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Evropski kup u raftingu
Na Nišavi, u selu Ostrovica kod Niša, tokom proteklog vikenda održan je Evro kup u
raftingu. Takmičilo se sedam država, a najuspešnije su bile ekipe iz Slovačke u muškoj
konkurenciji i ekipe Bugarske u ženskoj konkurenciji.
Više od 200 zaljubljenika u reku i ekstremni sport iz 25 srpskih i evropskih ekipa
takmičilo se na Nišavi u raftingu u disciplinama slalom, sprint, spust i hed to hed. Bio je
to praznik mladosti, druženja, dobrog raspoloženja, zdravog takmičarskog duha i
adrenalina.
"Svima je čudno što devojka učestvuje u ekstremnom sportu, ali ovde su prvenstveno svi
koji vole prirodu", kaže Suzana Blagojević učesnica iz Republike Srpske.
Janko Bulatović iz Crne Gore kaže da je rafting jedan od težih ekipnih sportova, jer svih
šestoro u čamcu moraju da budu kao jedan.
Aleš Štrucl iz Slovenije kaže da mu se jako dopala organizacija takmičenja.
"Reka je lepa, dobro je pripremljena staza, a i organizacija je dobra. Što se tiče
zahtevnosti reke, sve je u Evropskom rangu", kaže Štrucl.
Ovaj Evro kup treće je međunarodno rafting takmičenje koje organizuje Niš. Na delu
Nišave kod sela Ostrovica konfiguracija terena pogodna je za sve rafting discipline, a
blizina brane sa koje se može regulisati količina vode garantuje održavanje takmičenja i u
nepovoljnim vremenskim uslovima.
"Dobre su ocene Internacionalne rafting federacije i ove godine idemo u Kostariku da
podnesemo kandidaturu za Svetsko prvenstvo 2013. godine. Pokazali smo da smo na
karti Evrope i sveta", kaže predsednik Rafting saveza Srbije Boris Purjakov.

Odlazak na svetsko prvenstvo bi mogao da bude i šansa grada Niša za razvoj sportskog i
ekstremnog turizma, koji je u svetu sve popularniji, a za koji Niš ima potencijale.
"U okolini Niša ima značajnih potencijala kao što su klisure Suva planina i naročito
Sićevačka klisura koja ima potencijala za slobodno penjanje, rafting, treking i
planinarenje", kaže organizator i predsednik "Safari kluba" u Nišu Vlasta Stanojević.
Na ovom delu Nišave već su uspešno organizovani jedan Evropski i Svetski rafting kup.
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Svetsko prvenstvo na Nišavi 2013. godine?
Autor: Z. M.
Niš - Na trećem Evro kupu u raftingu, koji je prošlog vikenda održan na Nišavi, u
Ostrovici kod manastira Svete Petke, učestvovalo je 25 posada iz reprezentacija
Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Srbije.
Oglasite se na www.danas.rs
Posade su se takmičile u četiri discipline - slalom, sprint, spust i „head to head“.
Pobednička ekipa u ukupnom plasmanu u muškoj konkurenciji je slovačka ekipa
„Hazard“, drugoplasirana je takođe slovačka ekipa „Kabarnos“, dok je treće mesto
zauzeo „Vir“ iz Srbije. U ženskoj konkurenciji sveukupni pobednik je bugarska ekipa
„Adventure“, drugoplasirani je „Kanjon“ iz Republike Srpske, a na trećem mestu je
bugarska ekipa „X club“.
Kako je saopšteno na Evro kupu, Rafting savez Srbije apliciraće za organizaciju Svetskog
prvenstva na Nišavi 2013. godine. Predsednik ovog Rafting saveza Boris Purjakov kazao
je da Nišava „zadovoljava sve potrebne uslove za veliko takmičenje ove vrste“, a različita
konfiguracija terena dozvoljava organizovanje takmičenja u svim disciplinama rafting
sporta. On je rekao da je posebna pogodnost Nišave brana, sa koje se voda može pustiti
po potrebi, čime je zagarantovano održavanje takmičenja i u nepovoljnim vremenskim
uslovima.

