ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА ПЕРИОД 2017 до 2020 год.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА 2017. ГОДИНУ
СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ
У 2017 години, у сарадњи са Факултетом за спорт и физичку културу из Новог Сада, одржана су предавања за
спортске стручњаке. Обучава се 22 кандидата који ће добити звање спортског учитеља спортског риболова.
ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ВЕТЕРАНЕ И ХЕНДИКЕПИРАНЕ У КАЊИЖИ 2017 године
Сва потребна документација за ово међународно такмичење на време је прикупљена: потврда од Градског
већа, градског спортског савеза, Спортског савеза Србије, Министарства омладине и спорта, Владе Републике
Србије.
Од Министарства омладине и спорта нисмо добили очекивана средстава за ово светско првенство.
Од општине Кањижа планирано је 1.300.000,00 дин. Та средства је општина Кањижа пребацила на рачун
ХОРГАС Хоргош, са обавезом ове организације да плати рачуне добављачима које је Савез планирао у
финансијком плану.
Уместо тога, ХОРГАС Хоргош, није хтео да плати ове обавезе и накнадно доставио "измишљени и више пута
увећани финансијски извештај својих трошкова" са овог светског првенства.
Организациони одбор, Форум, Управни одбор нису могли да прихвате ове " надуване" трошкове.
Поред, наведеног, организација Хоргас Хорош, нас је држала у неизвесности и није доставила документацију и
Статут своје организације који мора да буде усаглашен са новим законом о спорту и Статуту Савеза. Иако је
овој организацији дат рок да недостатак исправи, они то нису урадили до данашњег дана, па је њихова
регистрација ништавна.
Поред тога Управни одбор је донео одлуке:
Одлука 2.5. Усвојен је извештај о одржаном Светском првенству за ветеране и хендикепиране - Кањижа
2017.
Одлука 2.6. Послати допис општини Кањижа где ће се тражити извештај о правдању утрошених
средстава за Светско првенство 2017 године а која су пребачена на рачун Хоргас из Хоргоша.
Одлука 2.7. Комплетна документација и сви извештаји који су дали: Хоргос из Хоргоша, организациони
одбор Светског првенства, Форум Савеза и остали подаци биће предати адвокатској канцеларији, са
којом Савез има Уговор.
Што се тиче утиска: ФИПСед задовољан, учесници задовољни. Због настале ситуације са Хоргаш Хоргас
финансијски ефекат је могао бити бољи.
ОРГАНИЗАЦИЈА БАЛКАНСКОГ ПРВЕНСТВА (ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ ЛИГЕ) У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР - Бованско
језеро Алексинац 2017 године
Створили су се проблеми, који су се јавили у организацији овог такмичења и повећању трошкова због
тога. (риболовачке дозволе, мобилни тоалети и сл).
Органаизацијом су задовољни учесници и појавила се инициајтива да се и следеће године ово
такмичење одржи у нашој земљи како би традиционално организација у будућности за ову дисцилину
успела.

ОРГАНИЗАЦИЈА БАЛКАНСКОГ ПРВЕНСТВА (ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ ЛИГЕ) У ДИСЦИЛИНИ ШАРАН - Језеро Чапел
Зрењанин 2017 године
Показали смо се као добар домаћин, али и даље се појављује проблем избора такмичарске стазе и воде
вода за такмичења, јер власници уцењују датумима и финансијским обавезама. Олуја која је била за
време такмичења, направила је одређену штету, материјалне природе, која је покривена.
Органаизацијом су задовољни учесници.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКИПЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ДАМА је учествовала на Светском првенству за даме у Мађарској.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МЛАДИХ ( У15, У20, У25) нису учествовале на Светском првенству У Ирској.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕНИОРА је учествовала на Светском првенству у Белгији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕНИОРА је учествовала на Европском првенству у Италији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР је учествовала на Светском првенству у Португалу.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ ЛОВ ШАРАНА је учествовала на Светском првенству у Мађарској.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЦА је учествовала на Светском првенству у Словачкој.
***
ЕКИПА ШУМАДИЈА из Крагујевца је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ПЛОВАК у Црној Гори.
ЕКИПА СМЕДЕРЕВАЦ из Смедерева је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ПЛОВАК у Црној Гори.
ЕКИПА ИБАР из Косовске Митровице је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ПЛОВАК у Црној Гори.
***
ЕКИПА ШУМАДИЈА из Крагујевца је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ФИДЕР у Србији.
ЕКИПА СМУЂ из Пожаревца је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ФИДЕР у Србији.
ЕКИПА НИШАВА из Ниша је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини
ФИДЕР у Србији.
***
ЕКИПА ЕКО КАРП из Младеновца је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ШАРАН у Србији.
ЕКИПА БАЧКА 2017 из Србобрана је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ШАРАН у Србији.
***
ЕКИПА СМУЂ из Пожаревца је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Мушица у Хрватској.
ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ
Сва екипна и појединачна такмичења у свим дициплинама и свим категоријама, која су планирана на почетку
године су одржана.
Активне дисциплине: Пловак, фидер, карп, мушица, блек бас, спин.
Извршено бодовање и рангирање појединаца и клубова.

ПРИПРЕМЕ ЗА ШАРАНСКО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У БЕОГРАДУ 2018 године
Потребна документација за ово међународно такмичење је делимично прикупљена.
Суорганизатор на овом пројекту: Асоцијација спортских риболоваца Београда.
Формиран иницијативни одбор, до краја године биће формиран организациони одбор.
Од ФИПСед је добијен термин, стаза у Београду на Ади Циганлији има технички пријем од стране Техничке
комисије ФИПСед (Драгана Бошковића).
Град својим одлукама подржава ово првенство, очекујемо одређена финансијка средства, за која смо
конкурисали у Градској управи за спорт.
Обећања која је дао Владимир Радоичић, а вези са организацијом овог светског првенства нису испуњена, па се
сада налазимо на самом почетку. Нису потписани уговори са корисником, ЈП Ада Циганлија и осталима.
ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ ЗА СЕНИОРЕ 2019 године
Сва потребна документација се спрема.
Расписаће се конкурс за град домаћина.
САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА ФИПСед

Рим, 17 - 18 новембар

Најважније је да је потврђено Светско шаранско првенство 2018 године и Светско за сениоре 2019 године.
Одређене стазе за 2018. годину, Извршене одређене промене у Правилницима ФИПСед за одређене дисциплине.
САСТАНАК ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Скопље, 10 - 11 новембар

Донети календари такмичења за 2018 и 2019 годину.
2018 година: ПЛОВАК: Босна и Херцеговина, МУШИЦА: Србија, ФИДЕР: Србија, ШАРАН: Словенија
2019 година: ПЛОВАК: Хрватска, МУШИЦА: Словенија, ФИДЕР: Босна и Херцеговина, ШАРАН: Македонија
САЈАМ СПОРТА

Београд, 27 - 29 новембар

У организацији Министарства омладине и спорта и Спортског Савеза Србије организован је Сајам спорта на
сајму у Београду.
Савез спортских риболоваца Србије је учествовао на Сајму врло успешно, презентовали смо неке од наших
активних дисциплина, у неколико категорија.
У три дана на нашем штанду су се представиле дисциплине Карп, Фидер, Мушица, Пловак., Блек бас и Спин
Захваљујемо се на помоћи ФИДЕР ЗАЈЕДНИЦИ КЛУБОВА САВЕЗА а пре свега клубу ЕНЕРГОТИМ из Београда.
Сви званичници Министарства омладине и спорта и спортског савеза Србије су посетили наш штанд.
САСТАНАК СА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (КЛУБОВИМА И СЕКЦИЈАМА) КОЈЕ ИМАЈУ У СВОЈОЈ
АКТИВНОСТИ ДИСЦИПЛИНУ ШАРАН (КАРП)
Београд, 15 децембар
Састанак одржан. Предочене су промене у начину организовања, уплата, формирању Заједнице шаранских
клубова и секција (ЗШК).
Непримерене и нетачне изјаве председника ША Владимира Радојичића у новинама БЛИЦ и сајту ША.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА 2018. ГОДИНУ
СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ
У 2018 години, у сарадњи са Факултетом за спорт и физичку културу из Новог Сада, одржана су предавања за
спортске стручњаке. Обучeno je 22 кандидата који су добили звање спортског учитеља спортског риболова.
ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ШАРАНСКОМ РИБОЛОВУ У БЕОГРАДУ 2018 године
Сва потребна документација за ово међународно такмичење на време је прикупљена: потврда од Градског
већа, градског спортског савеза, Спортског савеза Србије, Министарства омладине и спорта, Владе Републике
Србије.
Од Министарства омладине и спорта нисмо добили очекивана средстава за ово светско првенство.
Од градског секретаријата за спорт Београда добили смо 300.000,00 дин. Асоцијацији спортских риболоваца
Београда припада 24.000,00 дин које ће бити пребачене на њихов рачун.
Усвојен је извештај са овог Светског првенства. Превише урбана средина, много техничких проблема и пуно
корисника на језеру Ада Циганлија су онемогућили да се припреме и само такмичење нормално одвијају. Уз
велики рад организационог тима и тима за реализацију Светског првенстцва, успели смо да организујемо ово
такмичење, које је по свему до сада било најтеже организовати. Додатна финансијска средства смо морали да
издвојимо за порибљавање. Од обећања које смо добили пре кандидатуре за Светско првенство у ФИПСед није
било ништа. Предлагачи су се повукли и нама је остала да ово такмичење организујемо.
Што се тиче утиска: ФИПСед и учесници делимично задовољни. Наш утисак је да смо још једном урадили
Светско првенство и да и поред пропуста, који нису од нас зависили, у континуитету и 2019 и 2020 године
добијамо светска првенства. Жао нам је, што поред свих наших напора да се ово међународно такмичење
одржи на високом нивоу, појединци су користили прилику да критикују организацију такмичења и Савез иако
тамо нису ни били нити су хтели да помогну али су зато на друштвеним мрежама писали свашта и због тога
ће ти појединци бити дисциплински кажњени.
ОРГАНИЗАЦИЈА БАЛКАНСКОГ ПРВЕНСТВА (ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ ЛИГЕ) У ДИСЦИЛИНИ МУШИЦА река Ђетиња - Ужице 2018 године
На основу добијеног такмичења, на време смо одредили такмичарску стазу- Градац Ваљево.
Организација је кренула и од представника Савеза из ЗМК смо добијали информације да је све у реду.
Међутим пар недеља пред само такмичење добили смо обавештење од наших представника да има
проблема и да непосредни домаћин Но 1 из Ваљева на своју руку доноси неке одлуке. Савез је затим
тражио испуњење обавеза, али се од тога оградио Но 1 и почео да нас уцењује . Савез је донео одлуку
да се хитно формира тим који ће наћи другу такмичарску воду и град. Врло брзо смо то урадили и
донели одлуку да се ДЈП такмичење одржи у Ужицу на реци Ђетиња.
Организацијом нису задовољни сви учесници, посебно са смештајем. По нашим извештајима, било је
неких пропуста, али велики је успех што смо за то кратко време успели да организујемо ово
међународно такмичење.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКИПЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ДАМА је учествовала на Светском првенству за даме у Пољској.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МЛАДИХ ( У15, У20, У25) су учествовале на Светском првенству У Италији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕНИОРА није учествовала на Светском првенству у Португалу.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА МАСТЕРС је учествовала на Светском првенству у Хрватској.

