СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
БРОЈ: 02-14
28.02.2015.
БЕОГРАД

Записник
са седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 28. Фебруара
2015. годидне у просторијама Спортског савеза Србије, Македонска 28/2, Београд са
почетком у 11 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан;
Миљко Чоловић и Милош Вуковић, члан
Одсутни:

Нобојша Чупић, Александар Станковић и Федор Бењак
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање записника са предходне седнице УО
Организација ДП ИНДОР
Инфо о посети Сука и наставку сарадње
Пријем у чланство СК Златна Стрела
Молба Акош Варге за додатних 9 мета које ће се лоцирати у Новом
Саду
Верификација дипломе оперативног тренера
Овера Диплома Левел 1 и Левел 2
Нацрт Мастер плана за развој стреличарства у Србији
Учешће Такмичара на турнирима до краја године
1. Тачка

Записник са седнице Управног одбора одржане 25.12.2014. године усваја се уз допуну
закључка под:
1. ...спортиста који има следећи најбољи резултат, а испуцао је плаћену норму, улази
у састав репрзентације.
2. У случају да такмичар испуца плаћену норму до финалне пријаве, .......
2. Тачка
Драган Свилановић извештава да се за организацију ДП ИНДОР пријавио само СК
„Сребрна Стрела“ из Београда.
Милош Вуковић, члан УО и представник Сребрне Стреле, изјављује да му у принципу не
треба помоћ око организације ДП, ако буде потребно обратиће се Савезу.

С обзиром да Савез не располаже рекламним материјалом, треба размишљати о набавци
рекламног материјала.
Убудуће треба размишљати да се ДП за млађе категорије /пионири, кадети, јуниори/
организује одвојено од сениорског, на коме би се одржало и екипно ДП.
Закључак: Организација ДП ИНДОР додељује се СК „Сребрна Стрела“ из Београда. За
ДП израдити Заставу ССС, одштампати пригодан плакат за ДП, урадити блокчиће за
уписивање резултата; купити 80 подлошка за уписивање резултата; купити цвеће за жене,
с обзиром да се такмичење одржава 8.марта; позвати на ДП званичнике МОС-а,
Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије. Обавестити медије о одржањању
ДП у Ковилову. Обавестити АДАС о одржавању ДП.
3. Тачка
Драган Свилановић извештава присутне о доласку на други тренинг иностраног тренера
Сука у интервалу од 04.-14. априла. Терен на ком ће се рализовати трнинзи, није још
одређен. тражи се најбоље решење, с обзиром да ће бити смештен у Хотелу Слодес.
Гордана Кнежевић нуди опцију рада на терену БСК, уз обавезу да зна унапред, како би
ускладили сатницу са фудбалерима који на истом тренирају. Свилановић износи више
опција, Војну академију, Кошутњак.
Наредни, треће долазак тренера Сука планиран је у јулу месецу од 10. до 21.
Спортисти са којима ће Сук радити су: Јасна Радошевић, Катарина Милоешвић, Мина
Шибалић и Катарина Сикируш? Лука Гроздановић, Лука Поповић, Никола Стефановић,
Александар Беатовић, Марија Љубинковић и Акош Варга. Могућност рада са још
неколико стреличара.
4. Тачка
Пријем у чланство СК Златна Стрела из Ражња. СК Златна Стрела поднела је уредну
документацију за пријем у чланство ССС.
Закључак: Примљени.
5. Тачка
Захтев Варга Беле за додатних 7 мета + 2, да се лоцира у Новом Саду. Свилановић
обавештава присутне да је то већ завршено.
Закључак: Пописна комисија: Вуковић, Шуњка и Игњатов урадити попис опреме ССС
мета, сталака и осталог инвентара ССС.
До сада је распоређено по 18 мета у центре Београд, Ниш и Нови Сад. Остало мора да се
налази у магацину ССС.
6. Тачка
Верификација дипломе оперативног тренера Золтана Патаки, који је школовање завршио у
Суботици.
Чланови УО су једногласни да Савез не може да верификује диплому. Нико не оспорава
његово школовање теоријског знања, без практичне обуке, или верификације од стране
Федора Бењака, УО не може да прихвати верификацију исте.

7. Тачка
Овера Диплома Левел 1 и Левел 2, коришћење грба светске федерације:
1. Затражти мишљење од светске федеравије мишљење да ли на наше дипломе може
да се стави грб.
Задужен Миљко Чоловић.
2. Дипломе за одржана стручна предавања Левел 1 и Левел 2, које је припремио
Милош Вуковић треба да се овере од стране председника Савеза и предавача.
Оверу урадити на ДП 8.марта.
8. Тачка
Мастер план:
Добијена сугестија од Г-дин. Сука да се уради мастер план.
Свилановић и Чоловић су изнели своје предлоге и мишљење.
Масовност, млађе категорије, клвалитет рада /стандардизација тренера/, такмичарски део.

9. Тачка
Учешће на Светском првеству у Копенхагену и Маратон у Атини.
За сада нема пријављених за Маратон. Треба понудити двојици, тројици спортиста
Богуновић, Поповић, Радошевић ...,, у зависности од пријаве, помоћ у покривању
трошкова котизације или транспорта.
Седница закључана у 14,45 часова.
Записник водила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић

