СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
tel.: +381 11 1766929 fax: + 381 11 1766929

02.03.2011.
Број: 31-2

ПРЕДМЕТ:
Извештај о посети Стреличарској Федерацији Русије
д о с т а в љ а.-

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
помоћнику министра,
Драгану Атанасову

Поштовани,
Од стране Руске Стреличарске Федерације, по други пут су позвани званични
представници и спортисти, Стреличарског савеза Србије, у посету и учешће на
њиховом државном првенству које се одржало у периоду од 22. до 27.02.2011. године, у
граду Орелу у Русији.
Обзиром на скромна средства са којим Савез располаже, његови представници
(председник и генерални секретар) су о свом трошку отпутовали у посету и у изузетно
пријатељској атмосфери, разменили искуства у оквиру спортске гране којом се баве ова
два савеза.
Руска стреличарска Федерација има велики број клубова и изванредан стручни кадар што
у прилог томе говори чињеница, да не без разлога у својим редовима имају и
олимпијског победника и светског првака.
У конструктивним разговорима дошло се до заједничких ставова обе федерације, а главни
договор се односио на то:
Да ће Стреличарска Федерација Русије, пружити сву подршку и помоћ у оквиру њихових
могућности, на стручном плану, то јест, усавршавању наших спортиста стреличара и
тренера, а пре свега перспективних младих такмичара, како би извршили благовремене и
квалитетне пропреме наше младе популације за предстојећу олимпијаду младих 2014.
године.
Председник Стреличарске Федерације Русије изразио је вољу, да већ током априла
месеца, дође са одређеним бројем репрезентативаца и тренера у Србију и одржи камп на
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коме би били присутни и наши тренери и спортисти, где би им се пружила прилика да
савладају и усвоје нове технике у оквиру ове спортске дисциплине.
Наравно, овакву понуду нисмо могли пропустити и са великим задовољством смо
прихватили да светска велесила у спортском стреличарству, буде гост нашем савезу, а
такође и свеукупном спорту Србије.
У том смислу молимо Вас, да приликом посете ове спортске елите одредите званичног
представника у разговорима који ће се том приликом водити. О датуму доласка
представника Стреличарске Федерације Русије благовремено ћемо вас обавестити.

Председник
СТРЕЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Борислав Крстић

Урађено у 4 примерка
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