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ИЗВЕШТАЈ
о попису опреме од Универзијаде 2009. до данас
Поводом захтева МОС-а да се достави евиденција инвентара, по обављеном попису достављам
вам следећи извештај:
За потребе одржавања Универзијаде 2009. године у Београду МОС је набавио мете, жуте инсерте
за мете (средина мете која може да се мења када се истроши), сталке, мреже, бројеве за мете и
лукове за учеснике на Универзијади, још у циклусу пре Универзијаде.
Одређен је рок трајања мета до 8 (осам) година, инсерата- 3 (три) године и сталака 10 (десет)
година.
Сви закљчуци са седница УО и донете одлуке могу се пратити на сајту ССС под назнаком
Извештаји УО, коме можете приступити директно на линку:

http://www.serbianarchery.com/?q=izvestaj_sa_UO
Неке од ових мета се и данас користе, иако су задатим роком отписане, јер смо до сада били у
могућности да набавимо још 15 мета са белим инсертом, одлуком УО од 23.11.2013. године.
Данас су сталци у врло лошем стању, па смо у децембру прошле године наручили израду 10
(десет) сталака, за шта смо дали аванс и планирамо, уколико нам средства дозволе, да израдимо
још 40 и распоредимо у магацине - Кикинда, Панчево и Ниш (20-20-10), што је минималан број
при организацији такмичења са просечним бројем пријављених такмичара (у једну мету гађају
два такмичара истовремено). Иначе, прва два магацина закупљујемо на годину дана док се у
Нишу чувају у клубу „СК Ниш“.
Што се тиче остале опреме на стању, постоји пет мрежа од осам добијених 2009. године, а за
добијене лукове УО је донео две одлуке.
Прва одлука је установљена на УО од 20.12.2009. године под тачком 5. Разно, став 1.
Такмичарска опрема са Универзијаде. Тада је донета одлука да се омогући коришћење опреме
учесницима Универзијаде под условом да изађу на 70% такмичења у наредне три године.
Друга одлука је са УО од 27.12.1010. године тачка 5. Попис опреме, став 6. којом се опрема дата
на коришћење отписује после три године, због раубовања исте.
Имајући у виду да је познато кретање и употреба опреме са Универзијаде, као и проток времена,
може се сматрати да је она испунила своју сврху и преко очекивања, с обзиром да се неке мете и
сталци мада прилично девастирани, и даље користе.

Стога смо поднели Молбу МОС-у да помогне при куповини мета и инсерата, јер је већ и за мете
из 2013. године потребна макар промена инсерата, а пожељно би било да поседујемо и још 20
сталака, поред наведених 50, јер је за већа такмичења потребно око 30 мета и сталака. Нарочито
је то важно код оджавања Државних првенстава, а има их 4 (четири) у различитим категоријама,
као и за регуларно одржавање Централно-европског купа (ЦЕЦ) које ће бити одржано у Београду
07.07.2018. године.
У прилогу вам достављамо интерни извештај о стању опреме и табелу коју сте ви послали.
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