СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079
Број:
15.09.2010.
ЗАПИСНИК
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 11. септембра
2010. у просторијама Спортског Савеза Општине Панчево у улици Масарикова 1а,
са почетком у 11.00 часова
Присутни: Борислав Крстић, председник; Љубиша Урошевић, члан; Владета Мишковић,
члан;
Александар Мицић, члан; Миљко Чоловић, члан и Ивана Парчина, кандидат за
генералног секретара, Бекић Предраг; председник такмичарскотехничке комисије;
За седницу је предложен следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД :
1. Извештај председника и чланова УО о реализацији задатака дефинисаних у
претходном периоду
2. Усвајање Предлога задуживања мета по клубовима
3. Усвајање отказа Генералног секретара и усвајање предлога за избор новог
4. Усвајање извештаја о реализацији Кампа младих стреличара
5. Питање учешћа чланова ССС на предстојећем турниру у Бугарској
6. Дефинисање питања одржавања инструктажа у руковању софтвером за
обраду резултата
7. Усвајање предлога дописа судијској организацији за одржавање тренажа и
формирање-допуну судијског правилника
8. Израда предлога за такмичарски календар за индор сезону 2010./2011.
годину
9. Слободна дискусија
Председник Савеза предлаже одлагање усвајања Записника са претходне седнице због
неажурности одлазећег генералног секретара г-ђе Даринке Тимотијевић.
Предлог је једногласно усвојен.
Предлог Председника Савеза да на почетку седнице буде разматрана тачка 3. Дневног
реда је једногласно усвојен.
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Дневни ред је једногласно усвојен.
Председник Савеза отвара седницу и налаже да се евидентирају присутни и позива на
ефикасност и конкретност.
3. тачка
Председник Савеза предлаже да се усвоји оставка г-ђе Даринке Тимотијевић, одлазећег
генералног секретара и представља кандидата г-ђицу Ивану Парчину. Након кратког
упознавања са радном биографијом кандидата и разговора, чланови УО немају примедбе и
Председник Савеза предлаже да се изгласа нови секретар и да се потписивањем Уговора о
делу реши питање ангажовања.
Предлог је једногласно усвојен.
Председник ССС одређује г-ђицу Ивану Парчину за записничара ове седнице.
У вези са овом тачком дневног реда г-дин Александар Мицић је повео дискусију о
неисплаћеним финансијским средствима и надокнадама клубовима од стране одлазећег
генералног секретара, Даринке Тимотијевић. Закључено је да ће клубовима који су
организовали турнире бити исплаћена надокнада по испуњењу свих услова.
У току дискусије чланови УО су се дотакли и неких других тема, па је Председник ССС
поменуо да је послао допис ЕЛИТУ у вези са ванредним турниром који су имали у плану
да организују. Председник даље наводи да је предложио поменутом клубу промену
такмичарских дисциплина из Face to face у стандардну Олимпијску дисциплину из разлога
бодовања турнира, уврштавања истог у такмичарски календар и задуживања мета, а да је
за одговор добио отказивање турнира. У даљем разговору, Председник Савеза наводи да је
по овом питању разговарао и са г-дином Шебеком који га је уверио да неће дозволити
задуживање мета за турнир који није у складу са Правилником. Клуб ЕЛИТ је у
међувремену образложио да је турнир отказан услед бојазни да ће неки клубови
бојкотовати такмичење и да неће имати потребних 48 такмичара, на шта им је Председник
ССС дао гаранцију да ће лично анимирати клубове да пријаве учешће на турниру и да ће
изложити УО предлог о добијању неколико додатних дана за организовање такмичења. Ни
након овог предлога, челници поменутог клуба нису изразили даљу жељу за
организовањем турнира у складу са Правилником Савеза.
У дискусију се укључује и г-дин Предраг Бекић који сматра да уколико су неки клубови
изгубили место у такмичарском календару јер нису испунили очекиване норме, не би
требало мотивисати и на силу укључивати друге клубове који такође не испуњавају
услове за организовање турнира. Председник ССС се са овим сложио и извинио јер није
био упућен у све ситуације које су претходиле његовом доласку на функцију.
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Након овога се у разговор укључује и г-дин Љубиша Урошевић са питањем о измени
дисциплина и разлозима који су донели до тог предлога. У дискусији која је уследила,
Председник ССС је објаснио да у другом случају не би био у могућности да им изда мете.
Овиме је дискусија по овом питању завршена.
1. тачка
У вези са овом тачком дневног реда Председник ССС је известио присутне да је одлучио
да се ова тачка Дневног реда не избацује иако је то био предлог чланова УО и да је
обавезно извештавање чланова о ангажовању у Стреличарском Савезу Србије.
Председник Савеза је затим известио присутне о следећим сегментима свог ангажовања:
 посетио је Стреличарски камп у Врњачкој Бањи који је врло успешно водио г-дин
Миљко Чоловић и том приликом је кратким гостовањем на локалној телевизији
промовисао стреличарски спорт.