Gradonačelnik Niša Miloš Simonović dodao je da je Niš već zauzeo posebno mesto na
mapi ekstremnih sportova, a da bi održavanjem Svetskog prvenstva postao prepoznatljiv i
van granica Evrope kao još jedna neotkrivena, a atraktivna destinacija. - Grad Niš se
potrudio da kroz organizacije velikih sportskih kupova u raftingu pokrene razvoj
sportskog turizma, a postojanje magistralnog puta duž čitave Nišave otvara mogućnost i
za razvoj tranzitnog turizma - rekao je on.
Sve je počelo pre dve godine kada je grad Niš bio domaćin Svetskog kupa u raftingu,
prvog takmičenja te vrste u Srbiji, na kojem je učestvovalo 36 ekipa iz 14 zemalja. Prošle
godine u Nišu je održano Evropsko prvenstvo u raftingu, na kojem je učestvovalo 30
ekipa iz više evropskih zemalja. Organizator Evropskog prvenstva bio je Rafting savez
Srbije, a pokrovitelj grad Niš.
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Završen Evropski kup u raftingu (video)
Autor Ljubica Stojanović, Izvor Južne vesti

NIŠ - Slovačka u muškoj i Bugarska u ženskoj konkurenciji su bili najbolji u
generalnom plasmanu na Evropskom kupu u Ostrovici kod Niša.
Posle Svetskog kupa i Evropskog prvenstva, na Nišavi kod Ostrovice je uspešno održan i
Evropski kup. Na ovom Evropskom kupu učestvovalo je 26 ekipa iz Srbije i
inostranstva.
Dva slovačka tima u muškoj konkurenciji su osvojili prve dve pozicije, dok su članovi
"Vira" iz Srbije bili treći. U konkurenciji dama, Bugarska je osvojila prvo i treće mesto,
dok je rafting klub „Kanjon“ iz Bosne i Hercegovine bio drugi.

- Mogu slobodno reći da je ovo takmičenje uspešno završeno. Delegati Evropske rafting
federacije su nam rekli da je sve veoma uspešno organizovano. Ta ocena nam je veoma
bitna zbog kandidature za organizaciju Svetskog prvenstva 2013. godine - rekao je Boris
Purjakov, predsednik Rafting saveza Srbije.
On je dodao da će se kandidatura predati oktobra u Kostarici, a Niš ima šanse da bude
domaćin najvećeg rafting takmičenja.
Organizatori ovog takmičenja bili su Turistička organizacija Niša, Safari klub iz Niša i
Rafting klub "Liman". Pokrovitelj je bio Grad Niš.
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Evropski kup u raftingu
Na Nišavi, u selu Ostrovica kod Niša, tokom proteklog vikenda održan je Evro kup u
raftingu. Takmičilo se sedam država, a najuspešnije su bile ekipe iz Slovačke u muškoj
konkurenciji i ekipe Bugarske u ženskoj konkurenciji.
Više od 200 zaljubljenika u reku i ekstremni sport iz 25 srpskih i evropskih ekipa
takmičilo se na Nišavi u raftingu u disciplinama slalom, sprint, spust i hed to hed. Bio je
to praznik mladosti, druženja, dobrog raspoloženja, zdravog takmičarskog duha i
adrenalina.

"Svima je čudno što devojka učestvuje u ekstremnom sportu, ali ovde su prvenstveno svi
koji vole prirodu", kaže Suzana Blagojević učesnica iz Republike Srpske.
Janko Bulatović iz Crne Gore kaže da je rafting jedan od težih ekipnih sportova, jer svih
šestoro u čamcu moraju da budu kao jedan.
Aleš Štrucl iz Slovenije kaže da mu se jako dopala organizacija takmičenja.
"Reka je lepa, dobro je pripremljena staza, a i organizacija je dobra. Što se tiče
zahtevnosti reke, sve je u Evropskom rangu", kaže Štrucl.

Ovaj Evro kup treće je međunarodno rafting takmičenje koje organizuje Niš. Na delu
Nišave kod sela Ostrovica konfiguracija terena pogodna je za sve rafting discipline, a
blizina brane sa koje se može regulisati količina vode garantuje održavanje takmičenja i u
nepovoljnim vremenskim uslovima.
"Dobre su ocene Internacionalne rafting federacije i ove godine idemo u Kostariku da
podnesemo kandidaturu za Svetsko prvenstvo 2013. godine. Pokazali smo da smo na
karti Evrope i sveta", kaže predsednik Rafting saveza Srbije Boris Purjakov.
Odlazak na svetsko prvenstvo bi mogao da bude i šansa grada Niša za razvoj sportskog i
ekstremnog turizma, koji je u svetu sve popularniji, a za koji Niš ima potencijale.
"U okolini Niša ima značajnih potencijala kao što su klisure Suva planina i naročito
Sićevačka klisura koja ima potencijala za slobodno penjanje, rafting, treking i
planinarenje", kaže organizator i predsednik "Safari kluba" u Nišu Vlasta Stanojević.
Na ovom delu Nišave već su uspešno organizovani jedan Evropski i Svetski rafting kup.
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» Rafting u Nišu postaje tradicija

