Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RAFTING SVETSKO PRVENSTVO
Srbija 27. u sprintu, 28. u H2H
10.10.2011.

Na Svetskom prvenstvu u raftingu koje je održano u Kostarici reprezentacija Srbije je u
disciplini sprint zauzela 27. mesto od ukupno 29 ekipa. Prvog dana takmičenja u muškoj
konkurenciji pobedila je ekipa Brazila dok su srebro i bronzu osvojili Velika Britanija i
Italija. U ženskoj konkurenciji pobedila je ekipa Holandije, dok su drugo mesto osvojile
Britranke, a treće Novi Zeland. Naši momci su odlično taktički izveslali stazu, ali i
oprezno s obzirom na veoma teške uslove i težinu staze koja na nekim mestima dostiže i
4+ na prelepoj reci Pakuare.
Takmičari su bili i dodatno opterećeni jer su spavali u kampu u šatorima na nadmorskoj
visini od oko 1.300 m, gde je u obližnjem gradiću Turialbi vlažnost vazduha konstantno
bila 100%.
Drugi dan takmičenja je počeo sa zakašnjenjem zbog izuzetno jake kiše koja je zasula
obližnji inače aktivni vulkan Turialba koji se nešto intenzivnije dimio. Naši momci su u
disciplini H2H izgubili od reprezentacije Kanade i nisu prošli u dalji krug takmičenja,
zabeleživši skromno 28. mesto. Na kraju mrak je iznenadio organizatore i nekoliko
najbitnijih trka je prebačeno za naredni dan.
Delegacija Rafting Saveza Srbije je u Turialbi zabeležila istorijski uspeh. Uz veoma
aktivno delovanje na kongresu Svetske rafting federacije na inicijativu srpske delegacije
formiran je subkomitet za Univerzitetski Rafting u okviru IRF Komiteta za međunarodne
odnose. Na čelo Subkomiteta postavljen je Mr Željko Rajković, dok su punopravni
članovi postali Mr Mladen Furtula i Predsednik RFSS Boris Purjakov.
Inicijativa našeg predsednika za izradu rafting ergometra dočekana je od strane članova
Kongresa sa oduševljenjem i Rafting savez Srbije je dobio zeleno svetlo za definisanje
disciplina i programa budućih međunarodnih Rafting Indor prvenstava. Uz pismenu
podršku IRF-a i Ministarstva Omladine i Sporta Republike Srbije RFSS će u saradnji sa
firmom WEBA SPORT iz Novog Sada intenzivirati napore za usavršavanje već
izrađenog prototipa.
Zahvaljujući projektu koji je osmišljen i finansiran od strane RFSS i Ministarstva
omladine i sporta RFSS učestvuje i u kandidaturi za svetsko prvenstvo u Raftingu 2013.
godine u Nišu. Konkurencija je veoma jaka. Japan se kandiduje već treći put, dok novi
Zeland zaista nudi fantastične uslove. Za sada je iz konkurencije ispala kandidatura
Australije.
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Ekipa “Hazard” iz Slovačke pobednik
Evro kupa u raftingu
maj 8th, 2011 → 4:17 pm @ urednik
0

Na trećem po redu Evro kupu u raftingu, koji je ovog vikenda održan na Nišavi, u
Ostrovici kod manastira Svete Petke, učestvovalo je 25 posada iz reprezentacija

Slovačke, Slovenije, Hrvatske, BiH, Bugarske i Srbije. Posade su se takmičile u četiri

discipline – slalom,

sprint, spust i „head to head“.

