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МОС
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЧЛАНОВИМА УО ССС
ЧЛАНОВИМА ССС
Извештај о реализацији састанка између организатора
Централно европских купова и председника ССС
одржаном у Занки, Мађарска
У складу са договорима који су постигнути током Скупштине ФИТА у Торину, а на
иницијативу организатора Централно европских купова, одржан је састанак поводом предлога
за укључење Стреличарске Асоцијације Србије у систем наведених турнира. Том приликом
презентовано ми је следеће:
Организацијом ове врсте турнира жели се створити веза између турнира националног ранга и
међународних турнира високог ранга које организује ФИТА, односно, да се омогући
такмичарима стицање искуства међународних турнира уз што мање пратеће трошкове. Наиме,
садашња ситуација у националним Савезима земаља у региону је у мањој или већој мери
идентична. Постоје три до четири такмичара који ће се на сваком турниру националног ранга
пласирати међу прва три места. На овај начин такмичари су хендикепирани по питању
конкуренције и тиме самог психолошког притиска који игра најбитнију улогу на
међународним турнирима.
Купови се организују на тај начин што трају један дан и организују се, географски, што ближе
земљама учесницама да би се уједно трошкови и време путовања умањили. Процена
трошкова се по такмичару креће између 40 и 100 евра по турниру у зависности од тога да ли
ће исти преноћити и у зависности од удаљености локације на којој се одржава Куп.
Категорије би обухватале јуниоре, кадете и одрасле тј. сениоре у компаунд и олимпик стилу
по ФИТА правилима. Земље домаћини могу укључити и друге категорије, али се исте неће
бодовати, нити бити награђиване у финалима купа. Систем бодовања је идентичан Светским
куповима у организацији ФИТА. Да би учесник имао право учешћа у финалима купа
потребно је учешће на најмање 50% турнира (на 3 од 5 колико је плканирано за 2012. годину),
као и да је током истих остварио пласман међу првих 16. Уколико је такмичар учествовао на
више од 3 купа у обзир му се изимају најбољи резултати са 3 турнира. Додела поена је по
следећем:
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ФИТА и ЕМАУ у потпуности подржавају ове Купове у шта сам се лично уверио. Званичници
ФИТА и ЕМАУ истичу да су наведени Купови у функцији развоја метног стреличарства и да
ће исте подржати уколико се развију у редном периоду. Такође су ми предложили да настојим
укључити и земље које су са југа Европе.
У суштини, коначни циљ ових турнира је да се направе довољно велика такмичења која би
ушла у календар ФИТА, а која би изискивала мања финансијска улагања. Тренутно у овом
систему такмичења учествују: Хрватска, Мађарска, Аустрија и Словенија. Позвани су да се
прикључе: Србија, Румунија и Словачка. Такође сам предложио да на наведене турнире могу
укључити неколицину такмичара из Црне Горе и БиХ који постижу запажене резултате. Са
мојим предлогом су се сложили присутни.
Мој предлог руководству Стреличарског Савеза Србије је да се наш Савез прихвати наведени
предлог, јер је исти у функцији развоја српског стреличарства из више разлога: развој
врхунског стреличарства, укључење нашег Савеза у организовање међународних турнира,
издизање угледа нашег савеза у оквиру ФИТА и ЕМАУ, итд.
С поштовањем,
Председник
СТРЕЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Борислав Крстић
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