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Дана 10.12.2018. године у 20:30 часова одржана је седница УО ССС путем скајпа.
Седници су писуствовали: Драган Свилановић, Завиша Лучић, Драгиша Јевтић, Димитрије Миловић,
Владимир Поповић, Александар Беатовић, Слободан Павловић, Милан Јелић, Александра Станковић.
Записник водила Виолета Шотра Јелић.
Усвојен је следећи Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Предлог измене Правилника
3. Додела награда
4. Извештај о реализациоји буџетских средстава за 2018. годину
5. Распоред нових мета и отпис старих
6. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице
Записник је једногласно усвојен.
2. Предлог измене Правилника о организацији такмичења
Александра Станковић је доставила допис са предлогом о прецизирању која лица су дозвољена на
такмичењима, по WA правилима дозвољена су и једна и друга лица 40цм до квалификација, у
елиминацијама се користе искључиво трипл лица, други предлог је да се у тачки 17. Такмичарског
правилника начини измена да уместо што стоји да екипу чине три лица, треба да стоји два или три лица из
истог клуба, а треба и прецизирати да то могу да буду лица мешовита по половима и старосним
категоријама, али не и у стиловима и да морају бити наведене као мешовите екипе. Такође се треба
прецизирати сабирање резултата, као и да у пријави екипа морају да се наведу имена која је чине. Микс
тим треба да чине најбоље пласирани такмичари истог стила, дистанце, исте старосне категорије и
пречника лица мете. Клуб може имати неограничени број тимова.
Било је доста предлога од тога да се пре турнира нагласи који тимови могу да се пријаве, ако се воде
рекорди треба омогућити тимовима да се пријаве, отворен је проблем недостатка елиминација. За
елиминације тимова потребно је да турнир траје бар два дана што би можда могло да се примени на првом
Индор ДП у Темерину. У иностранству је обавезно распуцавање за тимове. Слободан Павловић је
нагласио да до могуће промене Правилника буде обавезна примена већ постојећих правила. Тражено је и
да се ТТК изјасни до када може да провери и предложи измене и допуне правилника. Председник ТТК је
одредио рок до краја јануара 2019. године.
Треба истаћи и то да је у преписци УО и ТТК било предлога да се на такмичењима дозволи присуство
пратиоца, нарочито за млађе категорије, које би било помоћно лице у смислу отклањања недостатака у
опреми и сл. и не би имало права да ремети ток такмичења, нити да буде на, ни око линије гађања, већ иза
места за одлагање опреме.
3. Додела награда
Дати су на гласање предлози тренера и клубова о награди за тренера. Предложени су Светлана Поповић,
Миљко Чоловић, Александар Станковић и Ђорђе Реџа. УО је одлучио да специјалну награду постхумно
додели тренеру Светлани Поповић за допринос стреличарству, тренерском позиву и несебичној помоћи у
реализацији програма УО, од прибављања података до израде табела за категоризацију спортиста и
тренера. За најбољег тренера већином гласова изабран је Миљко Чоловић, јер је поред успеха његових
спортиста успео да прибави средства за четири Светска купа, а показао се и као одличан предавач на

семинарима за тренере. Наглашено је да су и остала два тренера ове године имала запажене резултате:
Александар Станковић је остварио одличне резултате ове године, већ годинама даје допринос развоју и
напретку у млађим категоријама, помогао је у презентацијама овог спорта, као и реализацији програма на
Сајму спорта. Ђорђе Реџа је веома успешно водио Камп за перспективне спортисте у Караташу, имао
успеха као тренер нарочито у јуниорској конкуренцији, присуствује свим едукацијама које могу да
допринесу даљем напретку. Последња је завршен курс Левел 3 у Лозани, Швајцарска. За најбољег судију
или делегата Судијска комисија је изабрала Теодора Черевицког, а УО је доделио још једну награду за
успешну сарадњу са међународним институцијама Димитрију Миловићу, који је за организацију
Тренерског семинара за парастреличаре у Београду у сарадњи са WA добио похвале и признања од
челника ових институција.
Секретаријат је предложио да се клубовима који су први СК „Панчево“ и НС2002 не наплати чланарина за
нову сезону, другопласирани СК „Велос“, Нови Сад и ПСК Ветеран платиће 50% чланарине, а
трећепласирани Арена Но. 1 и НССУ платиће 6000,00 динара чланарине.
Такође предложено је да се за прво место, одређено у табели за награде, додели плакета и ваучер за
набавку спортске опреме од 3.000,00 динара, за друго место признање и ваучер од 2000,00 динара и за
треће место признање од 1000,00 динара. Предлог је усвојен.
4. Извештај о реализацији буџетских средстава за 2018. годину
Секретаријат је послао извештај о реализацији буџетских средстава за 2018. годину на разматрање УО, а у
међувремену и Надзорном одбору. Уз то је дат извештај шта је остало за плаћање ове године, што ће
покрити све пристигле рачуне који су предвиђени до краја године. Тиме би година била завршена без
дуговања на пословном рачуну и рачуну за чланарине и таксе.
5. Распоред нових мета и отпис старих
Све нове мете (41) биће смештене у магацину у Панчеву, а потом један део треба да се пошаље у Кикинду
и 1-2 мете у Ниш. Неке старе мете ће бити задржане, јер могу да се користе за млађе категорије и слабије
лукове. Нове мете ће бити оивичене плавом бојом, а требало би их обележити и бројем ради тачније
евиденције. Детаљи о броју старих мета које ће бити задржане ће бити накнадно дефинисани тј. након
расподеле нових мета по магацинима Савеза.
Остатак старих мета ће бити расподељен клубовима, а детаљи поделе ће се накнадно одредити, а о свему
ће бити обавештени клубови који би прво требали да се изјасне да ли су им ове мете потребне и у којој
количини.
Они који примају мете и сталке у магацин водиће рачуна о стању истих и о евентуалним проблемима
обавестити Савез.
6. Разно
- Одређена је пописна комисија за наредну годину у саставу: Завиша Лучић, Димитрије Миловић и Борис
Лукић
- Разговарало се о тренерској комисији. Треба утврдити када је изабрана, односно пронаћи одговарајућу
одлуку, да ли постоје извештаји о одржавању редовних састанака и на основу тога упутити тренерима
допис о утврђеним чињеницама.
- Ове године је у ССС учлањено седам клубова : СК ОСИ „Око соколово“- Крагујевац, СК о.с.и. „ Ђурађ
Бранковић- Смедерево; УС „Видра“, Косјерић; СУ „Перун“ - Нови Сад; УС „Краљеви“ - Краљево, СУ
Т.А. Тицан - Вогањ; СУ „Аполо“- Кикинда. Најављено је учлањење још два клуба.
- Председник Савеза обавестио је присутне да је успео да обезбеди за све клубове бесплатне половне
рачунаре и штампаче из Управе за трезор. Клубови чланови ССС треба да пошаљу адресе ради испоруке
истих. Такође, предочио је и информацију о наставку спонзорства репрезентације од стране компаније
Ерреа .
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