Pobednička ekipa u ,ukupnom plasmanu,u muškoj konkurenciji je ekipa “Hazard” iz
Slovačke, drugo plasirana je ekipa “Kabarnos” takodje iz Slovačke, dok je treće mesto
zauzela ekipa “Vir” iz Srbije. U ženskoj konkurenciji sveukupni pobednik je ekipa
“Adventure” iz Bugarske, drugoplasirana je ekipa “Kanjon” iz Republike Srpske dok je
treće mesto zauzela Bugarska ekipa “X club”.
Evropsko prvenstvo u raftingu odlična je prilika za promociju prirodnih bogatstava grada
Niša i okoline. Nišava zadovoljava sve potrebne uslove za organizaciju velikih
takmičenja. Različita konfiguracija terena dozvoljava organizovanje takmičenja u svim
disciplinama rafting sporta pa će Rafting savez Srbije aplicirati za organizaciju Svetskog
prvenstva na Nišavi 2013. godine.
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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.
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
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Svetsko prvenstvo na Nišavi 2013. godine

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.
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„ Xclub“ .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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Vodiči se uče na Nišavi
S. BABOVIĆ | 24. april 2011. 20:34 |
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

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.
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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Nacionalna revija
Srbija
Изазови
ЖЕНСКА РАФТИНГ ПОСАДА НАУТИЧКОГ КЛУБА „ЛИМАН” ИЗ
ЗЕМУНА НАСТАВЉА ВЕЛИКЕ УСПЕХЕ

Кротитељке дивљих вода

Лани су биле клупски првак Европе, ове године првак Србије, представљале

земљу на Европском првенству у Италији и Светском у Холандији. Иако раде без
тренера, одговарајућих река и стаза за вежбање, без сигурне материјалне

основе, оне не посустају. Атрактивност овог спорта, племенитост заједништва у
опасности и подвигу, окупљања на најлепшим рекама света, стално их изнова

покрећу. Избориле су учешће на Светском првенству у Костарики, али неизвесно
је да ли ће успети тамо и да стигну

Пише: Душанка Тадић

Милица Танасијевић, Зорана Јовановић,
Маријана Царан, Драгана Веиновић, Надежда
Матић, Милица Поповић и Биљана Веиновић
(резерва) – то је та славна женска екипа
Наутичког клуба „Лиман” из Земуна која је
чинила рафтинг репрезентацију Србије на
овогодишњем Европском првенству у Италији и
Светском првенству у Холандији, истовремено
прошлогодишњи клупски првак Европе и првак
државе за 2010, чиме је стекла право да се идућег октобра окуша и на Светском
првенству у Костарики. (На жалост, изборити право не значи и имати могућност, пошто
је крајње неизвесно хоће ли бити обезбеђена бар минимална средства за оно што је
неопходно за учешће на једном такмичењу највишег ранга. А треба ли икоме
објашњавати колика би штета била да ове дивне девојке, ове шампионке, на један
тако тужан и неправедан начин буду задржане код куће?!)
А откуд оне у овом узбудљивом и нимало безазленом спорту?
Љубав према природи, дружење у чамцу и ван њега, путовања, авантуризам,
адреналин – то су њихови главни мотиви да се определе за овај спорт, кажу нам у
разговору за Националну ревију. Рафтинг је, по дефиницији, спорт на дивљој води.
Постоји класификација река од један до шест, према брзини, препрекама,
опасностима (вирови, букови, такозвани сифони који повлаче доле...). Сава и Дунав
су, рецимо, јединица, док шестица припада водопадима „који се не могу преживети”.
– У региону немамо много брзих река, весламо максимум на тројци или три плус –
објашњава Маријана. – Најатрактивнија је и најлепша Тара, често смо и на Врбасу, али
он није толико дивљи. Код нас, у Србији, то су Ибар и Лим. Били смо и на доста јакој
реци Струми у Бугарској. Тамо смо се чак и преврнули, па су нас извлачили
конопцима. Али најтежа река на којој смо до сада били свакако је Ноће у Италији, она
чак прелази четворку. После тренинга изашле смо из чамца мало уплашене, јер до
сада нисмо биле на тако тешкој реци.
Ниједна од ових девојака неће заборавити државно првенство на Ибру октобра 2006.
Неприпремљеним, био им је то први сусрет са дивљом водом, а и ватрено крштење у
превртању чамца. То је најузбудљивији доживљај за Милену Фуртулу Цвијановић.
Већ две године не тренира, на једном кањонингу сломила је ногу, потом постала мама,
али је и даље формални капитен екипе.
– Чим смо кренуле, још на мирној води, из чамца је испала девојка, тадашњи капитен,
па смо морале да је вадимо како знамо. Успеле смо. Али убрзо, кад смо наишле на
брзу воду, чамац нам се насукао на једну стену, тако да су га спасиоци извлачили
читав сат. За то време попадале смо у воду, али смо ипак безбедно испливале.
Срећом, то се догодило на тренингу, па смо касније биле један од ретких женских
тимова који није поновио такву грешку на такмичењу – сећа се Милена.