U Nišu se, predstojećeg vikenda, održava Evro Kup u raftingu. Reprezentacije Slovačke,
Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Srbije takmičiće se u četiri
discipline - slalom, sprint, spust i „head to head". Takmičenje će se održati 7. i 8. maja na
reci Nišavi, u Ostrovici, kod manastira Svete Petke. Tom prilikom održava se i Državno
prvenstvo Srbije na kome će snage odmeriti 16 ekipa iz Srbije.
Takmičenje u raftingu održava se u Nišu treći put i očekuje se da će ovo nadmetanje
postati tradicija u gradu na Nišavi.
Pre dve godine, Grad Niš bio je domaćin Svetskog kupa u raftingu, prvog takmičenja te
vrste u zemlji, na kome je učestvovalo 36 ekipa iz 14 zemalja. Zatim je, naredne sezone,
u Nišu odražano Evropsko prvenstvo u raftingu, u organizaciji Rafting saveza Srbije i
pod pokroviteljstvom Grada Niša. Na tom takmičenju je učestvovalo 30 ekipa iz Evrope
koje su se nadmetale na delu toka Nišave u Ostrovici, kod manastira Svete Petke.
Grad Niš uložio je velike napore i pokazao izuzetnu brigu kako bi se takmičarima
obezbedili svi uslovi za trening i takmičenje. Boris Purjakov, predsednik Rafting saveza
Srbije rekao je da Nišava zadovoljava sve potrebne uslove za organizaciju velikih
takmičenja. Različita konfiguracija terena dozvoljava organizovanje svih disciplina u
rafting sportu. Još jedna pogodnost je postojanje brane sa koje se voda može pustiti po
potrebi čime je zagarantovano održavanje takmičenja i u nepovoljnim vremenskim
uslovima, rekao je Purjakov.
Organizatori kažu da je Niš zauzeo posebno mesto na mapi ekstremnih sportova. S
obzirom na to da takmičenja u raftingu uživaju podršku Grada Niša i Republike, Rafting
savez Srbije apliciraće za organizaciju Svetskog prvenstva 2013. godine.
Gradonačelnik Simonović rekao je da će održavanjem takmičenja u raftingu Niš postati
prepoznatljiv u svetu kao još jedna neotkrivena destinacija. Postojanje magistralnog puta
čitavom dužinom reke Nišave otvara mogućnosti za razvoj tranzitnog turizma, a s
obzirom na to da Nišava pruža velike mogućnosti za razvoj raftinga, Grad Niš potrudio se
da organizacijom Svetskog i Evropskog kupa u raftingu pokrene i razvoj sportskog
turizma, rekao je Simonović.

05.05.2011. u 12:00
izvor: ni.rs
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Vodiči se uče na Nišavi
S. BABOVIĆ | 24. april 2011. 20:34 | Komentara: 0
Prvi treninzi za rafting profesionalce, obučavani kako da se uhvate u koštac sa srpskim
rekama. Ova reka bila je protekle nedelje učionica za neobičnu školu - kako postati
rafting

Srodne vesti
•
•
•
•
•

Rafting neodoljivo mami turiste
Kanjonu Tare reklame fale
Oaza kraj Nišave
Spust od Kumanice
Sedma sila na Vrbasu

NIŠ - Skeptici bi kazali da Nišava ne može da se meri sa Tarom ili Savom, ali ovdašnji
entuzijasti iz Rafting saveza Srbije, srećom, rešili su da dokažu suprotno. Reka po kojoj
je Niš najpoznatiji profesionalnim trenerima iz Svetske rafting organizacije, protekle
nedelje bila je “učionica” za neobičnu školu - kako postati rafting vodič u turizmu.
Dragocene lekcije dobili su i napredni rafting takmičari, ali i treneri kako bi dalje
obučavali svoje pulene da se uhvate u koštac sa srpskim rekama.
<a href='http://d1.openx.org/ck.php?n=a4ca5e12&amp;cb=1314255857'
target='_blank'><img src='http://d1.openx.org/avw.php?
zoneid=178293&amp;cb=1314255857&amp;n=a4ca5e12' border='0' alt='' /></a>

Napredne obuke rafting veslanja, ali i za juniore nastavljaju se na leto, od 20. juna do
početka jula.
DESTINACIJA OSTROVICA je dugo bila neotkrivena destinacija za rafting. Postojanje
magistralnog puta čitavom dužinom Nišave otvara mogućnosti za razvoj tranzitnog
turizma. Različita konfiguracija dozvoljava organizovanje svih rafting disciplina.Brana sa
koje voda može da se ispušta po potrebi, garantuje rafting u svako doba.
- U raftingu postoji dosta stvari koje sportisti treba da znaju, radionice će im pomoći da
podignu nivo znanja i veštine -priča Robert Kazik, potpredsednik Svetske rafting
organizacije, koji je bio u ulozi predavača. - Radili smo i teoretski deo, Nišava je
predivna reka, nudi odlične mogućnosti za rafting.
U Rafting savezu Srbiji rade kao na “traci”. Obuke, seminari, organizacije kupova,
prvenstava, ulaganje u mlade su redovni. Posebno su ovoga puta pažnju posvetili
budućim rafting-vodičima.
- Vodiči rafting čamaca su ljudi iskusni u raftingu koji su do sada savladali mnoge srpske
reke - kaže Boris Purjakov,prpedsednik Rafting saveza Srbije. - Rafting vodiči imaju
želju da se bave komercijalnim raftingom, odnosno turizmom.Organizovanje
međunarodnih takmičenja jednako koliko i rafting ture mogu da niškom kraju donesu
značajne prihode od turizma.
Prvi Svetski kup u raftingu u Srbiji upravo je organizovan na Nišavi krajem maja 2009.
godine. Ostrovica kod manastira svete Petke idealna je i za start raftinga, ali i
uživanje.Takmičari iz Brazila, Čilea, Rusije i mnogih drugih zemalja bili su
prezadovoljni uslovima za rafting prvenstvo.
- Trenutno pripremamo Evropski kup na stazi Ostrovica u kanjonu na Nišavi 7. i 8. maja navode u Rafting savezu Srbije. - To je uvod u kandidaturu za organizovanje Svetskog
prvenstva.
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Rafting: srpske ekipe najbolje (video)
Autor B.G., Izvor Južne vesti

Na Evropskom kupu u raftingu, održanom za vikend u Sićevačkoj klisuri, srpske
ekipe ostvarile su odličan rezultat.
U muškoj konkurenciji u ekipnom plasmanu prvo mesto zauzela je srpcka ekipa ''Vira'',
drugo mesto pripalo je Slovacima, dok je na trećem mestu tim iz Bugarske.
U ženskoj konkurenciji prvo i drugo mesto osvojile su ekipe iz Srbije, ''Alfa tim'' i
''Liman''. Treće mesto zauzela je ekipa iz Bugarske.
- Prošle godine smo bili domaćini Svetskog kupa u raftingu, ove godine imamo Evropski
kup. Ušli smo na međunarodnu mapu svih velikih sportskih manifestacija i odustajemo
od toga. Mislimo da su ovo vrlo dobre stvari koje se događaju u Nišu sa jednim veoma
jasno definisanim ciljem, da 2013. godine budemo domaćini Evropskog prvenstva u
raftingu - kaže Miodrag Radović, gradski većnik Niša.
Na takmičenju je učestvovalo 30 ekipa iz Evrope koje su se nadmetale u četiri discipline
na delu toka Nišave u Ostrovici, kod manastira Svete Petke.
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СВЕТСКИ КУП У РАФТИНГУ У НИШУ
26. Мај. 2009.

Први пут у Србији ће се одржати Светски куп у рафтингу. Такмичење ће се
одржати 30. и 31. маја на реци Нишави, у Островици код манастира Свете Петке, и
Град Ниш биће домаћин првог такмичења те врсте у земљи. Очекује се да ће на
Светском купу учествовати око 40 екипа са по шест такмичара из целог света, које
ће се такмичити у две дисциплине - слалом и спуст.
Поводом одржавања Светског купа у рафтингу Ниш 2009, у Градској кући у Нишу
одржана је прес конференција којојсу присуствовали чланови рафтин
репрезентација Бразила, Чилеа и Русије које од јуче тренирају на току Нишаве где
ће бити одржано такмичење. Прес конференцији присуствовали су и представници
институција које су финансијски помогле одржавање овог такмичења - Рајфајзен
банка и предузеће Даком, а са генералним спонзором, ДДОР Нови Сад,
градоначелник Ниша Милош Симоновић том приликом потписао је и уговор о
спонзорству.

