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ЧЛАНОВИ ФОРУМА
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА
САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ
Поштовани,
објављени рокови за пријаве и изјашњавање су прошли.
ДИСЦИПЛИНА ШАРАН
Рок за пријаву спортских организација и екипа за Државно првенство - Прву шаранску лигу је био 15.март.
Одлукама Форума од 16.03.2019.год.:
Одлука 2.8. Усвојен предлог да се дозволи пријављивање екипа додатно за 7 дана.
Одлука 2.9. Усвојен предлог да се дозволи свакој спортској организацији чланици Савеза формирање по
2 екипе за сезону 2019. ( не формира се репрезентација у 2019 години).
Одлука 2.10. Лига се неће одржати уколико се не пријави најмање 8 екипа.

Дана 25.03. евидентиран је списак пријављних спортских организација и екипа и установљено је да су
пријаве послали: Смуђ Пожаревац, ВИП Београд, Шаран Кикинда, Банат Зрењанин, Барица Инђија,
Риболовац Нови Сад и Шаран Кикинда (2 екипе). Значи укупно : 6 спортских организација од којих је
једна (Шаран Кикинда) искористила одлуку Форума од 16.03.2019.год. и пријавила 2 екипе.
Чланови савеза - спортске организације које су пријавиле активност за шаранску дисциплину у 2019
години: Еко карп Младеновац, Октопус Кикинда, Бачка 2017 Србобран, Чигра Крушевац нису пријавиле
своје екипе за државно шаранско првенство.
Постојала је велика жеља да се одржи ове године државна лига у дисциплини шаран, а после коначног
предлога Заједнице шаранских клубова. Међутим, поред чињенице да су се два пута померали рокови
за пријаве и да је одлукама Форума измењен систем такмичења и начин пријаве екипа за лигу, пријавио
се недовољан број спортских организација и екипа за ово такмичење.
Поштујући Статут Савеза (члан 14.), Спортска правила, Правилнике Савеза и Закон о спорту,
"Да би се активирало и одржавало такмичење на националном нивоу у одређеној дисциплинии, мора бити најмање
осам (8) организација (клубова) или секција риболовних организација, чланова САВЕЗА. Поред тога потребно је да у

примениће се одлука 2.10. са састанка Форума
од 16.марта. 2019. године : " Лига се неће одржати уколико се не пријави најмање 8 екипа".
систему такмичења буде најмање 12 појединаца (такмичара-ки)".

Овим нажалост, сви категорисани спортисти из дисциплине Шаран губе статус категорисаних спортиста.
(Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста - Сл.гласник 123-2012)

Подсећамо спортске организације у дисциплини Шаран да је рок за пријављивање за Дунавско
јадранско такмичење по одлуци Форума: Одлука 5.6. Даје се нови рок за изјашњавање одласка на Дунавско
јадранска такмичења до 1. априла а за дисциплину Шаран 7 дана по завршетку 3 кола шаранске лиге.

Пошто се због слабог интересовања државно (национално) такмичење неће одржати,, пријављене
спортске организације: Смуђ Пожаревац, ВИП Београд, Шаран Кикинда, Банат Зрењанин, Барица Инђија,
Риболовац Нови Сад и Шаран Кикинда имају могућност одласка на Дунавско јадрански куп.
Пријаве Савезу за ДЈП најкасније до новог задњег термина за дисциплину Шаран: 4 април.

ДИСЦИПЛИНА МУШИЦА
Заједница мушичарских клубова је Форуму предложила да се направи репрезентација у
дисциплини Мушица за одлазак на Европско првенство у Црној Гори.
Форум је прихватио предлог уз обавезу да одлазак може да буде самофинансирајући.
ССРС је послао допис свим потенцијалним репрезентативцима.
Рок за изјашњавање репрезентативаца за одлазак на Европско првенство је прошао (20 март).
Пријавио се недовољан број репрезентативаца за одлазак на ово такмичење (само 2 такмичара).
У овом случају, пошто се пријавио врло мали број такмичара (2) не може да се примени одлука Форума
5.4 .са састанка Форума 16.03.2019.год. "Уколико се такмичари не изјасне, сматраће се да су одустали од учешћа у
репрезентацији и дозволиће се формирање репрезентације од такмичара који су "испод црте". и број пријављених
такмичара је мањи од 50%. од броја учесника - репрезентативаца.
Због свега наведеног: Репрезентација у дисциплини Мушица неће ићи на Европско првенство у Црну
Гору.
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