МОЈ ТИМ – МОЈА ПОРОДИЦА
– Али ниједна због тога није одустала, него смо
се још више загрејале за овај спорт, чини нам се
да никада нећемо изаћи из њега – надовезује
се Зорана. – Као и сви веслачки спортови,
рафтинг је физички изузетно захтеван, веома
је важно да будете јаки. Зато постоје разни
видови тренинга, и на сувом и у води. На свим
такмичењима је увек знатно више мушких екипа
него женских, али они преферирају Р4, четири
члана у чамцу, док ми више волимо Р6, јер је знатно теже усагласити шест особа да
истовремено раде исте ствари.
Од прошле године у екипу је дошла нова чланица, најмлађа. Студенткиња Милица
Поповић има само 20 година, а већ је била на првенствима и у Италији и у Холандији,
на Еуро купу у Бањалуци. Не скрива одушевљење:
– Када сам први пут видела како тренирају искусне девојке, била сам потпуно
фасцинирана. Са лакоћом су провлачиле весла кроз воду, као једна. Биле су тим и у
чамцу и ван њега. А тренутке када сам се ја први пут спуштала низ Врбас никада нећу
заборавити. Сада свој живот не могу да замислим без рафтинга, овај спорт ми је
пружио нешто што нису успели ни веслање ни одбојка, а мој тим је сада моја нова
породица.
Да би тренирала, Надежда Матић свакога дана долази из Младеновца, преваљујући
120 километара овамо и назад.
– Заволела сам рафтинг на првом туристичком спусту Ибром 2005. године – каже. –
Од тада, моја љубав према том спорту је све већа. Адреналин и директан контакт са
често дивљом природом је просто магичан. Реке које пролазе кроз кањоне, шуме,
националне паркове, остављају без даха. Укротити сваку од њих је изазов који гура
напред, кроз највеће таласе и све оне лавиринте од стена и камења у води.
Током лета девојке често тренирају на Врбасу, где имају велике домаћине и велике
пријатеље. Кажу, у сестринском клубу „Кањон” из Бањалуке, са којим одмеравају
снагу, увек су добродошле.
УМЕЋЕ ЧИТАЊА ВОДЕ
– Пошто на Дунаву тренирамо и по сат времена
узводно, доста смо добре у спусту, где су
нарочито потребне кондиција и снага. У тој
дисциплини увек добијемо „кањонке” –
објашњава Зорана. – Оне су успешније у
слалому, где има узводних и низводних капија,

јер боље знају такозвано читање воде, са чим ми не немамо довољно искуства.
Велика је срећа то што су цело лето 2008. могле да проведу у Бањалуци, додаје
Милица. Од чланова клуба „Кањон” много су научиле.
– Све се то заснива на њиховој доброј вољи. Наш клуб „Лиман”, као ни Савез, не може
да нам плати тренера. Сналазимо се и тако што нам тренер хрватске репрезентације
факсом шаље тренинге, а и један пријатељ из Мађарске долазио је прошле године
викендом да нас тренира. Иако сами немају дивље воде, него праве вештачке стазе
или иду у суседну Аустрију на тренинге, Мађари су традиционално јаки у веслачким
спортовима и постижу високе домете.
Ако успеју да оду у Костарику, тамо их чекају опасне воде, које су категоризоване чак
до петице. После трагедије која се догодила на Европском првенству у Италији, када
се на реци Ноће, приликом превртања чамца, утопила њихова другарица Бранкица,
из репрезентације БиХ, нико није без страховања.
– Причају – вели Зорана – да ће женски тимови бити пребачени на неку лакшу
деоницу, управо због тога што се догодило са нашом драгом Бранкицом. До сада су се
такмичења увек одржавала на истој деоници и за мушкарце и за жене, али изгледа
да је Међународна рафтинг федерација схватила да нама морају да направе мале
уступке. Ипак су мушкарци физички знатно јачи.
Све смо постигле самоиницијативно, својом вољом и жељом, кажу чланице ове
победничке посаде. Ако се узме у обзир да немају тренера, да нам реке углавном нису
довољно дивље за адекватан тренинг, да се код нас много тога ради стихијски, могу
бити презадовољне резултатима. У оквирима својих могућности, досад су помагали
Министарство за спорт, општина Земун и клуб „Лиман”. Али, на реду је Костарика, а
прави спонзор је још у домену наде.
***
Распоред
Осим студенткиње Милице Поповић, све девојке из овог победничког чамца клуба
„Лиман” су запослене: Милица и Зорана су архитекте, сестре Драгана и Биљана раде
у породичној фотографској радњи, Маријана се бави компјутерским системима,
Надежда је дактилограф. Такмичења у региону, срећом, најчешће су викендом, а кад
дође до првенстава која трају више дана, ту су годишњи одмори и слободни дани.
Редовни тренинзи су увек после посла, често их на реци и мрак ухвати.
***
Опрема
За рафтинг је потребан, пре свега, рафтчамац од гуме, са рупицама на дну кроз које
улази и излази вода, па не може да се потопи. Затим весла, на тренинзима обично
пластична, а на такмичењима много лакша карбонска. Обавезни су прслук и шлем, а
користе се и ронилачка одела, пошто су брзе воде углавном хладне.

Rafting: srpske ekipe najbolje (video)
Autor:
B.G.
| Izvor: Južne vesti | Objavljeno: 04.05.2010.

Rafting: srpske ekipe najbolje (video)
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.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Svetski kup u raftingu u Nišu
Prvi put u Srbiji
Danas subota, 23. maj 2009. | 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.
- 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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slalom niz Lim

Kategorija: Opština

PRIJEPOLJE - Reka Lim, poznata po bukovima i bogata vodom, 14. i
15. jula 2007. ugostiće učesnike Evropskog kupa u raftingu, zahvaljujući kome će opština
Prijepolje dobiti priliku da na najbolji mogući način promoviše spuštanje čamcima niz
goropadnu reku, kao novi vid turističke ponude Polimlja.
Na 19 kilometara dugoj stazi u gornjem toku Lima, od Kumaničkog buka do Brodareva,
nadmetaće se više od 40 ekipa. Prema pravilima Svetske rafting federacije, takmičenje u
četiri discipline odvijaće se u muškoj i ženskoj konkurenciji, a svaka posada imaće po šest
veslača. Organizacija Evropskog kupa, koji se po prvi put održava u Srbiji, poverena je
Nautičkom klubu „Liman“ iz Zemuna, a čitavu manifestaciju, koja će koštati četiri
miliona dinara, pomoći će lokalna samouprava i turistička organizacija Prijepolje.
- U pripremu takmičenja biće uključeno stotinak volontera, koji će pomoći da se korito
Lima očisti od smeća, staza pripremi za takmičenje i kod manastira Kumanica organizuje
kamp za takmičare. Prema ocenama stručnjaka, reka Lim zadovoljava sve potrebne uslove
za organizaciju velikih takmičenja, a različita konfiguracija terena dozvoljava da se na
jednom mestu, što je retkost u svetu, organizuju takmičenja u svim disciplinama u rafting
sportu: slalomu, veleslalomu, sprintu i disciplini „glava o glavu“ - kaže Svetlana Slović,
direktor Turističke organizacije Prijepolje.
Zbog svojih brzaka i živopisnih klisura, Lim poslednjih godina privlači sve više ljubitelja
splavarenja i rečnih izazova. Organizovanim spuštanjem turista u gumenim čamcima niz
limske brzake bavi se nekoliko lokalnih rafting klubova, a sezona splavarenja traje gotovo
šest meseci, od kraja aprila do početka novembra.
Datum: 06/06/2007

