ПЛАН РАДА САВЕЗА ЗА 2020. ГОДИНУ
Обезбеђивање што бољих услова за све спортисте, био је приоритетни задатак Савеза
у 2020 години. Самим тим створили би предуслове за што боље резултате. Главни циљ
пред новим стручним штабом ове сезоне био је подизање нивоа резултата (освајање
медаља) с озбиром на податак да је уследио озбиљан резултатски пад у 2019.години.
Међутим услед светске пандемије изазавне коронавирусом зацртани циљеви су тешко
оствариви, бар када је у питању такмичарки део.
Константна едукација стручног кадра, тренера и судија су задаци у периоду пред
нама.
Медијска промоција кајака подједнако је важна како би на прави начин популарисали
наш спорт поготову међу младима и тиме покушали да их анимирамо да се укључе у
рад клубова који представљају базу квалитетних спортиста, што је у новонасталим
околностима тешко изводљиво.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Смањивањем буџета за реализацију годишњег програма, услед мера Владе РС, Савез
је враћен на ниво од 2017. године када је годишњи буџет изнoсио 45 милиона динара.
Треба истаћи да ће се Савез домаћински односити и у 2020. години према буџетским
средствима, као што је рађено до сада. Предложићемо реaлне програме и пројекте,
што је још један показатељ одговорног понашања према држави али исто тако
покушати да увећамо буџет до краја године финансирањем МОС-а.

ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
У 2020. години кроз Олимпијски програм „Токио 2020“ тренутно се финансира 5
посада: 13 спортиста и 5 тренера. У питању су посаде које су рангиране у четири групе
на основу резултата критеријумских такмичења у 2019. години.
У 2020. години кроз Развојни програм финансирају се две спортискиње по
критеријумским резултатима из 2019: Оливера Михајловић и Анастазија Бајук.
Средства опредељена Савезу на почетку 2020. године била су мања су захваљујући
лошим резултатима из 2019. године за више од 65%, а услед одлагања Олимпијских
игара и смањења буџета ОКС-у од стране МОС-а, тренутно за кајак износе 4,9 милиона
динара што је у односу на 2019. годину умањење за преко 84%.

Детаљном анализом (последња три олимпијска циклуса „Лондон 2012, „Рио 2016“
„Токио 2020“) и пројекцијом Олимпијског комитета Србије („Париз 2024, „Лос Анђелес
2028“), кајак као индивидуални спорт је са адекватним улагањима, значајно
уснапредовао што је на крају довело до освајања и олимпијске медаље после 32
године. Међутим методом симулације на основу остварених резултата у последњем
олимпијском циклусу и предстојећа два, а на основу резултата наших спортиста,
долази до значајног пада не само за кајакашки спорт већ спорт на нивоу целе државе.
Забринути због такве прогнозе у Олимпијском комитету Србије, од септембра текуће
године решени су да уведу нова два пројекта у олимпијски програм о чему ће бити
више речи у делу који се односи на пројекте.

ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
С обзиром да је Савез постао редован члан ПОКС-а, додељена средствима за 2020.
годину износе 300.000,00 (0,46% од буџета ПОКС-а) што је за 50% мање средстава у
односу на 2019-ту. Опредељеа средства биће утрошена на учешће такмичара на
паракајакашким догађајима у 2020.години уколико их уопште буде било.
АНТИДОПИНГ АГЕНЦИЈА
Сарадња са антидопинг агенцијом Републике Србије настављена је у 2020. години, и
биће реализована кроз редовне годишње допинг контроле на националним
такмичењима. Посебан третман имају наши кандидати за одлазак на ОИ у Токио који
су сврстани у националну тест групу која ће бити више пута у току године тестирана.
Значајан акценат биће задржан и на едукацији спортиста кроз обавезна предавања
која Антидопинг агенција реализује.
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
Обавезни здравствени прегледи за стипендисте Министарства омладине и спорта
реализују се и у 2020. години, два пута годишње, по Закону. Први преглед је већ
обављен јер је рок, с обзиром на ситуацију са корона вирусом, продужен до 15. јула.
Новина је, да се уз стандардну процедуру здравственог прегледа, спортисти тестирају
и на коронавирус.
Иако Савез више нема законску обавезу да финансира здравствене прегледе спортиста
настављена је пракса финансирања прегледа за све спортисте, носиоце стипендија
Министарства омладине и спорта.
САРАДЊА СА ИЦФ-ом и ЕКА
Савез је ове године аплицирао за учеснике ИЦФ кампа у спринту (Бојана Михајловић,
Тијана Арсић и Михајло Маловић) и слалому (Марко Ђорђевић и Жељана Чингелић).
Због ситуације са светском пандемијом заразног вируса ковид-19 сви кампови су
отказани.
Када је у питању огранизација међународних догађаја, Савез је аплицирао на
конкурсу за огранизацију Европског првенства за јуниоре и млађе сениоре 2023. чије је
домаћинство добио Познањ, и Светског пренства за јуниоре и млађе сениоре 2024.
године а организацију је добила Братислава. Загреб је вратио домаћинство за ЕП за
јуниоре и млађе сениоре за 2022. годину, па се неочекивано отворила могућност да
Савез аплицира за домаћинство овог међународног догађаја, а подршку за ту

иницијативу дао је и сам Министар омладине и спрота Вања Удовичић приликом
обиласка репрезентације у Београду 5. јула ове године.
ПРИПРЕМЕ
У 2020 години пажња је била усмерена, осим „А“ селекције, и на млађе категорије,
поготово у спринту. Обезбеђен је адекватан стручни кадар за рад са кајакашким
подмлатком, побољшани су услови за рад, организоване су камп припреме,
обављена тестирања и направљен избор селекција у прва два месеца текуће године.
То су били приоритетни задаци у сезони у којој смо желили да на Првенству Европе у
Москви(Русија) и Првенству Света у Бранденбурту (Немачка), задржимо висок ниво
резулатских остварења. Међутим светска пандемија са заразним вирусом ковид -19
покварила је све наше планове. Бригу о нашим најбољим спортистима који су
кандидати за одлазак на ОИ у Токио водио је у прва три месеца 2020. године
Олимпијски комитет Србије, али због новонастале ситуације спортисти који су
изборили квоту, као и кандидати за одлазак на ОИ и практично сви остали спортисти
у сениорској, јуниорској и кадетској категорији до краја године биће финансирани од
стране Савеза који води бригу и о кајакашима и кајакашицама на дивљим водама.
РЕЗУЛТАТИ
Резултати наших такмичара требали су да буду у наредном периоду приоритетни
задатак у свим селекцијама на свим нивоима, што омогућује у националној
категоризацији спортова у Републици Србији, прву категорију нашем спорту и све оно
што она доноси почев од већег буџета за програме који се финансирају од стране
ресорног министарства и Олимпијског комитета, преко броја стипендиста до бенифита
које имају клубови у финансирању од стране локалних самоуправа.
Измењени су критеријуми за улазак у репрезентацију у 2020. години, с озбиром на
промену стручног штаба али и новонасталу ситуацију са пандемијом. Приоритетни
задаци струке били су сконцентрисни на сениорска такмичења у овој години која су
била подељена етапно у три дела: доквалификције за ОИ у мају у Чешкој, ЕП у јуну у
Румунији и ОИ у августу у Јапану, али с обзиром на ситуацију са коронавирусом у Свету
дошло је до одлагања ОИ и комплетне промене међународних календара од стране
ИЦФ-а и ЕКА.
Пред спортистима на дивљим водама такође су били постављени јасни критеријуми
од уласка у репрезентацију до наступа на великим такмичењима, међутим тај концепт
у пракси услед новонасталих околности није реално реализовати.

НАЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА И КАЛЕНДАР
Савез ће уложити максимум да подигне ниво, регуларност и огранизацију такмичења
за која је задужен. Безбедност и у новонасталим околностима здравље такмичара је
приоритетни задатак.
У ванредним околностима у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и
препорука кризног штаба за сузбијање заразне болести ковид-19, Савез ће поштовати
све одлуке МОС-а у вези организације свих тамичења која су у његовој надлежности.
КЛУБОВИ
Наставиће се пракса посете клубовима у Србији, која се показала као пун погодак у
новонасталим околностима када смо без такмичења и блиско праћење рада
репрезентативаца у матичним срединама у условима када не постоје услови за
заједничка репрезентативна окупљања.
ИНФРАСТРУКУРНИ ПРОЈЕТКИ
Према обећањима Министарства омладине и спорта и представника локалне
самоуправе у Бачкој Паланци пројекат регатног центра улази у фазу изградње с
озбиром на све прибављене дозволе.
ПРОМОЦИЈА
Већ по традицији планирано је представљање Савеза на сајму спорта који се одржава
сваке године у новембру, али у датим околностима питање је да ли ће бити и одржан.
Од почетка године промоција кајакашког спорта кроз друштвене мреже (Фејсбук,
Твитер, Инстаграм, Ју тјуб) као и преко званичне интернет презентације Савеза је
интезивирана. Јавности су достпуне 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.

