СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

Број: 02-92/11
05.11.2011.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 01. 11. 2011. године
у просторијама Олимпијског комитета Србије, ул. Генерала Васића 5, са почетком у
12.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Миљко Чоловић, члан; Небојша Чупић, члан,
Александар Кнежевић,члан, Душан Морачанин генерални секретар. Седници је био присутан
и Теодор Черевицки као представник клубова који су предложили једну од допуна за
преложени Такмичарски правилник.
За седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са предходне седнице УО
2.Организација Централноевропског Купа.
3.Разматрање и усвајање календара такмичења у 2011/2012 години.
4. Разматрање и усвајање предлога Правилника о избору репрезентације и репрезентативаца.
5. Разматрање и усвајање Такмичарског правилника.
6. Припрема за редовну Скупштину Савеза.
7.Одлука о куповини стреличарске опреме за клубове у оквиру програма о набавци опреме у
складу са усвојеним критеријумима.
8. Разно
Председник је након констатације да постоји кворум за одржавање седнице отворио заседање
и предложио измену дневног реда обзиром на околност ограниченог коришћења сале за
састанке. Предлог је везан за тачку 4 дневног реда, односно због обимног материјала и
додатних консултација које је председник започео предложио је да се разматрање ове тачке
одложи за следећу седницу. Чланови УО су се сагласили са предлогом.
Након констатације да нема примедби на записник са предходне седнице УО одржане
15.09.2011.године, записник је усвојен.
Тачка 2.
Председник је известио чланове УО о својим активностима везано за организацију Централно
европског купа. Стреличарски Савез Србије је добио сагласност да организује један од ових
купова.
Према календару одржавања Централно европских купова, овај Куп ће се одржати 02. и 03.
06. 2012. године, односно 02.06. ће се одржати официјелни тренинг, а 03.06. би се одржало
такмичење.
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Након предсениковог излагања донесена је следећа:
АД-1 ОДЛУКА
Да се после Нове године крене у припрему за реализацију Централно-европског купа.
Тачка 3.
У оквиру ове тачке дневног реда Миљко Чоловић је предложио да се приликом одређивања
датума за поједине турнире предност да оним клубовима који традиционално годинама имају
одређене термине за одржавање турнира. Након овог предлога прешло се на усаглашавање
термина о местима и времену одржавања турнира и усвојена је следећа:
АД-2 ОДЛУКА
Да се државно првенство у ИНДОР такмичењу одржи 24.03.2012., а АУТДОР такмичење
04.09.2012.године, ФИЛД државно првенство у априлу, а 3Д у октобру. Извршено је
усаглашавање теремина одржавању турнир, а које су предложили клубови у складу са
потребама Савеза. С обзиром да поједини клубови нису били у могућности да потврде
организацију два турнира председник је преузео обавезу да заврши формирање календара у
наредних неколико дана и да га након тога објави на сајту Савеза. Констатовано је да је
поредложен изузетно велики број турнира за предстојећу сезону у односу на претходне што у
великој мери иде у прилог развоју овог спорта у Србији.
Тачка 5.
Размотрени су сви приспели предлози и након исцрпне дискусије усвојени су предлози који
су квалитативно побољшали нацрт правилника. Поред предлога које је изнео представник СК
НС 2002 испред „инстиктиваца“ донесена је следећа:
АД-3 ОДЛУКА
Усваја се Такмичарски правилник са свим предложеним изменама и допунама. Предлог да се
Инстинктиван лук бодује у таргет дисциплини није прихваћен услед тога што виша акта
инситуција које су по хијерархији изнад нашег Савеза (МОС и Спортски Савез Србије) не
признају категоразацију овог лука у бодовном систему таргет дисциплине. Узимајући то у
обзир наш Савез није у могућности да усвоји наведени предлог.
Као једну од мера која ће допринети томе да инсиктивни лук заузме заслужену позицију у
бодовном систему нашег спортског друштва председник је предложио да се клубови више
анимирају у организацији ФИЛД и 3Д турнира, са чиме се сложио Теодор Черевицки, као
лице које је активно укључено у промовисање 3Д и ФИЛД стреличарства у Србији.
АД-4 ОДЛУКА
На предлог Тедора Черевицког донесена је одлука да се котизација за 3Д такмичења подигне
на 1.500,оо динара.
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Тачка 5.
Донесена је
АД-5 ОДЛУКА
Да се куповина опреме и расподела клубовима уради
према прошлогодишњим
критеријумима и да се за реализацију тога задуже Морачанин, Бекић и Чоловић. Бекић да
изради табелу тј. ранг, Чоловић да организује наручивање опреме по клубовима, а Морачанин
да регулише финансијске принадлежности.
Тачка 6.
Генерални секретар је обавестио чланове УО о току припрема за одржавања седнице
Скупштине Савеза, где је посебно скренуо пажњу да велики број клубова и поред поновљеног
позива да доставе податке о лицу за представљање у скупштини савеза то још нису урадили, а
такође да нису доставили ни формулар за књигу чланства у савезу нашта их обавезује Закон о
спорту. На тај начин они сами себе искључују из чланства у савезу.
Александар Кнежевић је изнео предлог да се крајем децембра одржи и редовна и изборна
скупштина, јер мандат ових органа истиче у овој години.
Након излагања донесена је
АД-6 ОДЛУКА
Да се скупштина савеза одржи до краја децембра 2011.год., а да ли ће бити и изборна, решиће
се након провере чињеница када је била предходна изборна скупштина.
Тачка 7.
Генерални секретар је поново изнео чињеницу о неопходности именовања тренера за програм
„Олимпијска традиција“, јер се доводи у питање даље учешће Савеза у том програму и
евентуалних последица које могу настати по Савез.
Након дискусије није донесена одлука о именовању тренера, јер члановима УО у овом
моменту није познато да располаже са кадром (тренер IV нивоа) који захтева ОКС.
Седница је завршена у 14,20ч.

Записничар
Душан Морачанин

Председник Управног одбора
Борислав Крстић
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