Милош Симоновић, градоначелник, о

Небојша Богдановић, регионални

значају Светског купа за развој туризма

директор ДДОР Нови Сад, о подршци
организацији Светског купа у рафтингу

Градоначелник Симоновић рекао је да ће одржавањем Светског купа у рафтингу
Нишава, Ниш и Србија постати препознатљиви у свету као још једна неоткривена
дестинација. Постојање магистралног пута читавом дужином реке Нишаве отвара
могућности за развој транзитног туризма, а с обзиром на то да Нишава пружа
велике могућности за развој рафтинга, Град Ниш потрудио се да организацијом
Светског купа у рафтингу покрене и развој спортског туризма, рекао је Симоновић.
Град Ниш, покровитељ Светског купа у рафтингу, подржао је организовање ове
спортске манифестације у циљу промоције туристичких потенцијала нашег града и
околине, али и спорта и здравог начина живота.

Први тренинг на Нишави за Светски куп

Ниш, Светски куп у рафтингу

у рафтингу

Представници репрезентација Бразила, Русије и Чилеа поручили су да су веома
задовољни начином на који се приступило припреми стазе и простора око реке
нагласивши да је Град Ниш уложио велике напоре и показао изузетну бригу како
би се такмичарима обезбедили сви услови за тренинг и такмичење. Борис Пурјаков,
председник Рафтинг савеза Србије рекао је да Нишава задовољава све потребне
услове за организацију великих такмичења. Различита конфигурација терена
дозвољава организовање свих дисциплина у рафтинг спорту. Још једна погодност
је постојање бране са које се вода може пустити по потреби чиме је загарантовано
одржавање такмичења и у неповољним временским условима, рекао је Пурјаков.
Он је изразио посебну захвалност спонзорима и градским институцијама и
предузећима који су, како је рекао, пружили несебичну подршку за одржавање овог
такмичења.

ПРОГРАМ:
29.05.2009.
•
•
•

Пријава тимова и смештај
Званични тренинг
ВИП спуст

30.05.2009.
•
•
•
•
•

Састанак капитена
09:40-13:40 СЛАЛОМ трка
15:00-19:00 СПРИНТ трка
Церемонија доделе награда за Слалом и Спринт
Вечера за све учеснике и забава

31.05.2009.
•
•
•
•

Састанак капитена
09:40 DOWN RIVER трка
Церемонија доделе награда за Down River
Проглашење Overall победника

Рафтинг стаза:

Организатори такмичења:

•
•
•

Интернационална рафтинг федерација
Рафтинг савез Србије
Наутички клуб Лиман
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22/05/2009 20:04 | Niš

Prvi put u Srbiji

Svetski kup u raftingu u Nišu
Autor: Z. M.
Niš - Svetski kup u raftingu održaće se 30. i 31. maja u Nišu i biće prvo svetsko
takmičenje u tom sportu u Srbiji, saopšteno je juče iz kabineta niškog gradonačelnika.
Prema najavi, na Svetskom kupu učestvovaće 40 ekipa sa po šest članova iz čitavog
sveta, a one će se takmičiti u disciplinama slalom i spust. Takmičenje će se odvijati na
reci Nišavi, u Ostrovici kod manastira Svete Petke.

Oglasite se na www.danas.rs
- Prema procenama stručnjaka, reka Nišava zadovoljava sve potrebne uslove za
organizaciju velikih takmičenja. Različita konfiguracija terena omogućava organizovanje
svih disciplina u rafing sportu, a pogodnost je i postojanje brane sa koje se voda može
ispuštati po potrebi, čime je zagarantovano održavanje takmičenja i u najnepovoljnijim
vremenskim uslovima. Sasvim je izvesno da Nišava pruža velike mogućnosti za razvoj
raftinga, a samim tim i turizma - navodi se u saopštenju.
Grad Niš će biti domaćin i pokrovitelj ovog svetskog takmičenja kako bi „promovisao
sport i zdrav način života, ali i turističke potencijale Niša i okoline“.
Do sada je široj javnosti bilo skoro potpuno nepoznato da taj grad ima sve uslove za
dobar rafting, pošto Nišava uglavnom važi za nedovoljno veliku i brzu, a veoma
zagađenu reku.
I VIP takmičenje
Na takmičenju će biti proglašeni Overall pobednici, a biće dodeljene nagrade Down river,
kao i nagrade za slalom i sprint. Osim trka Down river, slaloma i sprinta biće
organizovan i VIP rafting. Organizatori takmičenja su Rafting savez Srbije i Nautički
klub Liman.