Autor: rimad

08/06/2007
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Osnovana regionalna rafting liga
Međunarodna regionalna rafting liga, koja okuplja timove sa prostora bivše Jugoslavije,
zvanično je formirana potpisivanjem Povelje o osnivanju u Banja Luci.
Osnivačkom sastanku, osim domaćina banjalučkog rafting kluba Kanjon prisustvovali su
Encijan i Una Kiro rafting iz Bosne i Hercegovine, Liman iz Srbije, slovenački klubovi
Gimpeks-Straža i Maribor, kao i hrvatska Vidra.
Crnu Goru je predstavljao Soko iz Šćepan Polja.
Na sastanku je usvojen Statut, a formiran je i Upravni odbor (UO) lige u koji je izabran

po jedan predstavnik iz svake države.
Za predsjdnika UO izabran je Aleksandar Pastir (BIH), dok su za članove imenovani
Dragutin Grgur (Crna Gora), Boris Purjakov (Srbija), Milan Lovrenčić (Slovenija) i
Zdesalv Karlovac (Hrvatska).
Dogovoreno je da administrativni centar lige bude Banja Luka.
“Liga je osnovana sa ciljem promocije raftinga kao sporta, oblika rekreacije i
turizma, kao i uopšte zdravog načina života u dodiru sa prirodom i buđenja
ekološke svijesti”
Najavljeno je da će biti upućeni pozivi svim klubovima, ne samo iz zemalja potpisnjica
Povelje o osnivanju, da se uključe u ligu kako bi se dobilo na masovnosti i kvalitetu
takmičenja.
Predviđeno je da naredne sezone bude održano pet trka, po jedna u svakoj od zemalja iz
kojih dolaze klubovi osnivači lige.
Sve trke biće otvorenog tipa, u sklopu Evropskog kupa, sa dvostrukim sistemom
bodovanja, za ligu i evrokup.
Predviđeno je i niz ekoloških akcija u svim zemljama učesnicama lige sa ciljem buđenja
ekološke svijesti, čišćenja i očuvanja rijeka.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Limanu dvije pobjede u R6

Maja Predragović - 20.09.2008 20:26
Ženski rafting tim Liman iz Srbije zabilježio je juče dvije pobjede u konkurenciji R6 na
Evrokupu "Banjaluka - Vrbas 2008".
Takmičarke iz Srbije, koje su u petak slavile u slalomu, sprintu i head to headu u R4, juče
su bile najbolje u sprintu i slalomu, dok su drugo mjesto zauzele u H2H. U sprintu je
mađarski Kanjon bio drugi, a bugarski X-club treći. Najbolji u H2H bio je Kanjon, Xclub je zauzeo treću poziciju, a u slalomu je Liman pobijedio ispred Kanjona i ekipe
Avantura 4x4 iz Srbije.
U konkurenciji muškaraca u sprintu je najbolji bio banjalučki Kanjon, Gimpeks straža iz
Slovenije je bila druga i bugarski X-club treći. Juče je u kasnim poslijepodnevnim
časovima na programu bio i H2H. Vrbas je zauzeo prvo mjesto u slalomu, Gimpeks
straža je bila druga, a mađarski Kanjon treći. Sprint je bodovan i za Ligu BiH, a Kanjon

je slavio ispred Une Akvarijus i Vrbasa. Nakon posljednje trke koja će biti vožena u
Bihaću, biće poznato ko će BiH predstavljati na Svjetskom prvenstvu.
"Takmičenje je prva dva dana Evrokupa bilo kvalitetno, a vjerujemo da će tako biti i
danas. U petak nas je pratilo i lijepo vrijeme, juče je bilo nešto lošije, ali to nije uticalo na
kvalitet takmičenja. Manji problem je stvaralo gledaocima koji su, bez obzira na to, došli
u velikom broju. Kao organizatori možemo biti zadovoljni kako je sve proteklo. Ovo je
bila posljednja provjera organizatora, ali i jedna od posljednjih provjera timova uoči
Svjetskog prvenstva, koje će naredne godine biti održano u BiH", rekao je Miroslav
Vasiljević, sekretar Rafting kluba Kanjon, organizatora Evrokupa.
Evrokup"Banjaluka - Vrbas 2008" biće završen danas spustom R6 koji je na programu u
10 časova.
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Euro cup Lim – Srbija 2007
Naslov: Rafting Eur Cup R6 na rijeci Lim 14.–15. 07. 2007
Autor: zeljo_bl - maj 29, 2007, 05:45:19 pm
Discipline u kojima se takmici su Slalom, Sprint i Spust u muskoj i zenskoj
konkurenciji
Prijepolje (Srbija) : Reka Lim
Organizator takmičenja je Rafting klub Liman, Zemun, Srbija
Organizator obezbeđuje čamce za takmičenje (Gumotex Pulsar 420).
Participacija: 75,00 € po timu
Program
13.07.2007:
13.07.2007:
13.07.2007:

