ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕЗА
ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
03.03.2019. – 01.08.2020. 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 овом периоду одржано је 18 седница Управног одбора (16 у 2019. и 2 у 2020.
години) и више састанака комисија Савеза.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Савез је током 2019. године са МОС-ом потписао уговор који се односи на реализацију
редовног програма и програма за огранизацију кампова за перспективне спортисте.
Оба програма су у потпуности реализована и средства су оправдана Министарству у
предвиђеним роковима.
У 2020. години уговор који се односи на реализацију редовног програма потписан је на
износ од 55 милиона динара, међутим као последица ситуације у нашој земљи у вези
са заразном болешћу ковид-19, светскe пандемије и мерама Владе РС, буџети
националних гранских савеза смањени су за 17,5% и нови ревидирани уговор о
реализацији редовног програма потписан је 12.јуна 2020. године. Када је у питању
активност која се односи на програм везан за огранизацију кампова за перспективне
спортисте, уговор је потписан 22. Јуна 2020.године.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У 2019. 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 2019. години кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ финансирано је 32 спортиста.
У 2019. години кроз Развојни програм финансирано је двоје спортиста (Марија
Достанић и Бојан Зделар) које су по критеријумским условима ОКС-а сврстане у прву
категорију. За ову сврху ОКС је издвојио сопствена средства.
Кајакашки репрезентативци били су део олимпијског тима Србије који је наступао на
Европским играма у Минску (Белорусија) 2019. године.
Када је у питању 2020.година, значајан пад у резултатима из 2019. године одразио се и
на буџет олимпијског комитета из кога се финансирају наши спортисти. Са до тада
највећих 31,4 милиона динара колико смо добијали у 2020. годину ушли смо са 10,9
милиона динара.
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 2019. године имао
комитетом Србије.

веома добру сарадњу са Параолимпијским

Скупштина Параолимпијског комитета је на седници одржаној 22.03.2019 године
примила Кајакашки савез Србије у своје чланство (редован члан без права гласа) и
расподелом средстава добијених од МОС-а доделила Савезу 450.000,00 РСД (0,90% од

укупног буџета намењеног за расподелу параолимијским спортивима.
Средстава су утрошена на учешће паракајакашких репрезентативаца (3
паракајакаша:Страхиња Буквић, Вук Радовановић и Мирослав Ђорђевић и 2 тренера:
Миленко Нашагаћин и Небојша Симић) на Европском првенству у Пољској док је
савез финансирао учешће на Светском првенству у Сегедину, према усвојеним
критеријумима (пласман у финале ЕП за паракајак).
АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије настављена је у 2019. години.
Обављене су редовне годишње допинг контроле на националним такмичењима, на
мирним и дивљим водама. 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
Савез је огранизовао изборни конгрес Европске кајакашке асоцијације у Београду.
Јована Станојевић, међународни судија, ангажована у Савезу од 2007. године,
изабрана је за члана УО ЕКА и члана УО ИЦФ-а. Јована Станојевић дипломирани
мастер енглеског језика и књижевности, члан је ЕКА комитета за спринт од 2017.
године. Стекла је огромно искуство у огранизацији међународних такмичења у нашој
земљи почев од 2007 до 2018. године и то као главни менаџер такмичења, када је
Савез био огранизатор највећих међународних приредби. Од 2011. год она је
међународни судија и делила је правду на чак 15 највећих спортских догађаја у кајаку
и кануу на мирним водама укључујући и Параолимпијске игре у Рију. Крајем 2019.

године, Јовани Станојевић указано је још једно велико поверење, именована је на
функцију вд техничког делегата за спринт у ЕКИ уместо Ели Милер.
РЕЗУЛТАТИ
Позитиван тренд и висок ниво резултата које кајакаши постижу на међународној
сцени, у протеклим сезонама, није настављен у 2019. години. Највеће остварење
међу резултатима је сребрна медаља Страхиње Стефановића у дисциплини к-1 200м
на СП у Сегедину.
Од резултатских остварења у 2019. години када су у питању мирне воде издвајамо још
четврто место Милице Старовић у к-1 500м и седмо место у к-1 200м у олимпијским
дисциплинима, чиме је Савез са Стефановићевом пласманом обезбедио две норме за
одлазак на ОИ у Токио. Издвајамо и успех на неолимпијским дисциплинама: четврто
место двоседа Марко Новаковић, Ервин Холперт у к-2 500м, пето место Кристине
Бедеч у к-1 5000м и седмо на СП у Сегедину. После дужег времена, остали смо без
медаља на светским куповима и тренутно само са две норме за Олимпијске игре у
Токију, а 2019. година завршена је са само једном сениорском медаљом на великом
такмичењу.

У години одржавања Европских игара Европска кајакашка асоцијација је одлучила да
нема Европског првенства, а Европске игре имале су статус ЕП за сениоре. Милица
Старовић била је четвропласирана у к-1 500м и седмопласирана у к-1 200м, док је
Кристина Бедеч заузела седмо место у к-1 5000м. За разлику од првих Игара одржаних
у Азербејџану четири године раније када су освојене 3 медаље и када је наш спорт
имао 10 посада у финалним тркама, уследио је озбиљан резултатски пад у Минску.
Јуниори и млађи сениори имали су запажен учинак у 2019. години. Освојено је 5
медаља на Европском првенству у Рачицама (Чешка): Биљана Релић к-1 200м(злато),
Биљана Релић-Марија Достанић к-2 500м(злато) и Бојан Зделар к-1 1000м (злато),
Страхиња Стефановић к-1 200м (сребро) и Бојан Зделар к-1 500м (сребро). На СП у
Питештију изборне су четири финала. У млађим категоријама, кадети и јуниори
освојили су 6 медаља на такмичењу „олимпијске наде“ у Братислави (четири златне
и 2 сребрне медаље).