Председник ССС је предложио да г-дин Миљко Чоловић буде адекватно награђен за свој
труд и
предложио састављање Уговора о делу за стручну сарадњу током кампа.


преко СК „Панчево“ остварио је контакт са компанијом Messer Tehnogas током
промотивног представљања стреличарства и иницираће разговоре око потенцијалног
спонзорства;
 на његов предлог израђене су и послате три захвалнице, једна председнику општине
Шабац, једна СК „Муњи“ из Врњачке Бање и једна хотелу у Врњачкој Бањи у коме
су били смештени учесници кампа.
Председник ССС је обавестио присутне да је део новца за покривање трошкова за
смештај
у Врњачкој Бањи уплаћен из буџета Савеза и да ће то Министарство за
спорт рефундирати крајем месеца и уплатити остатак новца за смештај.
 ангажовао се на проналажењу новог генералног секретара;
 ажурирана су три сајта и поред редовних информација објављене су и фотографије
са кампа;
 остварен је иницијални контакт са Председником ОК Владом Дивцем на пријему
поводом формирања олимпијских тимова за предстојеће ОИ у Лондону;
 присуствовао састанку са комисијом за врхунски такмичарски спорт Спортског
савеза Србије поводом питања категоризације спортиста.
Председник ССС је обавестио присутне да је у Спортском савезу наишао на много
оштрију категоризацију и да ако се тај предлог усвоји, неће бити категорисаних спортиста
стреличара. Даља дискусија око смањења критеријума је обавезна и у њој ће по предлогу
Председника Савеза учествовати и г-дин Предраг Бекић, г-дин Љубиша Урошевић и г-дин
Миљко Чоловић.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079
Након краће дискусије по последњем питању о улози Спортског савеза у категоризацији
спортиста стреличара, председник ССС је позвао остале чланове У.О. да појединачно
изнесу своје ангажовање у протеклом периоду.
Г-дин Александар Мицић истиче да се бави превођењем и израдом Правилника за
ИНДОР такмичења која обухватају правила, бодовање, опрему и слично.
Г-дин Владета Мишковић се прво извинио јер још није доставио резултате са такмичења
из Шабца. Затим је известио да је општина Шабац одобрила салу за ИНДОР такмичење и
да је обезбеђена и сала за тренирање са три мете. Обавестио је присутне да су му потребне
три
пластичне мете и финансијска помоћ око заштите прозора на сали иверицом. Са циљем
промовисања стреличарства учествовао је у једној радио емисији и у емисији на локалној
шабачкој телевизији .
Реч добија г-дин Миљко Чоловић који наводи да је био ангажован у Кампу за млађе
узрасне категорије од пионира до јуниора у Врњачкој Бањи. Више о овоме ће говорити у
делу Дневног реда предвиђеном за то (тачка 4.).
Поред овога, присуствовао је и прослави СК „Кошутњак“ и приметио да су поред
одличног одзива званица и добре организације, сами терени одлично направљени и јако
добро заштићени. Уз подсећање од стране Председника ССС, дотакао се и тачке 5.
Дневног реда и известио о потенцијалној сарадњи са Бугарском и њиховим предлогом да
са својим клубом учествује на међународном ИНДОР турниру у Софији уз покривене
трошкове боравка такмичара. Предложио је да се и остали клубови одазову овом позиву и
да се наредне године организује турнир на који би били позвани такмичари из Бугарске и
да тада њихови трошкови боравка буду покривени. Детаљније информације ће накнадно
изнети.
Г-дин Љубиша Урошевић је прихватио идеју турнира у Бугарској и рекао да ће свој клуб
сигурно пријавити. Поменуо је и контакте са Румунијом и предложио даљу сарадњу са
њима. Затим је известио да ради на превођењу Правилника за 3Д ФИЛД и да има мањих
потешкоћа, јер не познаје довољно добро енглески језик. Председник ССС га је замолио
да у року од 10 дана Правилник буде преведен и на то није било замерке. У току излагања
овог члана поведена је већа дискусија о стиловима гађања на државном првенству и о
могућности увођења рекреативног, односно ревијалног дела за стреличаре који гађају
некатегорисаним луковима. Овим би им било дозвољено да се такмиче, али не би
добијали потребне бодове. Даљом расправом утврђено је да је тешко сврстати такве
стреличаре у одређени стил и објашњене су разлике међу луковима. Још један од
истакнутих проблема је недовољно познавање стилова из којег следи неопходна обука
судија и делегата.
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Након изношења извештаја свих чланова УО, Председник Савеза је предложио г-дину
Владети Мишковићу да у наредних пар месеци увећа број чланова клуба бар за три
члана. Дао је рок г-дину Љубиши Урошевићу од 10 дана за завршавање Правилника за
3Д. Г-дин Предраг Бекић је поставио питање постоје ли судије обучене за ту дисциплину,
а г-дин Урошевић се прихватио тог посла.
2. тачка
С обзиром да још није извршен попис, Председник Савеза се обавезао да изврши
комплетан попис средстава ССС, не само опреме купљене за одржавање Универзијаде, већ
комплетне опреме Савеза и да уради извештај Пописне комисије. Председник је замолио
присутне, уколико поседују мете, сталке и ознаке за мете узете на реверс са Универзијаде,
да их у што краћем року врате у ССС ради пописа. Г-дин Миљко Чоловић предлаже да се
изврши попис инвентара и опреме са Балканијаде. Проблем који постоји је непостојање
довољног броја писаних трагова о задуживању опреме.
Председник је изнео да ће послати допис у Министарство спорта и замолити их да дају
податак о последњем попису опреме ССС који поседују. Мања дискусија је поведена и по
питању односа са Војском и опреме ССС коју користе.
4.тачка
По овом питању г-дин Миљко Чоловић наставља своје излагање о учешћу у Кампу. Уз
кратак извештај доставио је и списак учесника кампа, као и план рада стреличарског
кампа. Укратко је навео да је на кампу учествовало преко 20 полазника подељених у две
групе који су тренинге имали два пута дневно по два сата. Поред обавезних тренинга,
организовани су и одласци на базен, обилажење знаменитости града домаћина, као и час
оријентације. Основни циљ кампа било је упознавање полазника са правилним извођењем
стреличарске технике и он је у потпуности спроведен. Сугестија за наредне кампове има
неколико: обезбедити ограђен терен, ангажовати већи број асистената, тражити лекарско
уверење полазника не старије од тридесет дана и смањити број дана трајања кампа на 5
или 6.
Напомиње и да је вршио промоцију у локалним емисијама, као и да је на РТС била
репортажа са овог кампа.
Поднети извештај и програм рада су прихваћени и усвојени.
За реч се јавио г-дин Предраг Бекић који је похвалио рад у Кампу и изнео податак да су
две недеље након одржавања Кампа, оборена два државна рекорда на Првенству у
Панчеву од стране учесника стреличарског кампа. Предложио је да се пошаље допис
матичним клубовима учесника Кампа са препорукама за даљи рад са сваким од учесника.
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Г-дин Миљко Чоловић је изнео да је сугестије дао сваком учеснику понаособ, али да
више није у континуитету рада и да му је тешко да такав допис исправно састави.
5.тачка
Ова тачка Дневног реда је обрађена у тачки 3. кроз излагање г-дина Миљка Чоловића.
6. тачка
За одржавање инструктажа у руковању софтвером за обраду резултата задужен је г-дин
Предраг Бекић који је изнео да ће то захтевати један дан почетком октобра и да би било
добро да сваки клуб пошаље по једног представника и један преносни рачунар. Остали
чланови су се са овим сложили. Задатак г-дина Бекића је да достави зачан термин ССС за
одржавање инструктаже.
7. тачка
Председник Савеза је предложио слање дописа судијској организацији за одржавање
тренажа и за формирање-допуну судијског правилника. Проблем који је изнет односи се
на постојање
петнаест регистрованих судија од којих само њих тројица активно суде на такмичењима.
Неопходно је одржати тренажу судија. Председник је затим дао предлог да се у
Правилник унесе да сваки судија мора најмање једном по сезони да суди иначе ће
изгубити лиценцу.
Предложено је да након 20. септембра буде одржан састанак по овом питању.
8. тачка
Председник предлаже израду предлога за такмичарски календар за индор сезону
2010./2011. годину и обавештава клубове да дефинишу датуме турнира које желе да
организују. Јавља се питање који све клубови имају право на то и предложено је да се
направи Правилник о ужем чланству у Савезу.
Г-дин Александар Мицић предлаже да се сачека са израдом календара Савеза и да се
термини ускладе са календарима у окружењу, као и да би било добро да клубови дају и
резервне термине за одржавање турнира да би се процес скратио. Сугерише да се одмах
дају и термини за оутдор турнире. Председник предлаже да се пошаље допис клубовима
да до половине октобра јаве термине и резервне термине за индор и оутдор сезону.
Предлог је једногласно усвојен.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд, Pfax. 64
tel.: +381 11 3224-269 fax: + 381 11 3220-079
9. тачка
По питању слободне дискусије Председник је представио проблем са делегатима и
њиховим оценама турнира. Предложио је да делегати могу да се такмиче и да би то
требало да буду чланови УО.
Поведена је дискусија по питању одржаног турнира у општини Шабац. Присутни су се
сложили да терен није био добар, да су такмичари губили бодове због поцепаних мета, као
и да је безбедност посматрача и учесника била угрожена. Изненађени су високом оценом
делегата на овом турниру и предлажу да се строго користи Правилник за оцену
такмичења. На основу оцене делегата УО одлучује колико ће новца бити рефундирано
организатору такмичења. На предлог Председника сваки од чланова је изнео суму за коју
је мислио да је најадекватнија и на крају је са већином гласова усвојен предлог да се гдину Владети Мишковићу надокнади 6.000 динара.
Рад закључен у 13 часова.
Зачписник сачинила:
Ивана Парчина

Председник
Борислав Крстић

