СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд

23.11.2013
Записник
са 3. седнице Управног одбора Стреличарског савеза Србије, одржане 23.новембра
2013. годидне у просторијама Савеза спортских риболоваца Србије, Београд, Ул.
Милована Миловановића 4, са почетком у 11 часова
Присутни: Драган Свилановић, председник, Гордана Кнежевић, члан; Миљко
Чоловић, члан; Федор Бењак, члан; Александар Станковић, члан;
Велимир Којић, новоизабрани члан.
Биљана Митровић, председник Судијске комисије
Одсутни: Борислав Крстић
За седницу је предложен и усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са 2. седнице
2. Активност између две седнице
3. Усклађивање буџета за 2013.годину
4. Поднети предлози Такмичарске комисије:
- Предлог календар за сезону 2013-2014.
- Предлог за измене правилника о бодовању
- Предлог за увођење обрасца за евидетирање државног рекорда
- Образац за пријаву државног рекорда
- Предлог за измене такмичарског правилника
- Предлог за уређивање евиденције такмицара
5. Разно
1. Тачка
На Записник са 2. Седнице Управног одбора примедбу је ставио Велимир Којић, из
разлога што је достављен уз позив са састанак. Примедба се такође односила и на текст
записника без конкретних примедби.
2. Тачка
О активности Савеза у протеклом периоду информацију је дао председник Драган
Свиланвић. Она се односила на контакте са Министарством и Олимпијским комитетом.

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Archery Association of Serbia
Београд

3.тачка
Министарство омладине и спорта дало је могућност гранским савезима да ревидирају
одлуку о утрошку буџетских средстава за 2013. години. На прошој седници Управног
одбора договорено је да се да предлог утрошка преосталих средстава до краја године, на
основу кога ће се поднети захтев МОС-у за измену спецификације.
Након изнетих предлога усвојен је следећи ЗАКЉУЧАК:
- Купити 20 нових мета у износу до 400.000,00
- Семафор
- Кишне јакне за судије /17 судија/
- До краја године одржати скупштине Тренерске и Судијске комисије.
- Урадити корекцију утрошка буџетских средстава са стварним књиговодственим
стањем.
4. Тачка
Такмичарска комисија поднела је Управног одбору предлог Календара такмичења за
сезону 2013./14 годину.
Закључак: Календар такмичења за сезону 2013/1+2014 годину усвојен.
Усвојен је Предлог за измене Правилника о бодовању у следећем тексту:
1. Бодовани турнири
У сезони 2013./2014. ће се одржати укупно 25 турнира.
7 индоор турнира
8 оутдоор турнира (7 националних + ЦЕЦ)
6 Фиелд турнира
4 3Д турнира
Сви турнири, осим ЦЕЦ-а, ће бити бодовани, а рангирање такмичара ће се вршити на три
ранг листе на основу одређеног броја најбољих резултата.Метно стреличарство: 3 најбоља
индоор резултата + 4 најбоља оутдоор резултата + постигнуте норме (члан2.4. овог
правилника) на било ком бодованом турнируФиелд стреличарство: 4 најбоља Фиелд
резултата
3Д стреличарство: 3 најбоља 3Д резултата
Члан 3. Бодовање и рангирање клубова
Клубови се рангирају након сваког бодованог турнира сабирањем ранг поена такмичара.
Рангирање клубова се врши на 3 ранг листе дефинисаним у члан 1, став 2. На државном
првенству, у случају обарања екипног рекорда и приликом организације турнира, клуб
може да освоји додатне поене.
Члан 3.3. Бодови за организацију турнира
За организацију турнира из календара ССС клуб организатор добија 50 бодова.
За организовање појединачних или тимских елиминација након квалификационог
турнира, клуб организатор добија 10 бодова.За организацију државног првенства, клуб
организатор добија 100 бодова.У случају да се турнир организује у сарадњи више клубова,
бодови се деле на једнаке делове.
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Предлог за измене Такмичарског правилника у следећем тексту:
Измена члана 10.5, тако да гласи:
Такмичару се признаје постизање државног рекорда у свим старијим категоријама (осим
ветерана) у односу на старосну категорију којој припада у тренутку такмичења, без обзира
у којој категорији је учестововао на такмичењу. Дистанца, пречник лица мете, редослед
гађања и други услови такмичења морају бити идентични за категорије у којој је такмичар
учествовао и категорији у којој је постигао рекорд.
Под условима из претходног става, такмичару који је учествовао у категорији ветерана се
признаје постизање рекорда за категорију сениора.
Измена одељка 14, тако да гласи:
14.1. Бодовање појединаца и клубова се дефинише Такмичарским правилником и
Правилником о бодовању.
14.2. Сваки такмичар који учествује на турнирима из календара ССС и међународно
признатим турнирима у стиловима и категоријама дефинисаним Правилником о бодовању
може освојити бодове за себе и за клуб чији је члан био у тренутку одржавања турнира.
14.3. Предлог Правилника израђује ТТК. Чланови ССС могу изнети предлоге за измене, а
одлуку о усвајању измена и целог правилника доноси УО.
14.4. УО може извршити измене правилника у току такмичарске сезоне, али се промене
могу примењивати тек од наредне такмичарске сезоне.
Усвојен је предлог Обрасца за евидетирање државног рекорда и Образац за пријаву
државног рекорда. Образце проследити на сајт Савеза.
Предлог за уређивање евиденције такмицара није усвојен.

Записник сачилила
Даринка Тимотијевић

Председник
Драган Свилановић
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