Пад у резултату у 2019. години резултирао је променом у стручном кадру
репрезентације. Понуђеном и прихаћеном оставком од селектора Боре Сибинкића,
Управни одбор Савеза је у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије ангажовао
мађарског стручњака Акоша Верецког на функцију главног тренера, док је за
селектора репрезентације именован др Павле Јованов.Уведене су значајне промене у
рад и систем функционисања репрезентације.
Када су у питању дивље воде, дисциплине спут и слалом, напредак у резултатима
направљен је у тимским категоријама. Савез улаже значајна средства и усмерава их
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
организованим догађајима. Савез је, уз техничку подршку клубова домаћина успешно
организовао и спровео из своје надлежности следећа такмичења: куп Србије
(Београд), Првенство државе за све категорије у спринту (Београд), спусту (Б.Башта) и
слалому (Ушће), Првенство државе на 5км у сприну (Београд), Првенство државе у
мини и пионирској лиги Србије у спирнту (Б.Паланка), и мини кајак лигу и кајакашку
лигу пионира у спринту (Б.Паланка, Београд, Вишњићево и Бечеј) као и куп млађих
категорија у слалому (Ниш, Нови Пазар, Ушће) и по први пут у спусту (Београд, Чачак,
Б.Башта).
Закључак је да су сва предвиђена такмичења на свим нивоима како мирних тако и
дивљих вода спроведена према усвојеном Календару такмичења.
У 2019. години број регистрованих тамичара у Савезу дошао је до броја 1567, а екипно
и појединачно првенство државе за све категорије у спринту и даље држи рекорд по
броју учесника (преко 600 спортиста).

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Епидемија коронавируса у нашој земљи и одлуке кризног штаба Владе РС имале су за
последицу да календар реализације националних тамичења доведен у питање. Наиме
ни једно званично такмичење под окриљем Савеза није реализовано до 1. августа
услед актуелне епидемиолошке ситуације у земљи.
КЛУБОВИ
На иницијативу председника Савеза, а услед актуелне ситуације са коронавирусом,
спроведена је кампања посете клубовима у Србији у новонасталим околностима.
Жеља је била да се Савез ближе упозна са радом клубова, практично базом у којој се
стварају садашњи и будући репезентативци, да се сагледају услови у којима клубови
раде и њихови инфаструктурни потенцијали. Такође желели смо да саслушамо
проблеме са којима се база суочава и да се чују примедбе и предлози за унапређење
система селекције у кајакашком спорту.
Селектор за спринт др Павле Јованов обишао је клубове у Новом Кнежевцу, Бечеју,
Кањижи, Сенти, Бачкој Паланци, Новом Саду, Зрењанину, Прогару, Борчи, Београду,
Земуну, Сремској Митровици и Шапцу.
Председник Савеза Мирко Нишовић био је гост Забрежја у Обреновцу, Вала у Сремској
Митровици и Марине прогар у Прогару.
ПРОМОЦИЈА
Савез је промоцију кајака имао већ традиционалним учешћем на Сајму спорта (22-24,
новембар, Хала 1, Београдског сајма) где је велики број посетилаца показао своје
интересовање за наш спорт. Организовано 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 Београду и

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.
Савез је имао адекватну медијску промоцију, кроз штампане и електронске медије,
током године. Овим путем упућујемо и апел клубовима, да и сами колико су у
могућности, промовишу кајакашки спорт путем свих врста медија у својим срединама,
док ће Савез са своје стране пружити максималну подршку за такав вид рекламе.
ОПРЕМА
Савез је имао почетом 2019. године набавио опрему за репрезентативце у слалому
(весла, кајаци, кациге и шприцдеке). Издвојена су сопствена средства за обнову возног
парка (купљен комби) а захваљујући Олимпијском комитету Србије набављена је и
најновија приколица за транспорт чамца у много већем капацитету него све
досадашње. У 2019. години продата су два Савезна комбија марке Хјундаји која су се
показала нерентабилним (висока цена регистрације, и велика потрошња) за
одржавање и несигурним за дуга путовања.
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Обећана помоћ државе на изградњи пројекта регатног центра за кајакаше, који
представља и највећи проблем приликом спровођења тренинга у летњем периоду,
почела је са реализацијом у Бачкој Паланци. Овај пројекат на седници владе одржаној
7. новембра 2019.године проглашен је пројектом од значаја за Републику Србију чиме
су се створили сви неопоходни услови за наставак започете реализације
ЕДУКАЦИЈА
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, настављена је пракса реализовања стручних семинара за
стручњаке у спорту и спортске стручњаке који су реализовани у јануару 2019. године и
јануару 2020.године.

Избор предавача и тема на овогодишњем семинару показао се као пун погодак а као
крајњи резултат било је учешће рекордног броја (66) тренера.
На основу уговора са партнерским акредитованим установама Савез је у 2019. години
обавио едукацију за тренере који су исказали жељу за добијањем одговарајуће
лиценце.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
У 2019. години у чланство Савеза није било захтева за пријем.
ПРАВНИ АКТИ
Савез у складу са Законом о спорту, прати трендове које диктира ресорно
Министаство. Сва спортска правила правила усклађена су са Правилницима
Министарства омладине и спорта, као и са правилима међународних огранизација
ИЦФ-а и ЕКА.
СПОНЗОРСТВО
Променом руководства ОТП банке и објективно слабијим резултатима наших
спортиста (све мање медаља на великим такмичењима у сениорској конкуренцији у
олимпијским дисциплинама), Савез је званично остао без главног спонзора који је
био партнер у четири протекле године и сви преговори за наставак сарадње нису
уродили плодом.

