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СЕКРЕТАРИЈАТА ФОРУМА 

Које су донете 18.05. 2021  

1. Измена календара такмичења у дисциплини Пловак за категорију У20.   
Уместо датума 05.06. и 06.06. 2021 донета је одлука да се  одреди нови датум и то 12.06. и 13.06. на 

такмичарској стази: Канал железаре у Смедереву.                                                                                                                                        

Јуниори У20 ће се такмичити заједно са категоријом даме у том термину. Кадети У15 и Јуниори У25 ће се 

такмичити у већ постојећем термину 05.06 и 06.06. 2021.год. 

Образложење:                                                                                                                                                                                                             

На основу одлуке Министарства просвете и образовања да све средњошколске установе у периоду од 04.06. до 

11.06.  организују полагање матурског испита а после разговора и консултација са клубовима из Сомбора, 

Бачког Петровца, Српског Милетића и Инђије, чији такмичари учествују на том такмичењу, направљена је 

измена у календару, како би остао број такмичара који су у старту лиценцирани. 

2. Измена календара такмичења у дисциплини Мушица. 
На основу дописа председника заједнице Мушичарских клубова, доноси се одлука да се календар такмичења  

мења и изгледа овако:                                                                                                                                                                                                 

1 и 2 коло - 29 и 30 мај река Млава;                                                                                                                                                                      

3 и 4 коло - 12 и 13 мај река Ђетиња;                                                                                                                                                                      

5, 6 и 7 коло - 26 и 27. јун река Градац  

Образложење:                                                                                                                                                                                                     

На основу дописа Клуба мушичара Београд и немогућности организовања прва два кола Изборног такмичења у 

дисциплини Мушица, дана 17.05. 2021 године, Председник Заједнице мушичарских клубова Александар 

Вучковић је контактирао све клубове који су после усаглашавања предложили термине у ккалендару , као и 

нове такмичарске стазе. 

3. Измена региона у дисциплини Фидер  
Регион ИСТОК у дисциплини Фидер није формиран, па се такм ичари придодају најближем региону. У овом 

случају то је регион ЈУГ. 

Образложење:                                                                                                                                                                                                         

На основу броја пријављених такмичара за регионална такмичења у дисциплини Фидер а после утврђивања 

броја такмичара установљено је да Регион ИСТОК није формиран јер се пријавило 5 такмичара (накнадно још 1) 

укупно 6, што је недовољно, па ће се сви пријављени такмичари са региона ИСТОК, такмичити заједно са 

такмичарима региона ЈУГ на регионалном такмичењу ЈУГ на Гружанском језеру 22.05 и 23.05.  



 

 

4.  Одређивање такмичарске стазе за Изборно такмичење у дисциплини Пловак у категоријама 
Мастерси и Ветерани. 
Такмичарска стаза на језеру Ћелије, због броја пријављених такмичара, биће формирана овако:                                    

МАСТЕРСИ:                                                                                                                                                                                                                           

А  сектор код рибочуварске кућице до „бандере“                                                                                                                                         

Б  сектор испод „Записа“                                                                                                                                                                                                       

Ц  сектор испод „Записа“ 

ПРЕКИД на такмичарској стази између МАСТЕРСА И ВЕТЕРАНА „код јабуке“- 3 такмичарска места 

ВЕТЕРАНИ:                                                                                                                                                                                                                    

Д  сектор  „Запис“ десно „од јабуке“                                                                                                                                                                                                                          

Е   сектор  „запис“ десно „од јабуке“ 

Образложење:                                                                                                                                                                                                             

На основу молбе неколико такмичара из категорије Ветарани, да им се омогуће бољи услови и да се не такмиче 

на делу такмичарске стазе“ код бандере“, где су због већег нагиба, тежи услови за такмичење, донета је одлука 

која је наведена у претходном пасусу тачке 4.   

       председник Форума 

       Ненад Радовић                                                                                    


