јасно дефинисаној стази без препрека за најкраће могуће
време у скалду са правилима.

2

ТАКМИЧЕЊА

2.1

Сва такмичења у организацији Кајакашког Савеза Србије (у даљем тексту Савез) и
такмичења у организацији клубова чланица Савеза морају се одрржавати у складу
са овим Правилником.

2.2

Ова такмичења морају бити надгледана или вођена од стране најмање једног
лиценцираног судије који поседује валидну ИЦФ-ову кајак-кану спринт судијску
легитимацију међународног судије.

2.3

Такмичења у организацији Савеза морају се наћи у званичном календару
такмичења Савеза за кајак кану спринт за текућу годину.

2.4

Постоје следећа такмичења у организацији Савеза:
Првенство Србије на кајакашким и кану ергометрима
Првенство Србије на 5000 м
Појединачно Првенство Србије (Куп Србије)
Појединачно и екипно Првенство Србије
Првенство Србије у мини кајаку
Пионирска лига Србије

3

ТАКМИЧАРИ

3.1

Право наступа на кајак кану спринт такмичењима у организацији Савеза имају сви
такмичари и такмичарке који су уредно регистровани у складу са правилима
Савеза, лекарски прегледани у складу са законом и у поседу такмичарске
легитимације оверене за право такмичења у тој години у складу са прописима
Савеза.

3.2

Такмиче се следеће узрасне категорије:
МЛАЂИ ПИОНИРИ/МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ – такмичари-ке који у години наступа
навршавају 12 година и млађи.
ПИОНИРИ/ПИОНИРКЕ- такмичари-ке који у години наступа навршавају 13 и 14
година.
КАДЕТИ/КАДЕТКИЊЕ - такмичари-ке који у години наступа навршавају 15 и 16
година и млађи.
ЈУНИОРИ/ЈУНИОРКЕ - такмичари-ке који у години наступа навршавају 17 и 18
година и млађи.
СЕНИОРИ/СЕНИОРКЕ - такмичари-ке који у години наступа пуне 19 година и
старији.

3.3

Клубови су у обавези да обезбеде одговарајуће здравствено осигурање за своје
такмичаре у складу са законским прописима.

3.4

У једној такмичарској години такмичар има право наступа само за један клуб.
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА

4.1

Календар такмичења Савеза обухвата званична међународна такмичења (из
Међународног календара такмичења), такмичења у организацији Савез и клубова
чланица Савеза.

4.2

За организацију неког такмичења или догађаја који ће бити укључени у календар
такмичења Савеза могу се пријавити само чланице Савеза.

4.3

Рок за достављање пријава за организацију неког такмичења и догађаја који ће
бити укључени у календар такмичења Савеза је 31. децембар године која претходи
такмичарској години за коју се календар такмичења Савеза усваја. Сваку пријаву
по истеку наведеног рока одобрава УО Савеза.

4.4

Календар такмичења усваја Управни одбор Савеза.

4.5. Сва такмичења која су у календару Савеза морају бити организована у складу са
правилима и критеријумима за огранизацију такмичења која прописује Савез.
II ВРСТЕ, КОНСТРУКЦИЈА И КОНТРОЛА ЧАМАЦА
ВРСТЕ ЧАМАЦА

5
5.1

Разликују се следеће врсте чамаца:
Кајак једносед (К1), кајак двосед (К2), кајак четворосед (К4)
Кану једноклек (Ц1), кану двоклек (Ц2), кану четвороклек (Ц4)

5.2

Прописане димензије чамаца:

Врста чамца
Макс. дужина
Мин. тежина

К1
520
12

К2
650
18

К4
1100
30

Ц1
520
14

Ц2
650
20

Ц4
900
30

Све мере за дужину су у цм, а за тежину у кг.
5.3

Рекламне ознаке
На чамцима, опреми и одећи могу се уз дозволу Савеза носити ознаке произвођача,
рекламне знакове, али тако да они не ремете идентификацију такмичара и не утичу
на исход трке.
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУНИТИ
КОНСТРУКЦИЈА ЧАМАЦА

6.1

Чамац мора бити конструисан тако да када се испуни водом остане да плута.

6.2

Труп
Попречне и уздужне линије трупа кајака и кануа морају бити конвексне (само
хоризонталне и вертикалне).

6.3

Палуба
Конструкција палубе не сме бити виша ни на једној хоризонталној тачки од
највише тачке предње ивице кокпита.

6.4

Забрањено је чамцима додавати било шта што такмичару може дати предност у
односу на остале такмичаре.

6.5

Ниједан део чамца (укључујући седишта и пречке) не може имати покретне делове
који би помогли у покретању чамца на начин који би дао такмичарима непоштену
предност сем ротирајућих седишта.

6.6

Чамац или такмичар могу имати уређаје који бележе податке у току трке, који се
могу анализирати после трке, или користити за телевизијски пренос, али ни у једном
тренутку трке такмичар не сме добијати информације о реалном времену (ни
визуелно, ни звучно).
Кајак

6.7

Дозвољено је коришћење једне крме по чамцу. Крма мора бити постављено испод
трупа чамца. Испред крме дозвољено је коришћење уређаја за уклањање траве (ИЦФ
– weed deflector) који може бити максималне дужине 20 цм и не сме бити дужи од
крме.

6.8

Чамац треба бити дизајниран тако да се седи у њему (тип кајак), а не на њему (тип
сурф ски).
Кану

6.9

Кану мора бити направљен симетрично по уздужној оси.

6.10

Забрањено је коришћење крме или било каквих других справа за одређивање правца
кануа.

6.11

Ц1 и Ц2 могу бити потпуно отворени. Минимална дужина отвора износи 280 цм а
ивица стране чамца може бити максимално 5 цм ширине унутар чамца дуж целог
дефинисаног отвора. Чамац може имати максимално три учвршћивача ширине од по
максимално 7 цм сваки.

6.12

Ц4 може бити потпуно отворен. Минимална дужина отвора износи 390 цм а ивица
стране чамца може бити максимално 6 цм ширине унутар чамца дуж целог
дефинисаног отвора. Чамац може имати максимално четири учвршћивача ширине од
по максимално 7 цм сваки.

6.13

Такмичари су обавезни да обезбеде да чамци задовољавају техничке услове који
важе на такмичењима.

7
7.1

КОНТРОЛА ЧАМАЦА
Дужина кајака или кануа се мери између крајњих тачака на прамцу и на крми.
Било какви додаци на прамцу или крми, уколико постоје, се укључују у мерење.

7.2

Никакве промене на кануима и кајацима нису дозвољене након мерења чамаца и пре
почетка такмичења.

7.3

Сви делови опреме који нису фиксирани морају бити уклоњени. Фиксиране клечке
и остали делови опреме направљени од материјала који упија воду морају бити
потпуно суви на првом мерењу пре трке. Три или више чамаца, на основу одлуке
Такмичарског одбора и система насумичног избора, биће поново контролисани
одмах након трке.

7.4.

Контролу чамаца врши службено лице – контролор чамаца, са минималним звањем
кајакшког судије.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
ЖИРИ

8
8.1

Врховни орган такмичења у организацији Савеза је Жири који се састоји од:
Председника жирија и 2 члана
Председника и чланове жирија одређује Савез.
Жири доноси коначне одлуке о жалби која се односи на одлуке Такмичарског
одбора. Жалба на одлуке Такмичарског одбора подноси се и предаје председнику
Жирија. Жалбе се морају поднети писмено.
Одлуке Жирија су коначне.
СЛУЖБЕНА ЛИЦА

9
9.1

Кајак кану спринт такмичења у организацији Савеза одржавају се под надзором
следећих службених лица:
Главни судија
Технички организатор
Секретар такмичења
Судије на старту
Поравначи
Судије на стази
Судије на окретишту
Судије на циљу

Контролори чамаца
Објављивач
Представник за медије
9.2

Уколико то околности дозвољавају, једна особа може обављати две различите
функције наведене у члану 9.1 овог правилника.

9.3

Службена лица ангажована на такмичењу именује Савез.

9.4

Неовлашћене особе не смеју улазити у службени простор осим вођа екипа када их
Такмичарски одбор или Жири позове ради решавања неке спорне ситуације.

9.5

Такмичење је у надлежности Такмичарског одбора кога сачињавају:
Главни судија
Секретар такмичења
Члан
Члан Такмичарског одбора може бити један од службених лица под условом да му
његова функција дозвољава да се непрестано налази у близини циља.

9.6

Дужности Такмичарског одбора су да:
Организује такмичење и надгледа његово спровођење.
У случају неповољних временских услова или других непредвиђених околности, које
онемогућавају одржавање такмичења, одложи такмичење и одреди ново време
одржавања.
Прима све протесте и решава могуће неспоразуме.
Одлучују о питањима дисквалификације у случају када су правила прекршена током
трке.
Одлука Одбора мора бити заснована на овом Правилнику.
Може изрицати казне у складу Статутом Савеза и казну дисквалификације на дужи
период од трајања тренутног такмичења.
Пре доношења било какве одлуке која се односи на наводно кршење правила, Одбор
треба да саслуша мишљење судије који је пратио трку у којој је дошло до повреде
правила.Одбор треба да тражи и мишљење других службених лица на такмичењу
уколико би то могло бити од значаја при решавању наводног прекршаја.

9.7

Службена лица на такмичењу и њихове дужности:
Главни судија је уједно и председник Такмичарског одбора. Руководи такмичењем,
одлучује о свим питањима које искрсну за време такмичења, а нису предвиђена овим
Правилником. Главни судија се стара о распореду судија на одређена места, о
њиховом опремању потребним прибором, обезбеђује замену судија у случају потребе,

контактира са њима за време такмичења, потписује извештаје са одржаног
такмичења.
Главни судија мора да има звање минимум националног кајакашког судије.
Технички организатор надгледа трке и одговоран је за исправност стазе и
функционисање свих електронских уређаја на стази.
Технички организатор мора да има звање минимум кајакашког судије.
Секретар такмичења одговоран је за целокупну документацију, припрему стартних
листа, жребања и израду програма такмичења и резултата. Води записник о
решавању свих протеста.
Секретар такмичења мора имати звање минимум националног кајакашког судије.
Стартер одлучује о свим питањима везаним за старт трке, те самостално доноси
одлуку о погрешном старту. Његова је одлука коначна.
Он води рачуна о исправности стартне опреме. Комуницира са члановима
Такмичарског одбора, те након што од њих добије знак да је све спремно, позваће
такмичаре да заузму своја места и извршиће старт према Правилнику такмичења.
Стартер мора имати звање минимум националног кајакашког судије.
Поравнач је ангажован само у случају када се користи Аутоматски стартни систем.
Тада је његова дужност да утврди да сви чамци имају исраване стартне бројеве, да
сви такмичари имају исправне такмичарске бројеве, проверава редолсед седења у
групним чамцима и да ли су сви чамци у стартним блоковима (ако постоје). Када су
сви услови испуњени, подизањем беле заставице обавештава стартера да може да
уследи старт трке.
Поравнач мора имати звање минимум кајакашког судије.
Судија на стази осигурава поштовање правила за време трке. Уколико дође до
кршења правила, он о томе обавештава Главног судију који онда извештава
Такмичарски одбор.
Такмичарски одбор одлучује да ли ће неко од дотичних такмичара бити
дисквалификован. У случају кршења правила, судија на стази по завршетку трке
подиже црвену заставицу те саставља писмени извештај пре почетка наредне трке.
У том случају Такмичарски одбор одмах доноси и објављује своју одлуку, пре
објављивања резултата трке. Уколико није било кршења правила, судија подиже белу
заставицу. У тркама на 500 и 1000 метара судија прати трку у моторном чамцу.
Судија не сме бити за време трке ометан ни на који начин. У чамцу се не сме
налазити нико осим судије и возача.
Уколико дође до препрека на стази, судија мора прекинути трку. То извршава
проласком покрај чамца свих учесника трке, при чему маше црвеном заставом или
даје звучни сигнал, све док сви такмичари не престану веслати. Након тога се сви
такмичари враћају на поновни старт. Судија на стази мора о томе одмах обавестити
Такмичарски одбор.
Судија на стази мора имати звање минимум кајакашког судије.

Судије на окретишту воде рачуна да такмичари прођу окретиште у складу са
правилима и састављају листу свих такмичара који су прошли окретиште.
Непосредно након трке дају извештај Такмичарском одбору о томе ко је прошао
одредиште и да ли је било кршења правила.
Када на стази постоји више окретишта на сваком од њих потребно је поставити
једног судију.Судија на окретишту може имати помоћника.
Судија на окретишту мора имати звање минимум кајакашког судије.
Судије на циљу утврђују редослед којим су такмичари прешли линију циља. Судије
се морају налазити на месту, са ког могу јасно видети све стазе у линији циља.
Уколико се судије на циљу не слажу у погледу редоследа два или више такмичара, а
не постоји фото-финиш, несугласица се решава гласањем и то простом већином. У
случају изједначеног резултата гласања, одлучујући глас има Главни судија.
Одлука донешена на основу фото-финиша, у случајевима када он постоји упоређује
се са одлуком судија на циљу, али одлука донета фото-финишем је одлучујућа.
Судије на циљу могу обављати функцију мерача времена уколико не постоји
електронско мерење времена.
Судија на циљу мора имати звање минимум националног кајакашког судије.
Контролори чамаца обављају контролу чамаца пре трка (мерење тежине, дужине
и конструкције чамаца) и после трке (мерење тежине чамаца) што је регулисано
чланом 7. овог Правилника.
Контролори чамаца прегледају чамце и опрему такмичара пре такмичења
уобичајеним средствима. Контролор чамца и вођа екипе ће потписати записник
после процедуре прегледа.
Контролори чамаца обављају контролу тежине чамца после трке и уколико утврде да
је тежина чамца мања од прописане, о томе обавештавају Такмичарски одбор.
Приликом прегледа примењу се стандардни поступци.
Контролори чамаца морају имати звање минимум кајакашког судије.
Објављивач објављује старт трке, редослед на старту те позицију такмичара за
време трке. Дужност обавља према инструкцијама Такмичарског одбора. По
завршетку трке објављује резултате.
Пожељно је да објављивач има звање кајакашког судије.
Представник за медије је дужан у консултацији са Савезом, пружити све нужне
информације о такмичењу и његовом одвијању представницима медија. Он је, према
томе, овлашћен да тражи информације од разних службених лица, који му исто тако
морају, што је пре могуће, набавити копије службених резултата.
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РАСПИС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

10.1

Савез у сарадњи са техничким организатором расписује такмичење и одређује
руководство и службена лица такмичења.

10.2.1 Такмичења у организацији Савеза расписују се минимум 30 дана пре почетка
такмичења.

10.3

Распис за такмичења у организацији Савеза треба да садржи:
Време и место одржавања такмичења
Програм и прелиминарну сатницу
Податак да ли се трке одржавају на текућој или стајаћој води (низводно или узводно)
Висину котизације за учешће екипа односно појединаца, коју одређује Управни одбор
Савеза
Висину таксе за протесте, коју одређује Управни одбор Савеза
Адресе на коју се шаљу пријаве за учешће
Крајњи рок за пријем пријава за учешће је 8 дана пре првог дана такмичења.
Награде
Могућности и цене смештаја и исхране
Посебна упутства
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ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

11.1

Пријава за учешће на такмичењима је сачињена у виду формулара или путем
електронског система за пријаву. Начин пријаве за такмичење дефинише се расписом
за такмичење. Пријава се попуњава и доставља огранизатору до рока наведеног у
распису.

11.2

Свака пријава садржати следеће податке:
Име клуба коме такмичар/и припада/ју
Име и презиме вође екипе и контакт телефон
Дисциплина и категорија у којима се такмичари желе такмичити
Име и презиме сваког такмичара, датум и годину рођења
Исте податке као и за такмичаре и за резервним такмичаре уколико их има.

11.3

Све пријаве треба да буду послате у електронској форми

11.4

Закаснеле пријаве не могу се узети у обзир.

11.5

Секретаријат такмичења прихвата пријаве у складу са условима наведеним у распису
и може одбити или избрисати пријаву учесника који нису испунили услове за
учешће.

11.6

Најкасније 24 часа пре старта прве трке на званичном сајту Савеза објављује се
прелиминарна стартна листа.

11.7

Вођа екипе представља свој клуб и једини комуницира са Главним судијом и
организаторима од почетка до краја такмичења али он/она не сме ометати њихов рад.
Вођа екипе пријављује све промене и примедбе које има на такмичење у писаној
форми 30 минута пре почетка састанка вођа екипа. Уколико је потребно вођа екипе
предаје протест или жалбу према утврђеним правилима.

11.8

Састанак вођа екипа се одржава најраније 12 часова пре почетка прве трке а
најкасније 1 час пре почетка прве трке. На том састанку треба да буду утврђена
имена вођа екипа. Организатори ће дати опис стазе и све остале информације које се
односе на такмичење и као такве се морају поштовати. Главни судија саопштава
програм такмичења након чега се утврђују евентуалне измене у стартним листама
према одредбама овог Правилника.
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ИЗМЕНЕ ПРИЈАВА И ОДЈАВЕ

12.1

Пријављеног такмичара у коначној пријави његовог клуба може заменити ма који
други такмичар у било којој дисциплини истог клуба, уколико је пријављен као
резерва.

12.2

Обавештење о замени у пријавама мора се предати у писменој форми Главном
судији, и то најкасније 1 сат пре прве трке јутарњег или поподневног програма.

12.3

Одјава пријављене посаде је коначна и не дозвољава се поновна пријава исте.
Уколико је такмичар одјављен из трке једноседа на одређеној дистанци, нема право
даљег наступа у групним посадама на тој дистанци. Такмичар одјављен из групне
посаде може наступити у трци једноседа.

12.4

Уколико такмичар не стартује а нема за то неки ваљан разлог одобрен од стране
Такмичарског одбора, сматра се да се добровољно повукао са такмичења те ће у
складу са тим бити дисквалификован из даљег такмичења.
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ПРОМЕНЕ У РЕДОСЛЕДУ ДИСЦИПЛИНА

13.1

Редослед трка наведен у распису, као и интервали између трка назначени у
програму, обавезујући су за организатора. Измене се не смеју вршити, осим уз
сагласност вођа екипа.
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СТАЗЕ

14.1

Стандардне стазе на такмичењима у организацији Савеза су дужине 5000м, 1000м,
500м и 200м. У тркама на 1000м, 500м и 200м морају се испунити услови за
такмичење девет посада које се такмиче у посебним, паралелним стазама.

14.2

ИЗГЛЕД СТАЗЕ

Најкасније 5 часова пре почетка прве трке стаза мора бити измерена и јасно означена,
лако уочљивим заставицама постављеним на бовама.
Линија старта и линија циља означавају се црвеним заставицама/бовама на месту где
секу спољну линију стазе. Линија старта и линија циља морају бити под правим
углом у односу на стазу.
Црвене заставице на циљу морају бити постављене споља колико је то могуће, да би
добили најширу изведену линију циља.
На супротној страни стазе у линији циља поставља се жута табла са вертикалном
црном линијом ширине најмање 150мм.
За трке до 1000м:
Ширина сваке стазе мора бити најмање 9 м.
Стаза мора бити постављена за веслање у једном смеру без препрека.
Дубина воде дуж целе стазе мора бити најмање 2 м.
Стазе су означене бовама и плутачама. Растојање између бова не сме бити више од
25м.
Циљне бове морају бити означене бројевима од 1 до 9. Бројеви би требало да буду
постављени са лева на десно, тако да су јасно видљиви са циљног торња. Бова са
бројем се поставља тако да се при проласку такмичара кроз циљ налази са
његове/њене десне стране како би му/јој број био јасно видљив. Бове морају бити
фиксиране минимум 1м и максимум 2м иза линије циља.
Када постоји телевизијски пренос такмичења, бројеви стаза могу бити постављени у
супротном смеру, с десна на лево, тако да се имена такмичара и бројеви стаза у
којима се налазе поклапају на екрану.
За трке на 5000м:
Дозвољена су окретишта и свако мора бити обележено са најмање 3 бове. Радијус
сваког окретишта мора бити најмање 31,5 м.
Старт и циљ трке се налазе испред циљног торња.
Такмичар неће бити дисквалификован ако додирне бову на скретању, уколико, по
мишљењу судије, није тиме добио предност. Приликом скретања, чамац прати што је
боље могуће стазу како је означена бовама на скретању.
Ако дође до преврнућа, такмичар или посада су аутоматски дисквалификовани из
трке.
Сваки такмичар који је одговоран за судар или који оштети кану или кајак или весло
другог такмичара биће дисквалификован и може се захтевати да плати штету.

14.3

Све стазе које нису стандардне могу имати параметре различите од горе наведених
(ширина стазе, дубина воде, број бова). Стаза може бити и на текућој води и не
мора бити потпуно права.
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СТАРТНИ БРОЈЕВИ (БРОЈЕВИ ЗА ЧАМЦЕ)

15.1

Сви кајаци и кануи морају носити вертикалну плочицу, израђену од непрозирног
материјала, обележену црним бројевима на белој подлози, која показује број стазе.
Бројеви на плочи морају бити висине 15 цм а исписани линијом дебљине 25 мм.

15.2

Плочице се постављају на средини крмене палубе.

15.3

Величина плочица је 18 x 20 цм.

15.4

Није дозвољено причвршћивање стартног броја лепљивом траком преко плочице.

15.5

Са неправилним стартним бројевима (било да су плочице од провидног материјала
или да је број недовољно јасан због величине броја, боје или да је плочица стартног
броја прилепљена траком за причвршћивање) стартер не може пустити такав чамац
у трку и исти ће бити дисквалификован.
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СРЕДСТВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ

16.1

Кајаци се могу покретати само веслима са две лопатице.

16.2

Кануи се могу покретати само веслима са једном лопатицом.

16.3

Весла не могу бити причвршћена на чамце.

16.4

У случају прелома весла у току трке такмичар не може примити ново весло и
аутоматски је дисквалификован из трке.
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КВАЛИФИКАЦИОНЕ И ФИНАЛНЕ ТРКЕ

17.1

Трка се одржава само ако је пријављено најмање две (2) посаде из два (2) различита
клуба.

17.2

Ако је број пријава у тркама до 1.000 метара толико велики да су неопходне
квалификације, број посада у свакој од квалификација, као и у финалу не сме бити
већи од 9 (девет).

17.3

Распоред такмичара по квалификационим тркама одређује се жребањем.

17.4

У финалној трци наступа максимално 9 посада.

17.5

Уколико је за читаву трку пријављено више од овог броја посада, важе следећа
правила:

2-9 пријава
10-18 пријава

Директно финале
Две квалификационе трке;
Три првопласирана из сваке групе
иду у финале и три посаде по
времену.

19-27 пријава

Три квалификационе трке;
Два првопласирана из сваке
групе иде
у финале и три
посаде по времену.

28-36 пријава

Четири квалификационе трке;
Првопласирани из сваке групе
иде у финале и пет посада по
времену.

37-45 пријава

Пет квалификационих трка;
Првопласирани из сваке групе иде
у финале и четири посаде по
времену.

У посебним околностима, уз одобрење УО савеза , може се применити и другачија
прогресија из квалификационих у финалне трке, како следи:
19-27 пријава
Три квалификационе трке;
Првопласирана посада из сваке квалификационе трке у финале, од 2. до 7. места у
полуфинале

Две полуфиналне трке;
Прве три посаде из сваке полуфиналне трке у финале А, од 4. до 7. места и једна посада по
времену у финале Б
28-36 пријава
Четири квалификационе трке;
Прве четири посаде идве посаде по времену у полуфинале
Две полуфиналне трке;
Прве три посаде итри посаде по времену у финале А, остали у финале Б
37-45
Пет квалификационих трка;
Првих пет посада и две посаде по времену у полуфинале
Три полуфиналне трке;
Прве две посаде и три посаде по времену у финале А, преосталих девет посада по времену
у финале Б
46-54
Шест квалификационих трка;
Прве четири посаде и три посаде по времену у полуфинале
Три полуфиналне трке;
Прве две посаде и три посаде по времену у финале А, преосталих девет посада по времену
у финале Б
17.6

Посади која не наступи у квалификационим тркама, неће бити дозвољен наступ у
финалу.

17.7

Посада која је наступила у квалификационој трци мора наступити у истом саставу
и у финалној трци.

17.8

Квалификационе и финалне трке морају се одржати на истој стази.

