СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
БРОЈ: 02-19
25.12.2014.
БЕОГРАД

Записник
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 28. априла
2014. годидне у просторијама Једриличарског савеза Србије, Кнез Михаилова 7, Београд
са почетком у 17 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан;
Александар Станковић, Миљко Чоловић, члан; Милош Вуковић, члан и
Федор Бењак, члан
Одсутан:

Бобојша Чупић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учешће селекције Србије на Европском првенству 2015.
Ангажовање страног тренера.
Набавка репрезентативних дресова.
Избор једног члана ТТК
Избор пописне комисије
Разно:
- Дорада семафора ССС
1. Тачка

Уводно излагање вазано за одлазак на Епровско првенство дао је Драган
Свилановић и истакао да, с обзиром да се ближи рок прелиминарној пријави
репрезентативаца, а усвојено су и норме за одлазак на ЕП и СП о трошку Савеза, потребно
је донети одлуку може у својству репрезентативца, о свом трошку може учествовати на
поменутим такмичењима.
У дискусији учешће су узели сви присутни. На крају дискусије исвојен је следећи
закључак:
1. На предлог селектора, о трошку Савеза на СП и ЕП, са испуцаном нормом, иду
највише три такмичара у истој категорији. У случају оправданог изостанка једног
од такмичара, спортиста који има следећи најбољи резултат, с оспуцао је плаћену
норму, улази у састав репрезентације.

2. у својству репрезентативца на СП и ЕП може се пријавити споритста чији резултат
је 15 кругова нижи од плаћених норми. Резултат се мора испуцати до
прелиминарне пријаве. У случају да, такмичар испуца плаћену норму до финалне
пријаве, трошкове учешћа сноси Савез.
3. Репрезентативци који одлазе на такмичење о свом трошку, уплаћују на рачун
Савеза 100 % аванс, најмање 3 дана пре истека рока за плаћање.
4. Пријаву такмичара за одлазак на СП и ЕП, на предлог селектора врши ТТК, након
одлуке УО.

2. Тачка
Драган Свилановић укаратко информише чланове УО да постоји реална могућност
ангажовања странаг тренера, алтернативе су: тромесечно по 15 дана или шест месеци.
ОКС би обезбедио трошкове једне авионске карте и смештај. Договори са ОКС још
предстоје.
Постоји могућности доласка Г-дина Сука у Србији на 10 дана, да сними стање
нашег тренерског кадра и спортиста, на основу чега би се извео закључак шта нам је
потребније, квартално ангажовање или шест месеци.
Трошкови боравка Г-дина Сука износе: плаћена авио карта Сеул-Београд-Сеул,
смештај са исхраном и дневнице 150 Еура по дану.
Закључак: једногласно се прихвата и поздравља долазак јужнокорејског тренера Г-дина
Сука.
3. Тачка
Информацију да су извршени прелиминарни договори о набавци спортске
репрезентативне опреме, дао је Драган Свилановић.
Закључено је: одобрава се набавка спортске опреме /трнерка и дрес/, за чланове
репрезентације, тренере и пратећа лица. На трнеркама стоји ознака СРБ, на дресу
спортиста исписује се презиме, на дресу тренера „coach“, а на дресу пратиоца спортисте
„офишел“. Самофинансирајући репрезентативци и пратећа лица, опрему плаћају сами.
4. Тачка
На основу Статута ССС, Упрани одбор доноси одлуку о кооптирању једног члана
ТТК. Предог ТТК Срђан Илић, док је на седници изнет предлог, да се за трећег члана ТТК
изабере Александар Медић.
Закључак: Након гласања 5:1, одлучено је да се у ТТК кооптира Александар Медић из
Београда, члан БСК-а.
ТТК у року од 7 дана обавести УО о избору председника Комисије.

5. Тачка
Закључак: у Пописну комисију изабрани су: Милош Вуковић, Виктор Игњатов и
Јасминка Шуњка. Попис опреме МОС-а која се налази на коришћењу, треба урадити до
12. Јануара 2015.године.
6. Тачка
Разно:
1. Екипни победник на такмичењима из Календара ССС
Закључак: На такмичењима из Календара такмичења Стреличарског савеза
Срибје, пријава екипе врши се приликом уписнине, са именом и презименом
спортисте, из истих стилова и узрасних катогорија. Екипа може бити мешовита
/мушко-женско/.
Налаже се ТТК да у року од 7 дана усклади Такмичарски правилник у складу са
ФИТА правилима.
2. Сомафор набављен 2013. године потребно је дорадити: додавањем каблова или
уградњом јачег акумулатора.
Закључак: Изнаћи могућности и дорадити семафор.
Записник водила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић

