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К О Н К У Р С 

 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2020.г. ЗА 

ПИОНИРЕ-КЕ,КАДЕТЕ-КИЊЕ,ЈУНИОРЕ-КЕ И СЕНИОРЕ-КЕ 

 

И 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2020.г. 

 У МИНИ КАЈАКУ НА МИРНИМ ВОДАМА 

ЗА ДЕЧАКЕ И ДЕВОЈЧИЦЕ рођ. 2008.г.-2012.г.  

 

 

Према одлуци Управног одбора ККСВ која је донета на седници одржаној 

08.06.2020.г.,Отворено првенство Војводине за пионире-ке,кадете-киње,јуниоре-ке 

и сениоре-ке 2020 одржаће се 24.-26. јула 2020.г., а Отворено првенство Војводине 

2020.г. у мини кајаку за дечаке и девојчице рођ. 2008.г.-2012.г.  одржаће се  

15. августа 2020.г. 

 

Овај конкурс има за циљ да се благовремено обезбеди место одржавања и што повољнији 

услови такмичења. 

Конкурсом и критеријумима се регулишу организациони и финансијски услови и 

међусобна права и обавезе у вези организације првенства,као и надзор над истим. 

 

ОБАВЕЗЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КАЈАК КАНУ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

Кајак кану савез Војводине у оквиру организације има следеће обавезе: 

-расписује првенство (саставља,умножава и шаље распис ) 

-формира стартне листе и саставља дефинитивну сатницу и програм првенства 

-делегира судије и остала службена лица 

-организује секретаријат на самом првенству (људство и технику) 

-обезбеђује медаље и пехаре 

-врши контролу испуњења критеријума конкурса 
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ОБАВЕЗЕ ДОМАЋИНА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ 

ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2020.г. ЗА ПИОНИРЕ-КЕ,КАДЕТЕ-КИЊЕ,ЈУНИОРЕ-

КЕ И СЕНИОРЕ-КЕ 

 

Кајак кану савез Војводине према донешеној одлуци прецизира да су обавезе 

потенцијалног домаћина следеће: 

-обезбедити техничке услове старта,стазе,циља и суђења 

 -именовати техничког организатора 

 -обезбедити простор за технички састанак 

 -обезбедити простор и адекватне услове за рад секретаријата и судија са тампон зоном   

од 10м 

 -обезбедити разглас и официјелног спикера 

 -обезбедити 2 пратећа чамца ( за судију на стази и спасилачку екипу ) 

-обезбедити простор за камповање и мокри чвор (минимум 8 тоалета (4 мушка и 4   

   женска) 

 -обезбедити понтон за излазак на воду минимум 2х12м  

 -обезбедити плакате за обавештавање јавности о одржавању првенства 

 -обезбедити санитет и пријаву полицији 

 -организовати простор за свечану доделу медаља 

 

ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ 

Потенцијалном домаћину Кајак кану савез Војводине дозначиће финансијска средства за 

организацију у облику 50% пре почетка првенства а остатак по завршетку првенства. 

 

Кајак кану савез Војводине је предвидео да потенцијалном домаћину одобри средства у 

износу (по ставкама): 

 

СТАЗА 

-постављање,одржавање и чување-стаза Албано (комплет)-100.000,00 дин. 

-постављање чамаца за држаче на старту трка на 500м и 200м и обезбеђивање људства за 

улогу држача– 50.000,00 дин. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

-простор за секретаријат и судије– 15.000,00 дин. 

-разглас и официјелни спикер– 15.000,00 дин. 

-2 пратећа чамца– 15.000,00 дин. 

-плакати ( штампа ) – 5.000,00 дин. 

-постављање понтона за излазак на воду 2х12м – 5.000,00 дин  

-тоалети – 15.000,00 дин 

 

 УКУПНО:220.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБАВЕЗЕ ДОМАЋИНА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ 

ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ 2020.г.  У МИНИ КАЈАКУ НА МИРНИМ ВОДАМА 

ЗА ДЕЧАКЕ И ДЕВОЈЧИЦЕ рођ. 2008.г.-2012.г.  

 

Кајак кану савез Војводине према донешеној одлуци прецизира да су обавезе 

потенцијалног домаћина следеће: 

-обезбедити техничке услове старта,стазе,циља и суђења 

 -именовати техничког организатора 

 -обезбедити простор за технички састанак 

 -обезбедити простор и адекватне услове за рад секретаријата и судија са тампон зоном      

  од 10м 

 -обезбедити разглас и официјелног спикера 

-обезбедити 2 пратећа чамца ( за судију на стази и спасилачку екипу ) 

 -обезбедити понтон за излазак на воду 

 -обезбедити санитет и пријаву полицији 

 -организовати простор за свечану доделу медаља 

 

ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ 

 

Потенцијалном домаћину Кајак кану савез Војводине дозначиће финансијска средства за 

организацију у облику 50% препочетка првенства а остатак по завршетку првенства. 

 

Кајак кану савез Војводине јепредвидео да потенцијалном домаћину одобри средства у 

износу (по ставкама): 

 

СТАЗА 

-постављање стазе- 15.000,00 дин. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

-простор за секретаријат и судије– 5.000,00 дин. 

-разглас и официјелни спикер– 8.000,00 дин. 

-2 пратећа чамца– 7.000,00 дин. 

-постављање понтона за излазак на воду-5.000,00 дин 

УКУПНО:40.000,00 дин  
 

РОКОВИ 

Конкурс је отворен до 17.јуна 2020.г. до када ће се примати кандидатуре. 

Кандидатуре које стигну после овог рока неће се разматрати. Коначну одлуку о избору 

техничког организатора доноси Управни одбор савеза. Рок за жалбе на одлуку је 5 дана 

од дана доношења одлуке. 

 

Заинтересовани клубови своје кандидатуре могу послати на адресу: 

 

КАЈАК КАНУ САВЕЗ ВОВОДИНЕ 

Ул.Масарикова 25                          

 21000 Нови Сад                                                                             

На  факс 021/66-15-284     или  на  маил    kajakkanusavezvojvodine@gmail.com                                                    

                                                                                                                                                                              