17.9

У тркама на 1.000 метара, интервал између трка (квалификације и финале) не сме
бити мањи од 1 час и 30 минута.
У тркама на 500 метара тај временски интервал не сме бити мањи од 1 сат.
У тркама на 200 метара тај временски интервал не сме бити мањи од ½ сата.
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СТАРТ

18.1

Такмичари треба да буду на води у зони старта најкасније 5 минута пре утврђеног
времена почетка њихове трке. Зона старта се дефинише као водена површина
унутар 100 м пре стартне линије. Такмичари морају заузети стазу предвиђену
програмом 2 минута пре дефинисаног времена старта.

18.2

Старт се обавља без обзира на одсутне такмичаре у скаладу са чланом 12.4 овог
правилника.

18.3

Када стартер сигнализира, такмичар заузима своју позицију тако да је прамац
чамца на стартној линији. У случају да постоји Аутоматски стартни систем,
такмичар се поставља тако да је прамац чамца на стартној линији и на тај начин у
стартном блоку.

18.4

Стартна команда је READY – SET – GO/звучни сигнал. У периоду између
обавештења SET и GO/звучни сигнал такмичари не смеју да веслају. У том периоду
веслање пре стартног сигнала се сматра погрешним стартом. Чамац постављен на
стартну линију не сме се померати пре старта. Такмичари морају реаговати само на
стартни сигнал и није им дозвољено да га предвиде. Такмичари ће почети да
веслају само кад чују стартни сигнал

18.5

У случају погрешног старта, стартер мора истог тренутка да дâ снажан, јак сигнал.
Када чују тај сигнал, такмичари морају престати да веслају и да прате упутства
стартера за нови старт. Пре новог старта, стартер мора да именује такмичара-е тј.
посаду-е које су начиниле погрешан старт и да им изда опомену. У случају другог
погрешног старта коју начини иста посада, чамац ће бити дисквалификован из
трке и мора напустити зону старта и стазу истог тренутка.
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ВЕСЛАЊЕ НА СТАЗИ

19.1

У тркама до 1000м, такмичари морају задржати цео чамац унутар пет метра широке
централне зоне њихове стазе од старта до циља. Услед било каквог померања, чамац се
одмах мора вратити у овај централни део стазе. Ниједан чамац не сме се приближити на
мање од четири метра у било ком смеру чамцу другог такмичара – ивица једног ивици
другог чамца или прамац једног крми другог чамца.

19.2

Ако чамац напусти центар стазе и не врати се одмах у централну зону стазе, чамац
може бити дисквалификован из трке.

19.3

Чамац који изађе из своје стазе је аутоматски дисквалификован из трке.

19.4

Ако се трка поништи, никаква промена у посади није дозвољена при старту
поновљене трке.

19.5

Уколико се чамац преврне, такмичар или посада су аутоматски дисквалификовани
из трке.

19.6

Судија на стази може прекинути трку са исправним стартом уколико се појаве
непредвиђене сметње. Судија црвеном заставицом и звучним сигналом може
изазвати такав прекид. Такмичари одмах престају веслати и чекају даља упутства.

19.7

Ако се у току трке такмичару поломи весло, такмичар не сме добити ново од
помагача и аутоматски је дисквалификован из трке.

19.8

Није дозвољено помагање такмичару/посади од стране чамаца који не учествују у
трци или на било који други начин.

19.9 Када је трка у току, такмичарима/посадама које не учествују у трци строго је
забрањено да веслају већим делом стазе, чак и изван бова које означавају крај стазе.
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ЦИЉ

20.1

Чамац је завршио трку када прамац/врх чамца пређе циљну линију са свим
члановима посаде у чамцу.

20.2

Судије на циљу утврђују резултат такмичења на основу редоследа којим чамци
стижу на циљ у складу са правилима.

20.3

Ако два или више чамаца стигну на циљ у исто време, њима се додељује исти
пласман.
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ФОТО-ФИНИШ

21.1

У квалификацијама фото-финиш мора приказати све учеснике у трци који су се
пласирали за даље такмичење.

21.2

У финалним тркама на фото-финишу морају бити приказани сви учесници.

21.3

Фото-финиш мора, пре свега, бити на располагању Главном судији на циљу, затим
на располагању Такмичарском одбору и на крају Жирију.
Судија на циљу и Такмичарски одбор морају упоредити своје одлуке са фотофинишем при чему је фото-финиш од одлучујућег значаја. Резултати сваке трке
морају бити потврђени од стране Такмичарског одбора.

21.4
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Уколико фото-финиш потврди истовремени долазак на циљ за 2 (два) чамца, обе
посаде добијају виши пласман. На тај начин 2 или више посада могу заузети прво,
друго или треће место итд.
ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРА ПОСЛЕ ТРКЕ

22.1

Такмичар/посада мора напустити стазу по завршетку трке и не сме ометати следећу
трку.

22.2

Такмичари/посаде изабране од стране Такмичарског одбора за контролу чамаца
морају одмах отићи на место одређено за контролу чамаца после трке, пре почетка
старта следеће трке

22.3

Ако је одређен за допинг контролу, такмичар мора испунити своју обавезу и
поступити у складу са правилима Савеза и АДАС-а о допингу.
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ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ

23.1

Сваки такмичар који покуша да победи у трци на неки непоштен начин, или
прекрши правила такмичења, или не поштује иста биће дисквалификован са тог
такмичења.

23.2

Ако такмичар заврши трку у кајаку или кануу а за који се на контроли чамаца
утврди да није у складу са правилима Савеза (члан 5, 6, 7 овог Правилника), он/она
биће дисквалификован/а из те трке.

23.3

Забрањено је добијати помоћ споља за време трке.

23.4

Није дозвољено да било коју посаду прати неки други чамац при изласку на стазу
док је трка у току.

23.5

Ниједном чамцу није дозвољено да користи објекте убачене на стазу као помоћ.

23.6

Сви од горе наведених прекршаја резултирају дисквалификацијом такмичара.

23.7

Све дисквалификације од стране Такмичарског одбора морају бити потврђене
писменим путем одмах након образложења. Вођа екипе мора да потврди да је
примио копију наводећи тачно време пријема, од кога се рачуна почетак времена
за протест. Уколико се потврда о дисквалификацији не преда вођи екипе, то не
утиче на дисквалификацију.