registracija timova
smeštaj učesnika
zvanični trening

14.07.2007:

9.00 sastanak kapitena (captains meeting) na startu prve trke

14.07.2007:
14.07.2007:
14.07.2007:
14.07.2007:
14.07.2007:

start 9.40
1. trka slaloma (kumanički most)
start 11.40 2. trka slaloma
start 15.00 1. trka sprinta (kumanički most)
start 17.00 2. trka sprinta
19.30 večera (besplatna za sve učesnike) i žurka

15.07.2007:
15.07.2007:

9.00 sastanak kapitena (captains meeting)
9.40 start spusta od kumaničkog mosta do Brodareva 14km
Proglašenje
pobednika u svim disciplinama nakon trke
Pokrovitelj takmičenja je grad Prijepolje
Kontakt : Rafting klub Liman, Zemun
Fax . +381 11 3076914
e-mail : limanb@ptt.yu
site: www.liman-h2o.org
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18/06/2009 20:55 | Prijepolje | Avanturisti na vodi: Učestvovalo 16 ekipa iz Srbije i
regiona

U Prijepolju na Limu održan treći Evro kup u raftingu

Reka koja podiže adrenalin
Autor: I. Kriještorac
Prijepolje - Tek što je završena ovogodišnja jubilarna, deseta „Limska regata“, u
sportskom kampu u Lučicama kod Prijepolja prošlog vikenda ponovo su se okupili
takmičari željnih avantura na vodi. Ovoga puta zbog učešća na trećem Evropskom kupu u
raftingu.
Šesnaest ekipa, deset u muškoj i šest u ženskoj konkurenciji iz Bosne i Hercegovine,
Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Srbije sa preko 200 takmičara 13. i 14. juna nadmetalo se
u slalomu, veleslalomu, sprintu i spustu. U ukupnom plasmanu kod takmičara, prvo
mesto pripalo je Rafting klubu Kanjon iz Banja Luke, drugo Adrenalinu iz Obrenovca
dok je treći bio pančevački Vir. Kod takmičarki na pobedničko postolje očekivano je
stala ekipa Liman iz Zemuna, ispred banjalučkog Kanjona i Alfa tima iz Beograda.
- Zbog nezadovoljavajuće materijalne situacije u kojoj se nalazi opština Prijepolje kao
domaćin ovog takmičenja i cela ova organizacija, nismo mogli ove godine ići na veći broj
učesnika. Ipak, ekipe zemalja iz okruženja su učestvovale čime smo pokrili sve norme
koje su potrebne da se jedno ovakvo takmičenje zvanično i prizna. Uz to, ovo je ujedno i
državno takmičenje Srbije koje se boduje za odlazak na svetsko prvenstvo 2010. godine,
rekao je Boris Purjakov, iz Nautičkog kluba Liman iz Zemuna, predsednik Rafting saveza
Srbije, najavljujući mogućnost da se na Limu, koji ima idealne uslove za gotovo sva
sportska nadmetanja na vodi, u predstojećem periodu održi i neko mnogo veće
međunarodno takmičenje, čak i svetski kup. Organizacija ovogodišnjeg Evro kupa u
raftingu bila je poverena zemunskom NK Liman, pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje
i Opštinske turističke organizacija, dok je domaćin rafterima bio RK Lim iz Lučica.
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Bugari osvojili Lim

Postavljeno 23/06/2008

Prijepolje uspešan organizator Evro kupa u Raftingu
U konkurenciji 100 takmičara najviše medalja i pehara otišlo u Bugarsku

