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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

План националног тима за жене:  

Веслачки савез Србије, има амбиције  да селектује девојке  и екипе које ће да  представљају 
Србију са могућношћу  остварења  А Финала (топ 6) на жељеном  такмичењу. 

Овај документ ће бити коришћен за селекционисање женске веслачке репрезентације у 
2020.  

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

Након изборних трка,  додатно, ВСС ће узети у разматрање и следеће факторе у току 
селекционог процеса.  (други критеријуми)  

• Техника и способност усвајања предложене  технике  
• Фактори битни приликом састављања екипе. Способност уклапања у екипу.  
• Како функционише у комуникацији са тренером.   
• Посвећеност програму.  

ФИНАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ТИМА: 

Финална селекција ће бити објављена након критеријумских регата. Коначан тим ће бити 
одређен у предвиђеним датумима. После тога, неће бити додатног селекционисања, осим у 
унапред  предвиђеним „специјалним околностима“  

1. Тим и тренери :  
 

-  програмски директор  - Ђовани Постиљоне  
-  коордиантор – Душан Ковачевић  
-  тренери ће бити изабрани након селекционе регате, и након изборних регата 

        

1. Након изборних регата, биће познато која екипа и њихови тренери су се 
кавалификовали за Европско Првенство 

2. Након изборне регате за Балканијаду биће познате екипе за Балкански 
Шампионат. 

3. Након изборне регате за Европско Првенство до 23 године, биће изабране 
екипе и њихови тренери   

4. Након изборне регате за Европско Првенство за Сениорке А, биће изабране 
екипе и њихови тренери   

 

2.    Регате:   



Август 29-30          Балкански Шампионат                  Струга, Северна Македонија. 
Септембар 5-6        Европско Сениорке  до 23 године   Дуизбург, Немачка 
Септембар 19.-20       Европско Првенство за јуниорке  Београд, Србија 
Октобар 9 – 11.  Европско Првенство    Варезе, Италија 

 
 
 
 
 
ЈУНИОРКЕ И КАДЕТКИЊЕ 

 
  Изборне  трке                 

За наступ на Балканијади за јуниорке  и кадеткиње и Европском првенству за 
јуниорке: 
 18 – 19. Јун – Прва изборна за Европско првенство,  
 
 7. – 8.  Август, Изборна за Балкански шампионат за кадеткиње и  

  јуниорке  и друга изборна за Европско Првенство,  
 

 4 – 6. Септембар,  Трећа избона, за екипе које имају по једну  
победу у предходне две изборне трке за Европско 
Првенство и за оне екипе које нису испуниле 
временску норму у преходне две трке. 

 
Критеријуми 

 
• Друга изборна је и једина изборна регата за Балкански шампионт, а уједно се рачуна 

и као друга изборна трка за Европско. 
• За наступ на Европском првненству је потребно испунити услов, две победе и 

испуњена временска норма. 
 

 
 
 
 
 
 
СЕНИОРКЕ Б 
 

 7. – 8.  Август, Изборна за Европско Првенство за Сениорке Б  



 
Критеријум 

- За наступ на Европском Првенству за Сениорке до 23 године потребно је да се 
победи на овој трци и да се испуни временска норма. 

 
• Такође програмски директор, може да састави екипе и пошаље их на 

Европско Првенство, као и да пошаље екипе које нису испуниле 
временску норму. 

  
 Тренирање, кампови, припреме и такмичења 
Клубови преузимају рад са такмичарима и финансирају тренинге, изборне и припреме.  
У зависности од финансијског стања ВСС, могуће да ће бити плаћене завршне припреме за 
Балканијаду и Европска Првнства, као и сама такмичења.  
 
 
 
СЕНИОРКЕ А 
 

 13.- 16..  Август, Контролна трка за процену екипа  за Европско Првенство  
за Сениорке А 

  
10. – 13. Септембар,  ИЗБОРНА трка за Европско Првенство за  

   Сениорке А 
 

Критеријум 
Изборна регата за састав сениорске репрезентације за наступ на ЕП 
Регата по моделу 3 х 2000 m (I дан старт у 9:00 и 17:00, а II дан старт у 9:00).  
Потребни услови за одлазак на ЕП: 
Две победе у три трке 
Временска норма остварена, односно остварена временска разлика између дисциплина 
(раније дефинисана од стране сртучног ВСС-а) 

   
Такође програмски директор, може да предложи Извршом одбору за Европско Првенство 
екипе које нису испуниле временску норму. 

  
 

Тренирање, кампови, припреме и такмичења 
Клубови преузимају рад са такмичарима и финансирају тренинге, изборне и припреме.  
У зависности од финансијског стања ВСС, могуће да ће бити плаћене, рефундиране  
припреме, трошкови тренинга,  изхране и смештаја спортиста за  Европско Првнство  



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:  

Програмски директор има дискреционо право да измени  било које од горе наведених 
селеционих датума, као и да састави екипу за такмичење, не укидајући  ничије 
критеријумима остварено право. Тим није официјелан док га Веслачки Савез не објави у 
својим документима.  

СПЕЦИЈАЛНЕ ОКОЛНОСТИ: 

Уколико, због повреде, болести или другог објектинвог разлога, спортискиња није у 
могућности да испуни неке од наведених критеријума из овог документа, иста може и даље 
да се разматра за репрезентацију. Та веслачица мора, што пре и то  у писаној форми да 
обавести програмског директора и координатора за женско веслање о било којој повреди, 
болести, или објективном личном проблему. У случају повреде, или болести, мора да се 
приложи налаз спортског доктора  Веслачком Савезу Србије,  који ће исти проследити 
доктору репрезентације.  

Услучају да се спортискиња која је већ селекционисана за национални тим повреди 
и разболи и ако по процени програмског директора и координатора за женско веслање уз 
консултацију са доктором  репрезентације, није у стању да се такмичи, у том случају 
спортискиња може бити замењена са другом спортискињом. Та одлука о замени је 
дикреционо право програмског директора у консултацији са релевантним тренерима.  
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