ОДЛУКЕ
Са ПЕТЕ седнице УО одржане 11.08.2012.год у просторијама Риболовног савеза Србије са почетком
у 12 часова.
Донесено је укупно
АД-1 ОДЛУКА
Да се савез обрати ОКС и МОС-у за финансијску помоћ у реализацији једног од ова три предложена
такмичења за које се будемо определили.
.
АД-2 ОДЛУКА
Да се у оквиру ове три могуностi изнађе решење како би се камп могао одржати.
ТАЧКА-4
Председник Савеза је обавестио присутне чланове да је од стране Руске стреличарске федерације
савез добио позив да пошаље свог представника на отворено првенство Русије у „RUN
ARCHERY“стреличарству и да ће њихова федерација сносити трошкове боравка наших
представника, а можда и трошкове путовања.
Констатовано је да је врло корисно да Савез пошаље свог представника из политичких разлога.
Предложено је да селектор процени ко може учествовати на једном оваквом такмичењу. Као
официјелно лице предложени су је ген.секретар Душан Морачанин или Драган Свилановић.
АД-3 ОДЛУКА
1.Да селектор процени кога од такмичара треба послати и о томе обавести канцеларију Савеза.
2. Да као официјелни представник Савеза буде Душан Морачанин или Драган Свилановић.
АД-4 ОДЛУКА
1.Да се, уколико нема других заинтересованих са бољом понудом, прихвати понуда СК Кошутњак и
да се Државно првенство одржи у два дана 22-23.09. на терену СК Кошутњак.
2. Да се за одлазак на ЦЕЦ у Мађарску иде дан раније и да Савез поред пута плати и преноћиште до
максимално 15 људи.
АД-5 ОДЛУКА
Да Кнежевић,Чоловић и Свилановић у координацији са ТТ комисијом приступи изради такмичарског
календара за 2012-2013 годину
АД-6 ОДЛУКА
Да се ДА сагласност за одржавање промоције стреличарства у Панчеву.
АД-7 ОДЛУКА
Да се редовна и изборна Скупштина одржи 22.12.2012 и да се у складу са Статутом приступи
реализацији истих.
АД-7 ОДЛУКА
Од МОС-а тражити тумачење везано за то, да ли репрезентативац који се у квалификацијама
пласирао у прву трећину има према правилнику право на покривање трошкова из буџета МОС-а.
АД-8 ОДЛУКА

Да на основу достављене документације и увида у њу, не постоје услови за пријем СК Дуга Стрела у
Савез, већ да овлашћени представник клуба ажурира документацију и потом у складу са Статутом
Стреличарског савеза поново достави захтев за пријем.
АД-8/1 ОДЛУКА
Да се Савез дописом обрати WAF и ЕМАУ за препоруку који сертификат одговара овим условима и
да ли имају предлог ко може да буде предавач са ових простора.
АД-8/2 ОДЛУКА
На основу предлога селектора Миљка Чоловића на 3Д Европско првенство које се одржава у
Хрватској, савез пријављује Горана Вујковића из клуба Артемис.
АД-8/3 ОДЛУКА
Да се убудуће поведе више рачуна да се до оваквих ситуација више не долази, односно да се оформи
тим за организацију и да се поступа флексибилније у погледу финансирања за одлазак у
иностранство.
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