Дана 16.11.2019.године у времену од 12.00 до 15.00 часова, у просторијама клуба Џоли
Београд, одржан је састанак ЗФК са следећим дневним редом:
•
•
•
•

Анализа резултата и рада у 2019. години.
Такмичења у 2020. години. ( предлози, правилници, РПТ турнири )
Сајам спорта.
Разно.

На састанку су присуствовали представници следећих клубова:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нишава Ниш.
Енерго тим Београд.
Еко трофеј Београд.
Карп маниа Београд.
Банат Зрењанин.
Бистро Велика Плана.
Трстеник Трстеник.
Шумадија Крагујевац.
Пастрмка Брус.
Језеро Газиводе Зубин Поток.
Мрена Параћин.

1. Током 2019.године, у дисциплини Фидер, одржана су сва такмичења која су предвиђена
правилником: два међурегиона, 6 кола изборног и 4 кола Фидер лиге Србије.
На међурегиону Север учествовало је 19 такмичара, а на међурегиону Југ 31 такмичар.
Иако није било услова да се одржи међурегионално Север, Форум савеза је на захтев ЗФК,
одобрио да се одрже два међурегоинална такмичења. ( да би се одржала 2 међурегионална
такмичења, потребно је да број учесника буде минимално 20 по међурегиону) Пролазност
са међурегиона је била одређена пропорционално, тако да је Север имао 7, а Југ 11
пролаза. Урош Томашевић је поставио питање због чега је тако одређена пролазност и да
ли је могло раније да се зна, након чега су сви присутни узели учешће у дискусији.
Након дуже дискусије закључено је да ово није први пут да се пролазност одређује
пропорционално, да је до сада више пута на тај начин одређивана пролазност, да се на
ранијим састанцима ЗФК разматрала оваква могућност и да је то у складу са важећим
правилницима као и то да је Форум ССРС надлежен да одреди пролазност када однос
такмичара није сразмеран.
Разлог због чега је овог пута дошло до пропорционалног одређивања пролаза, је велика не
сразмера у броју такмичара између два међурегиона и мали број пријављених такмичара
на Северу (Север 19 - Југ 31 ), што је проузроковало пролазност 7/11, нпр. 2018.године је
такође било не сразмере ( 25 Север - 33 Југ ), али је ипак одлучено да остане 9/9, такође на
захтев ЗФК.
Разлог због чега се раније није знала пролазност је та што се ни три дана пре самог
такмичења није знао тачан број учесника, Север је требало да има око 23 до 25 такмичара,
колико су клубови најавили у току лиценцирања, Југ је имао 33 најављена, ( првобитно је
пропорција 19/33,а пролазноста 6/12, али је након одустанка 2 такмичара са југа,
непосредно пред само такмичење, одређено да буде 7/11 ) један је одустао због смртног
случаја у породици, други због тешке здравстне ситуције члана породице.

Изборно такмичење је одржано у 6 кола ( 3х2 кола, у 5 и 6 колу такмичило се 27 такмичара
) на којима је учествовао 31 такмичар, а након одустанка Душана Крстића због
здравствених проблема.
У току дискусије је закључено је да нови систем такмичења са 4 сектора по 9 такмичара
прва 4 кола, а након тога 2 кола, у 3 сектора са по 9 такмичара, у потуности оправдава оно
што се очекивало од таквог система такмичења. Дата је већа драж такмичењу,
конкуренција била никад веће, а до самог краја се није знало какви ће бити коначни
резултати.
Српска лига Фидер је одржана први пут. Учествовало је 12 клубова са по три такмичара у
екипи, и ако је у почетку било најављено 16 клубова. Котизација је била 20.000,00 динара,
од које је 60% подељено као награда за прве три екипе у односу 30-20-10%. Освојену
награду клубови ће моћи да искористе за плаћање својих обавеза за котизације према
ССРС у 2020.години. Мишљење свих је да ово такмичење оправдава своју сврху и да га
треба наставити у истом формату на даље, а до стицања услова да се повећа број
такмичара у екипи на 4 или 5.
2. Такмичења у 2020. години био требало да остану у истом формату. У току дискусије је
закључено да се такмичење више мање одржавају на истим стазама, да је потребно да се
укључе нове стазе у наредној години, а самим тим и да се више клубова укључи у саму
организацију такмичења. Дати су предлози за више стаза ( канал ДТД Каравуково и Бачки
Петровац, Језеро Ада Циганлија, Бегеј Бранкован, језеро Бован ).
Клубови који имају намеру да се укључе у организацију такмичења, добили су обавезу да
до следећег састанка припреме и испуне све предуслове, како би могли да истакну своју
кандидатуру и конкуришу за стазе наредне године.
Такође је закључено, да је потребно, да се судије које су полагале за Фидер судије,
лиценцирају у 2020. години, о томе обавесте ЗФК која ће упутити обавештење Форум
ССРС и самим тим наметну судијској организацији за суђења у наредној сезони.
Што се тиче термина за одржавање такмичења и самог календара за наредну годину,
закључак је да ће бити гушћи од ове године и да ће бити потребно добро сагледати све
активности планиране у 2020.години. Након дискусије, донет је начелан предлог да се
Форуму ССРС предложи да се међурегиони одрже крајем Априла, прва 2 кола изборног
средином Маја, 2 кола изборног почетком Септембра, прва два кола ФЛС крајем
Септембра, завршна 2 кола изборног средином Октобра и завршна 2 кола ФЛС, крајем
Октобра.
Међународна такмичења наредне године су планирана по следећем:
СП нације, Француска од 06.07. до 12.07.2019. године.
СП клубови, Бугарска од 25.05. до 31.05.2019. године.
ДЈП-Балканско клубови, Хрватска, термин накнадно.
Пријатељске купови које буду организовали клубови, дужни су да пријаве ССРС као и ове
године, а да након одржаног такмичења о истом пошаљу и извештај. Постоји могућност да
купови уђу у систем РПТ турнира, а за то је потребно да се пријави 5 клубова.
3. Сви клубови су обавештени о Сајму спорта и потреби да по могућству посете исти.

Енерго тим Београд је преузео обавезу да испред ЗФК узме учешће на сајму на штанду
ССРС и помогне у реализацији активности које Савез има у току сајма спорта.
4. Донета је одлука да у случају да наш представник на Скупштини ССРС, која ће се
одржати током Децембра, Александар Ковачевић не буде у могућности да присуствује
истој, а због боравка у иностранству, уместо њега овласти Саша Милосављевић и о томе
обавести ССРС. Такође је одлучено и да се упуте следећи предлози у ССРС:
• да се уведе званични тренинг за изборно,
• за жути картон санкција да буде 1 секторски пласман,
• да се ограничи употреба ларве ( вердевас ) само за удицу, тј 50г,
• да на изборном такмичењу тренери могу улазити у бокс од првог сигнала,
• да се регулише пропорционални систем пролазности на изборно у случају не
сразмерног броја такмичара на међурегионима.
•

Састанак завршен у 15.00.

Председник ЗФК Недељко Ступар

