СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia

ИЗВЕШТАЈ
о одржаном Конгресу ЕМАУ

Дана 20.05.2012. године одржана је 13. редовни конгрес Европско-медитеранске стреличарске
федерације за који се тврди да је један од историјских. Исти је одржан у Амстердаму
наведеног дана у трајању од 5 часова у градској библиотеци. На конгресу сам учествовао у
функцији делегата Републике Србије у стреличарству. Као такав био сам укључен у процес
доношења одлука. Истом су присуствовали делегати 40 земаља Европе.
Током самог Конгреса дискутовано је по питању великог броја теми, донесено је више одлука
и реализовани су избори за део руководства наведене институције.
Током прве половине конгреса презентовани су извештаји комисија које су у саставу ЕМАУ.
Том приликом прочитани су извештаји судијског комитета, комитета за развој, комитета за
рад са јуниорима, 3Д и филд комитета, као и комитета за допинг. Сви извештаји су усвојени.
Након тога се прешло на доношење одлука које су се највећим делом тицале уношења
одређених промена у најбитнија акта ЕМАУ.
С тим у вези донесене су следеће одлуке:
1. Промена имена ЕМАУ
На основу одлука које су донесене на Конгресу Светске стреличарске федерације (видети мој
извештај по овом дешавању) ЕМАУ је израдио предлог који дефинише ново име, а на основу
инструкција које су добијене од Светске стреличарске Федерације (World archery-WA). На
основу овога усвојено је ново име: World Archery Europe - WAE. Такође је усвојен нови
амблем, односно лого. Паралелно са овом одлуком енглески језик је усвојен као службени
језик, док ће француски остати као радни језик.
Такође је одлучено да се Европско првенство у пара стреличарству одржава сваких 4 године.
Све одлуке ступају на снагу од 1. јануара 2013. године.
Након наведених активности прешло се на изборни део конгреса. Том приликом се гласало за:
потпредседника WA, чланове Комитета за развој, чланове управног одбора, судијског одбора
и чланове комитета за 3Д и филд стреличарство.
Најбитнији сегменти овог дела конгреса су да је за потпредседника изабран, Владимир
Ешијев (председник Стреличарске федерације Русије), а за председника комитета за развој
Евелин Пападопуло. Са оба наведена лица наш Савез има изузетно развијене односе, а Евелин
Пападопуло ће бити гост нашег Савеза током реализације 2. Централно европског купа у
Београду,
Након Конгреса иницирао сам и одржао састанак представника стреличарских Федерација
земаља региона. Исти је одржан током вечере, а након Конгреса ЕМАУ, и присуствовали су

му: председници Бугарске, Румунске, Хрватске и Мађарске стреличарске федерације. Током
наведеног састанака утаначени су детаљи у вези одржавања Централно европских Купова и
наша даља настојања да се исти призна и бодује на нивоу Светске стреличарске Федерације.
Након тога одржао сам састанак са Евелин Пападопуло. Иста је потврдила своје присуство на
ЦЕЦ као гост и представник ЕМАУ. Такође је навела да ће покушати да у ЦЕЦ који
организује Р. Сребија укључи и представнике грчке стреличарске федерације.
Након контакта са Евелин Пападопуло одржан је састанак са потпредседником ЕМАУ,
Владимиром Ешијевим. Током истог Ешијев је истакао да ће настојати да пошаље неколико
такмичара руске стреличарске федерације на ЦЕЦ у Србији, али да је проблем што се 2. јуна
завршава Стреличарски куп на нивоу Русије те ће он настојати да такмичаре пошаље 03. јуна
увече.
Коначан утисак је да постоје реални изгледи да наш Савез, уколико се уложи потребан труд и
воља већине чланова истог, заузме једну вишу позицију унутар "ЕМАU" и "WAF".
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