ОПРЕМА
С обзиром на тренутну ситуацију са значајно смањеним буџетом, услед новонасталих
околности изазване последицом светске пандемије коронавируса, али промењеним и
смањеним међународним програмом, план Савеза у тим и таквим околностима је да
се уложе одређена средства у набавку опреме (ергометри, чамци) која би била
намењена искључиво клубовима.
ЕДУКАЦИЈА
Едукација тренерског и судијског кадра је један од приоритетних задатака у наредном
периоду. С тим у вези организоваћемо адекватан број семинара на различите теме,
како би нашим тренерима и судијама омогућили стицање нових знања и искустава.
Уређивање ове области је сегмент коме ћемо посветити велику пажњу јер циљ нам је
да имамо што већи број квалитетних стручњака у нашем спорту, такође и судија. На
крају то је обавеза Савеза према Закону о спорту.
СПОНЗОРСТВО
Савез је у потрази за спонзорским партнером.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Желимо да омасовимо кајакашки спорт. У том смислу покушаћемо да га подједанако
развијамо у свим деловима наше земље. С тим у вези отворени смо за сарадњу и
контакте на свим нивоима када је у питању отварање клубова у новим срединама које
имају пре свега природне погодности за развој кајак спорта на мирним и дивљим
водама.
ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
Правну регулативу и убудуће обогатићемо новим правилиницима који Савезу
обезбеђују комплетно уређивање области наше гране спорта у складу са Законом о
спорту и спортским правилима МОС-а. Треба да подсетимо да смо у овом тренутку
један од ретких Савеза у РС који има најкомплетније правилнике које је усвојио УО а
које смо били у обавези да поседујемо.
ПРОЈЕКТИ
Глобална пандемија обољења ковид-19 утицала је на тектонске промене у систему
међународног спорта до те мере да је по први пут у историји одржавања Олимпијских
игара, условила одлагање овог такмичења. Одлагање, али и неизвсност у погледу
трајања пандемије је
пореметило календаре међународних федерација.
Истовремено, скраћен је олимпијски циклус Париз 2024 за једну целу годину.
Кајакашки савез има обавезу да већ сада размишља о ОИ 2024 године и зато ћемо
радити на успостављању пројеката и програма који би омогућили наступ што већег

броја наших спортиста у олимпијском тиму на свим будућим олимпијским играма кроз
репрезентативне програме, помоћ струци и клубовима.

ПРОЈЕКАТ

НОСИЛАЦ

ПАРТНЕР

ЦИЉ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЕФЕКТИ

„Уз младе до Париза“

Савез

ОКС

Помоћ спортистима
који су узрасно
прерасли могућност
да учествују у
„Развојном програму
ОКС-а
У систем праћења
подршке и
финансирања убацује
се осетљива
групација спортиста
који се налазе у
узрасту у којем
прелазе из јуниорске
у сениорску
категорију, када у
највећој мери нису у
могућности да
остварују сениорске
резултате

Друга
половина
2020 године

Програм функционише
на истим принципима
као и олимпијским
програм с тим што ће
систем праћења
напретка и
остваривања резултата
учесника програма
бити интезивнији,
укључујући и
постављање пролазних
спортских циљева које
учесници морају да
остваре током трајања
програма како би
остварили могућност да
остану корисници
програма

„Уз таленте до Лос
Анђелеса“

Савез

ОКС

Идентификација
спортских талената
који ће третирати
децу између 14 и 16
година старости
Идентификација
спорстких стручњака
који ће тренирати
селектовану децу

Друга
половина
2020. године

Деца пролазе кроз
детаљна и опсежна
антропометријска
физиолошка и
прихолошка тестирања
Тренер који ће радити
са децом биће
финансиран од ОКС-а
Могућност непосредног
и свакодневног
праћења развоја
селектоване деце

„Подстрек развоју кану
дисциплине“

Савез

МОС

Подела мини кану
једноклека
клубовима који су
заинтересовани за
развој кану
дисицплине

Друга
половина
2020. године

Подизање нивоа,
квалитета и масовности
у кану дисциплини кроз
обуку у клубовима и
укључивање кану
дисциплине у мини
кајак лигу
Скаутинг талената за
кану дисциплину у
мањим срединама

„Помоћ неразвијеним
клубовима“

Савез

МОС

Подела чамаца и
ергометара
клубовима
Приоритет су клубови
који су препознати од
Савеза да имају
потенцијал за развој
кајакашког спорта
Клубови који нису до
сада добили никада
опрему од Савеза

Друга
половина
2020. године

Побољшавање услова
за рад клубовима кроз
опрему и реквизите

„Финансијка помоћ
тренерима“

Савез

МОС, КСБ,
ККСВ

Укључивање тренера
у рад Савеза кроз
уговоре спортског
стручњака и
финансијску
надокнаду

2021. година

Финансијска помоћ
клубовима на
индиректан начин.
Праћење рада у
клубовима кроз надзор
над стручним радом
тренера

„Помоћ клубовима у
Војводини“

Савез

ККСВ

Ослобађање дела
чланарине
клубовима из
Војводине

2021. година

Финансијска помоћ
клубовима на
индиректан начин,
избегавање плађања
дуплих чланарина
ККСВ и КСС