Na brzacima Lima u Strugovima 21. i 22. juna nadmetali su se najbolji takmičari iz šest
zemalja u jednom od najpopularnijih iz grupe ekstremnih sportova. Na ovogodišnjem
Evro kupu učestvovalo je oko 100 takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Crne Gore, Bugarske i Srbije, raspoređenih u 12 ekipa.
Prema ocenama stručnjaka i učesnika, organizacija i uslovi za takmičenje bili su na
vrhunskom nivou, tako da Prijepolje, nakon prošlogodišnjeg Evro kupa i nedavno
održanog prvenstva Srbije, postaje istinski rafting centar. Najbolji utisak ostavili su
takmičari Bugarske, a njima uz rame bile su beogradske ekipe.
S. Marušić

Evropski kup u raftingu

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pobjede Limana i
Delte
Autor: Dragana Matijaš
nedjelja, 05 septembar 2010 16:44

Muška ekipa Delta sporta iz Hrvatske pobjednik je sedmog
Evro-kupa "Banja Luka Vrbas 2010" održanog u organizaciji Rafting kluba Kanjon.
Hrvati su iz četiri discipline, sprint, hed tu hed, slalom i spust, osvojili najviše bodova,
922. Drugo mjesto pripalo je mađarskim rafterima Kanjona (904 boda).
U ženskoj konkurenciji najubjedljivije su bile rafterke Limana iz Srbije, koje su u
generalnom plasmanu zauzele prvo mjesto sa 938 bodova, 50 više u odnosu na domaći,
drugoplasirani, tim Kanjona I (888 bodova). Prvog takmičarskog dana vožene su tri trke,
sprint, hed tu hed i slalom. Najviše uspjeha u sprintu imali su rafteri Delta Sporta iz
Hrvatske (100 bodova), dok je pobjedu u hed tu hedu i slalomu odnio mađarski Kanjon
(200 i 300 bodova). Spust je vožen u nedjelju, a slavili su Hrvati, (Delta Sport, 400
bodova). U ženskoj konkurenciji dominaciju su pokazale takmičarke Limana iz Srbije
koje su trijumfovale u sprintu (100), slalomu (300) i spustu (400), dok su rafterke Kanjona
uspješne bile u hed tu hedu (200). Evro-kup "Banja Luka Vrbas 2010" održan je u
kanjonu Tijesno, a učešće je uzelo 35 timova iz sedam zemalja Srednje i Jugoistočne
Evrope. Trke vožene u kanjonu Vrbasa bodovane su i za Ligu BiH.
Rezultati, generalni plasman, (M): Delta Sport (Hrvatska) 922, Kanjon (Mađarska) 904,
Una Akvarius (BiH) 719, Vrbas (BiH) 687, Cetina-raft (Hrvatska) 684; (Ž): Liman
(Srbija) 938, Kanjon I (BiH) 888, Adventure Net (Bugarska) 799, Cetina (Hrvatska) 719,
Vidra (Hrvatska) 718.
Rezultati po disciplinama, (M), sprint: Delta Sport (Hrvatska) 100 bodova, Kanjon
(Mađarska) 88, Una Akvarius (BiH) 79; slalom: Kanjon (Mađarska) 300, Delta Sport
(Hrvatska) 264, Vrbas (BiH) 237; hed tu hed: Kanjon (Mađarska) 200, Cetina (Hrvatska)
176, Delta Sport (Hrvatska) 158; slalom: Delta Sport (Hrvatska) 400, Una Akvarius
(BiH) 352, Kanjon (Mađarska) 316; (Ž), sprint: Liman (Srbija) 100, Adventure Net
(Bugarska) 88, Vidra (Hrvatska) 79; slalom: Liman (Srbija) 300, Kanjon I (BiH) 264,
Adventure net (Bugarska) 237; hed tu hed: Kanjon I (BiH) 200, Cetina (Hrvatska) 176,
Adventure Net (Bugarska) 158; spust: Liman (Srbija) 400, Kanjon I (BiH) 352,
Adventure Net (Bugarska) 316.