23.8

Такмичарски одбор може опоменути било ког такмичара или службено лице чије
понашање штети реду и вођење такмичења. Такмичарски одбор може, након
поновљеног прекршаја и опомене, да дисквалификује ту особу из даљег такмичења.

23.9

Вође екипа одговорне су за понашање свих чланова своје екипе/клуба. У случају
када члан екипе који није такмичар омета организацију и вођење такмичења,
Такмичарски одбор после опомене има право да санкционише екипу којој тај члан
припада.
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ПРОТЕСТ

24.1

Протест против права неке посаде да учествује у трци упућује се Главном судији
најкасније 1 сат пре старта трке. Накнадно уложен протест – у року од 30 дана
одржавања дотичне трке – уважава се само ако службена лица клуба која улажу
протест могу доказати да су се са чињеницама, на којима се заснива протест,
упознали тек након временске границе од једног сата пре почетка трке.

24.2

Накнадни приговор упућује се Управном одбору Савеза уз прописану таксу
Савеза. Уколико се приговор покаже оправданим, износ таксе се враћа.

24.3

Протест уложен за време такмичења мора бити насловљен на Такмичарски одбор,
најкасније 20 минута након што је вођа екипе обавештен о одлуци против његовог
такмичара или екипе и потписом потврдио пријем тог обавештења. Главни судија
мора обавестити све заинтересоване стране о протесту. После 20 минута, Главни
судија закључује рок за улагање протеста и започиње разматрање протеста. Одлука
такмичарског одбора у вези протеста мора бити писмено потврђења, по
закључивању случаја и мора бити образложена. Главни судија мора уручити
копију одлуке вођама екипа. Вођа екипе потврђује пријем копије одлуке, и то
потписом на копији која је у поседу Такмичарског одбора, бележећи време
пријема, за случај даље жалбе.

24.4

Сви протести се улажу у писменој форми уз прописану таксу Савеза на Формулару
број 1 - ПРОТЕСТ, који је саставни део овог Правилника.

24.5

Такса се враћа, уколико се протест прихвати као оправдан.

24.6

Закључак Такмичарског одбора уноси се у записник о такмичењу.

25

ЖАЛБА

25.1

Жалба на одлуку Такмичарског одбора уручује се Председнику Жирија у
писменом облику, уз прописану таксу Савеза, на прописаном Формулару број 2Жалба, који је саставни део овог Правилника.

25.2

Жалба се мора уручити Председнику Жирија најкасније 20 минута након што је
вођа екипе добио копију одлуке такмичарског одбора у писаној форми против
такмичара или екипе, те потврдио пријем потписом.

25.3

Такса се враћа уколико се жалба усвоји.

25.4

Одлука Жирија је коначна.
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БОДОВАЊЕ

26.1

На појединачном првенству Србије на 5000м и Купу Србије, нема бодовања
резултата већ се утврђује редослед првих 9 посада у финалу и проглашавају
победници по дисциплинама.

26.2

За екипни пласман на првенству Србије посаде ће се бодовати на следећи начин:

Првопласирана посада ( К-1 и Ц-1) добија онолико бодова колико се чамаца
квалификовало за финале, пута 1 бод.
Првопласирана посада ( К-2 и Ц-2) добија онолико бодова колико се чамаца
квалификовало за финале, пута 1,5 бод.
Првопласирана посада ( К-4 и Ц-4) добија онолико бодова колико се чамаца
квалификовало за финале, пута 2 бода.
Остали чамци по редоследу доласка на циљ добијају:
К-1 и Ц-1 добијају по 1 бод мање од претходног
К-2 и Ц-2 добијају по 1,5 бод мање од предходног
К-4 и Ц-4 добијају по 2 бода мање од предходног
26.3

Бодује се онолико посада колико је било пријављено у стартној листи

26.4

Екипни пласман ће се утврђивати:
За сениоре на основу збира бодова које је екипа освојила у свим дисциплинама
сениорског програма (мушкарци + жене).
За јуниоре на основу збира бодова које је екипа освојила у свим дисциплинама
јуниорског програма (мушкарци + жене).
За кадете на основу збира бодова које је екипа освојила у свим дисциплинама
кадетског програма (мушкарци + жене).
За пионире на основу збира бодова које је екипа освојила у свим дисциплинама
пионирског програма (мушкарци + жене).
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АНТИ-ДОПИНГ

26.1

Допинг је строго забрањен. Анти-допинг контрола се спроводи у складу са
Правилима АДАС-а.
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РЕЗУЛТАТИ

27.1

Резултати такмичења у организацији Савеза морају бити објављени на званичном
сајту после одржаног такмичења.
IV ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА – ПОСЕБНА ПРАВИЛА
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ТАКМИЧЕЊА

28.1

Савез организује следећа такмичења:
Првенство Србије на кајакашким ергометрима
Првенство Србије на 5000 м
Појединачно првенство Србије – Куп Србије
Појединачно и екипно првенство Србије
Првенство Србије у мини кајаку
Мини кајак лига Србије
Кајакашка лига пионира

28.2

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ НА КАЈАКАШКИМ ЕРГОМЕТРИМА

Првенство Србије на кајакашким ергометрима организује се у складу са
„Правилником о одржавању такмичења на кајакашким ергометрима“.
28.3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ НА 5000 м
Дисциплине:
ПИОНИРИ
ПИОНИРКЕ

5000 м
5000 м

К1, Ц1
К1

КАДЕТИ
КАДЕТКИЊЕ

5000 м
5000 м

К1, Ц1
К1

ЈУНИОРИ
ЈУНИОРКЕ

5000 м
5000 м

К1, Ц1
К1

СЕНИОРИ
СЕНИОРКЕ

5000 м
5000 м

К1, Ц1
К1

Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити неограничен број
такмичара/посада.

