Записник са састанка ЗФК
Састанак одржан 30.03.2016. у Крагујевцу.
Домаћин састанка Шумадија Крагујевац.
Присутни представници следећих клубова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нишава-Ниш
Смуђ-Пожаревац
Чигра-Крушевац
Ибар-Спорт Краљевo
Еко Трофеј-Београд
Енерго Тим-Београд
Џоли-Београд
МГП-Обреновац
Престон-Београд
Мрена-Параћин

Одсутни представници следећих клубова:
1.
2.
3.
4.

Трстеник-Трстеник
П.Спасојевић-Трстеник
Ентерфишинг-Краљево
Банат-Зрењанин

Дневни Ред:
1.Анализа 2015.године
2.Такмичења у 2016.години
3.Светско Првенство - Нови Сад
4.Нови закон о спорту
5.Разно
Састанку ЗФК присутвовао је и председник ССРС Драган Бошковић, тако да је ово био и уједно
састанак представника ЗФК, са представницима ССРС.
У току састанка дискутовало се у оквиру дневног реда, конструктивно и отворено.
Сви представници клубова су равноправно узели учешће у дискусији.
У оквиру прве тачке дневног реда, констатовано је да су такмичења која су организована током
прошле године, била у складу са правилником, да није било примедби на сам ток такмичења, да
није било приговора од стране овлашћених предстаника клубова нити појединаца који су се
такмичили, као и да није било повреде правилника на самим такмичењима. Потешкоће је било
око организације изборног првенства свих шест кола, а због појаве траве на каналу, која је знатно
отежавала одржавање такмичења. Домаћин такмичења која ће се одржати у овој години на стази
ДТД, треба да покуша да се та појава што више умањи у сарадњи са са новим корисником вода.

У оквиру друге тачке дневног реда, констатовано је да такмичења која су предвиђена календаром
ССРС, буду одржана у предвиђеним терминима. Примедба је била од стране Енерго тима у вези
међурегионалног такмичења, да је и оно требало да се одржи у Новом Саду, а због одржавања
Светског Првенства. Након краће дискусије већина учесника се сложила са том примедбом, као и
са тим, да то такмичење неби имало превеликог значаја за учешће репрезентације на СП, с
обзиром да на њему не учествују чланови репрезентације, као и из разлога да су на стази СП
предвиђена два тренинга репрезентације у току месеца маја, који су ближи термински самом
одржавању СП.
Број такмичара за међурегионално такмичење, а на основу података клубова о броју такмичара
који ће бити лиценцирани у овој години, треба да буде од 50 до 55. Пролаз на изборно имаће 17
такмичара,а због повратка Саше Милковића у ЛШ који је имао замрзнут статус за време док је
обављао дужност селектора.
Што се тиче пријатељских купова, дискутовало се о могућностима одржавања, начину,
домаћинима и могућим терминима. Донета је одлука да се коначно о томе направи договор за
време одржавања међурегионалног такмичења, с обзиром да на овом састанку нису били
присутни представници клубова, који су потенцијални организатори тих такмичења, изузев купа
који ће организовати Шумадија Крагујевац на језеру Гружа, 09.04.2016.године, које се одржава пре
одржавања међурегионалног првенства.
У оквиру треће тачке дневног реда, дискутовало се о досадашњем току припрема за организацију
СП и мерама које треба да се предузму у наредном периоду. Састанак организационог одбора је
предвиђен да се одржи у првој половини априла месеца, а у зависности од слободног времена
Градоначелника Новог Сада, који ће одредити термин одржавања, након чега ће се поделити
обавезе на носиоце послова. Клубови су добили задатак да припреме одређени број људи који ће
бити ангажован у току СП на разним пословима ( судије, постављање и уређење стазе, итд), а по
одлуци носиоца послова који буду одређени од стране организационог одбора.

У оквиру четврте тачке дневог реда, председник ССРС је дискутовао о новом закону о спорту у
делу који се односи на наш спорт. Предвиђено је доста новина у односу на досадашњи закон, где
су обавезе клубова бројне и треба да се спроведу у одређеном року, а у току ове године.
Констатовано је да прво треба да се регулишу лиценце и уговори са такмичарима, јер је близу
почетак такмичарског циклуса.

Под тачком разно, у слободној дискусији учесници састанка су са председником ССРС
коментарисали сарадњу са савезом, постављали питања око одређених нејасноћа у раду, као и о
међусобној сарадњи.
Такође је констатовано да се проба са формирањем екипног такмичења, у почетку са по три члана,
а у зависности од интересовања клубова.
Председник ЗФК
Недељко Ступар
3Крагујевац, 0.03.2016