Сваки такмичар наступа само у категорији у којој је регистрован.
Да би се трка одржала, морају бити пријављена најмање два такмичара/посаде из
најмање два клуба.
Првенство ће се одржати и признати ако је пријављено најмање осам (8) клубова.
Стаза на којој се одржавају трке на 5000м поставља се према стандардима ИЦФ-а.
28.4

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ - КУП СРБИЈЕ

Дисциплине:
КАДЕТИ
КАДЕТКИЊЕ
КАДЕТКНИЊЕ

200 500 и 1000 м
200 500 и 1000 м
200 м, 500 м

К1, Ц1
К1
Ц1

ЈУНИОРИ
ЈУНИОРКЕ
ЈУНИОРКЕ

200, 500 и 1000 м
200, 500 и 1000 м
200 м, 500 м

К1, Ц1
К1
Ц1

СЕНИОРИ
СЕНИОРКЕ
СЕНИОРКЕ

200, 500 и 1000 м
200, 500 и 1000 м
200 м, 500 м

К1, Ц1
К1
Ц1

Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити неограничен број
такмичара/посада.
Такмичари-ке у категоријама: кадети и јуниори могу бити пријављени у највише
три дисциплине.
Такмичари-ке у категорији сениора могу бити пријављени у неограниченом броју
дисциплина.
Такмичар може равноправно возити кајак и кану.
Сваки такмичар наступа само у категорији у којој је регистрован.

Да би се трка одржала, морају бити пријављена најмање два (2) такмичара/посаде
из најмање два (2) клуба.
Првенство ће се одржати и признати ако је пријављено најмање осам (8) клубова.
Након квалификационих трка веслају се А и Б Финала, за оне старосне категорије
за које је расписом тако предвиђено.
28.5

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
Дисциплине:

ПИОНИРИ
ПИОНИРКЕ

КАДЕТИ
КАДЕТИ
КАДЕТКИЊЕ
КАДЕТКИЊЕ
КАДЕТКИЊЕ
ЈУНИОРИ
ЈУНИОРКЕ

СЕНИОРИ
СЕНИОРКЕ

500 и 1000 м
1000 м
500 и 1000 м
1000 м

К1, Ц1
К2, Ц2, К4
К1
К2, К4

500 и 1000 м
200 м
200 м
200, 500м
500 и 1000 м

К1, Ц1, К2, Ц2, К4
К1, Ц1
К1,
Ц1
К1, К2, К4

200, 500 и 1000 м
500 и 1000 м
200, 500 и 1000 м
500 и 1000 м
200м , 500м

К1, Ц1, К2
Ц2, К4,
К1, K2
К4
Ц1

200, 500 и 1000 м
200, 500 и 1000 м
200 м, 500м

К1, Ц1, К2, Ц2, К4, Ц4
(весла се само ц-4 500)
К1, К2, К4
Ц1

Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити по два (2) такмичара/посаде.
Такмичари-ке регистровани у категорији млађи пионири-ке који-е у години
такмичења пуне 11 и 12 година, могу бити пријављени у категорији пионира-ки у
највише три (3) дисциплине.

Такмичари-ке у категоријама пионири, кадети и јуниори могу бити пријављени у
категорији у којој су регистровани у највише три (3) дисциплине и следећој
узрасној категорији у највише три (3) дисциплине.
Такмичари-ке у категорији сениора могу бити пријављени у неограниченом броју
дисциплина.
Такмичар може равноправно веслати кајак и кану.
Да би се трка одржала, морају бити пријављена најмање два (2) такмичара/посаде
из најмање два (2) клуба.
Првенство ће се одржати и признати ако је пријављено најмање осам (8) клубова.
28.6

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МИНИ КАЈАКУ
Дисциплине:
За узраст - 12 година
Дечаци
Девојчице

1000 м
500 м
1000 м
500 м

мк1
мк2
мк1
мк2

1000 м
500 м
1000 м
500 м

мк1
мк2
мк1
мк2

1000 м
500 м
1000 м
500 м

мк1
мк2
мк1
мк2

За узраст - 11 година
Дечаци
Девојчице

За узраст - 10 година
Дечаци
Девојчице

За узраст – од 8 до 10 година
Дечаци
Девојчице

За узраст – од 11 до 12 година

Дечаци
Девојчице

500 м
500 м

500 м
500 м

мк4
мк4

мк4
мк4

Сваки клуб у једној дисциплини може пријавити највише 2 (две) посаде.
Такмичар-ка може наступити у највише 2 (две) дисциплине.
Број трка зависи од броја пријављених такмичара-ки по узрасниј категорији по полу.
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.
Сваки такмичар наступа само у својој узрасној категорији и полу (осим у случају
МК4 према Правилнику о одржавању мини кајак лиге Србије).
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.
Да би се трка одржала, морају бити пријављена најмање два (2) такмичара/посаде
из најмање два (2) клуба.
Првенство ће се одржати и признати ако је пријављено најмање осам (8) клубова.
Бодовање за екипни пласман се врши по систему дуплог бод система: бодују се
сви такмичари који су трку успешно завршили, сабирају се бодови свих такмичара
једног клуба, да би се потом рангирали клубови на основу укупног броја освојених
бодова и броју клубова који су учествовали у трци. Победник у свакој трци добија
1 (један) додатни бод.
У тркама мини кајака двоседа бодови се множе коефицијентом 2 (два).
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), а уколико се
деси да су и у том случају изједначени, победник ће бити клуб са више освојених
првих места у мини кајаку једноседу (па двоседу).

28.7

МИНИ КАЈАК ЛИГА СРБИЈЕ

Такмичења у мини кајак лиги Србије организују се у складу са Правилником о
Мини кајак лиги Србије на мирним водама.
28.8

ПИОНИРСКА ЛИГА СРБИЈЕ

Такмичења у пионирској лиги Србије организују се у складу са Правилником о
Кајакашкој лиги пионира Србије на мирним водама.

29.

НАГРАДЕ

На појединачном првенству Србије на 5000 м и Купу Србије три првопласирана
такмичара/посаде у свакој дисциплини добијају медаље.
На појединачном и екипном првенству Србије три првопласирана
такмичара/посаде у свакој дисциплини добијају медаље и/или дипломе, а три
првопласиране екипе у свакој категорији добијају пехаре и/или дипломе.
На првенству Србије у мини кајаку три првопласирана такмичара/посаде у свакој
дисциплини добијају медаље и/или дипломе, а а три првопласиране екипе добијају
пехаре и дипломе.
Награде у Мини кајак лиги Србије се додељују у складу са Правилником о Мини
кајак лиги Србије на мирним водама.
Награде у пионирској лиги Србије се додељују у складу са Правилником о
Кајакашкој лиги пионира Србије на мирним водама.
30.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Кајакашки Савез Србије може организацју првенства поверити појединим
покрајинским спортским организацијама, односно, основним спортским
организацијама или их сам организовати.
Клубска, градска, регионална, покрајинска и остала такмичења у кајаку и кануу
спринт одржавају се у духу и складу са овим правилником, с тим што се за свако
од њих расписују посебне пропозиције које морају бити усаглашене са степеном и
рангом тих такмичења.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза
Председник

_________________________
Мирко Нишовић

Прилог 1 - Пријава за такмичење
ПРИЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Назив такмичења: _____________________________________________________________
Датум одржавања такмичења: ___________________________________________________
Назив клуба:
Име и презиме вође екипе:
Телефон вође екипе:
Р.б
р.

Дисциплина

Категорија

Име и презиме такмичара

Датум рођења

Т- такмичар
Р - резерва

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Датум: ____________________

М.П.

Потпис: __________________

Прилог 2 – Систем расподеле у финалне трке
10-18 такмичара/посада план „А“

ПЛАН А
Стаза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10-18 такмичара/посада
Пласман
2. по времену
3/1
2/2
1/1
1/2
2/1
3/2
1. по времену
3. по времену
19-27 такмичара/посада план „Б“

ПЛАН Б
Стаза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19-27 такмичара/посада
Пласман
2. по времену
2/2
1/3
1/1
1/2
2/1
2/3
1. по времену
3. по времену

28-36 такмичара/посада план „Ц“

ПЛАН Ц
Стаза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

28-36 такмичара/посада
Пласман
5. по времену
3. по времену
1. по времену
1/1
1/3
1/2
1/4
2. по времену
3. по времену
37-45 такмичара/посада план „Д“

ПЛАН Д
Стаза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

37-45 такмичара/посада
Пласман
3. по времену
1. по времену
1/5
1/1
1/3
1/2
1/4
2. по времену
4. по времену

У посебним околностима, уз одобрење УО савеза, може се применити и другачија прогресија из
квалификационих у финалне трке, како следи:

19-27 такмичара/посада
Полуфинале 1
СФ1
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7/3
5/1
5/3
2/1
3/2
2/3
4/1
6/2
7/1

Полуфинале 2
СФ2

Финале А

Стаза

Пласман

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7/2
6/1
4/2
3/3
3/1
2/2
4/3
5/2
6/3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28-36 такмичара/посада
Полуфинале 1
СФ1
Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласман

1. по времену
4/3
2/2
1/1
1/3
2/4
3/1
3/3
4/1

Полуфинале 2
СФ2

Финале Б
Пласман

3/СФ2
2/СФ1
1/СФ2
1/1
1/3
1/2
1/СФ1
2/СФ2
3/СФ1

Финале А

Стаза

Пласман

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4/2
3/4
3/2
1/4
1/2
2/1
2/3
4/4
2. по времену

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласман

7/СФ2
6/СФ1
5/СФ2
4/СФ1
4/СФ2
5/СФ1
6/СФ2
7/СФ1
1. по времену

Финале Б
Пласман

2. по времену
3/СФ1
2/СФ2
1/СФ1
1/СФ2
2/СФ1
3/СФ2
1. по времену
3. по времену

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласман

11.по времену
7. по времену
8. по времену
4. по времену
6. по времену
5. по времену
9. повремену
10.по времену
12.по времену

37-45 такмичара/посада
Полуфинале 1
СФ1
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5/5
4/4
3/3
1/1
2/2
2/5
1/4
4/1
5/2

Полуфинале 2
СФ2
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5/3
4/2
1/5
2/3
3/1
1/2
3/4
4/5
1. по времену

Полуфинале 3
СФ3
Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Финале А
Пласман

2. по времену
5/1
3/5
2/4
1/3
2/1
3/2
4/3
5/4

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласман

2. по времену
2/СФ2
1/СФ3
1/СФ1
1/СФ2
2/СФ1
2/СФ3
1. по времену
3. по времену

Финале Б
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11.по времену
7. по времену
8. по времену
4. по времену
6. по времену
5. по времену
9. повремену
10.по времену
12.по времену

46-54 такмичара/посада
Полуфинале 1
СФ1
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4/5
4/2
2/6
1/1
2/3
1/4
3/3
3/6
1. по времену

Полуфинале 2
СФ2
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4/3
4/1
3/4
1/5
2/1
1/2
2/4
3/1
2. по времену

Полуфинале 3
СФ3

Финале А

Стаза

Пласман

Стаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4/6
4/4
2/2
2/5
1/3
3/2
1/6
3/5
3. по времену

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласман

2. по времену
2/СФ2
1/СФ3
1/СФ1
1/СФ2
2/СФ1
2/СФ3
1. по времену
3. по времену

Финале Б
Стаза

Пласман

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11.по времену
7. по времену
8. по времену
4. по времену
6. по времену
5. по времену
9. повремену
10.по времену
12.по времену

Формулар број 1

ПРОТЕСТ

Протест се може уложити током такмичења и упутити Такмичарском одбору. Предаје се
Главном судији не касније од 20 минута по објављивању званичних резултата.
Такса: 2.000,00 динара.
Број трке

Датум

Време

Клуб

Квалификациона
трка

Дисциплина

Име(на) такмичара

Финална
трка

Стартни
број

Разлог протеста:
________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Примљено
Датум и време

Потпис вође екипе

Потпис судијске комисије

ОДЛУКА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ

СУДИЈСКА КОМИСИЈА ПРИХВАТА ПРОТЕСТ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
СУДИЈСКА КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА ПРОТЕСТ ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Такмичарски одбор
_______________________
Главни судија (име и презиме)

Формулар број 2

ЖАЛБА

Жалба на одлуку Такмичарског одбора се упућује Жирију и предаје се Председнику Жирија у
писаној форми не касније од 20 минута након што је вођа екипе обавештен о одлуци
Такмичарског одбора.
Такса: 2.000,00 динара

Жалба: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Примљено
Датум и време

________________
Потпис вође екипе

________________
Потпис Председника Жирија

ОДЛУКА ЖИРИЈА
ЖИРИ ЈЕ ПРИХВАТИО ВАШУ ЖАЛБУ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _
ЖИРИ ЈЕ ОДБИО ВАШУ ЖАЛБУ ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ОДЛУКА ЖИРИЈА ЈЕ КОНАЧНА

Жири
_____________________
Председник (име и презиме)