ЗЛАТНУ МЕДАЉУ У ПОЈЕДИНАЧНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ЈЕ ОСВОЈИО ДРАГАН ГЛОГОВАЦ. ..... ЧЕСТИТАМО.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕНИОРА је учествовала на Европском првенству у Словенији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ ФИДЕР је учествовала на Светском првенству у Италији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ ЛОВ ШАРАНА је учествовала на Светском првенству у Србији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЦА је учествовала на Светском првенству у Италији.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ СПИН је учествовала на Светском првенству у Босни и Херцеговини
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ Б.БАС је учествовала на Светском првенству у Мексику
***
ЕКИПА МРЕНА из Параћина је учествовала на Светском клупском првенству у дисциплини ПЛОВАК у
Мађарској.
ЕКИПА НИШАВА из Ниша је учествовала на Светском клупском првенству у дисциплини ФИДЕР у
Белорусији.
***
ЕКИПА БАРИЦА из Инђије је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ШАРАН у Словенији.
ЕКИПА ВИП из Београда је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини
ШАРАН у Словенији.
***
ЕКИПА СМУЂ из Пожаревца је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Мушица у Србији.
ЕКИПА НЕРА из Беле Цркве је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини
Мушица у Србији.
ЕКИПА НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Мушица у Србији.
КОМБИНОВАНА ЕКИПА МЛАВА из Петровца и КЛУБ МУШИЧАРА из Београда је наступала на Балканском
првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини Мушица у Србији.
ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ
Сва екипна и појединачна такмичења у свим дициплинама и свим категоријама, која су планирана на почетку
године су одржана.
Активне дисциплине: Пловак, фидер, карп, мушица, блек бас, спин.
Извршено бодовање и рангирање појединаца и клубова. Убедљиво најбољи клуб у дисциплини ПЛОВАК је
ШУМАДИЈА из Крагујевца. Поред тога овој спортској организацији припада и титула најбоље спортске
организације у 2018 години збирно у СВИМ ДИСЦИПЛИНАМА

ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У НОВОМ САДУ 2019 године
Потребна документација за ово међународно такмичење је делимично прикупљена.
Суорганизатор на овом пројекту: Риболовац Нови Сад.
Формиран иницијативни одбор, до краја године биће формиран организациони одбор.
Од ФИПС ед је добијен термин, стаза у Новом Саду на каналу ДТД има технички пријем од стране Техничке
комисије ФИПС ед ( Драгана Бошковића ). Инспекција за нова два сектора биће 20. марта.
Град својим одлукама подржава ово првенство, очекујемо одређена финансијка средства, за која смо
конкурисали. Реализација документације треба да буде фебруар 2019. године.

Обећања која је дао Душко Ковачевић, а вези са организацијом овог светског првенства тек треба да се
спроведу. Најважније је да се на делу канала ДТД изнад преводнице, од стране Војводина вода уради
такмичарска стаза ( 2 сектора). Рок за завршетак радова треба да буде 15 март.

ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК 2020 године
Сва потребна документација се спрема.
Расписан је конкурс за град домаћина.
САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА ФИПСед Рим, 16 - 17 новембар
Најважније је да је потврђено Светско првенство 2019 године и да смо добили још и Светско клупско за сениоре
2020 године. Одређене стазе за 2019. годину, Извршене промене у Правилницима ФИПСед за неке дисциплине.
САСТАНАК ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ Словенија, 19 - 21 октобар
Донети календари такмичења за 2019 и 2020 годину
2019 година: ПЛОВАК: Хрватска, МУШИЦА: Словенија, ФИДЕР: Босна и Херцеговина, ШАРАН:
Македонија
2020 година: ПЛОВАК: Македонија, МУШИЦА: Босна или Македонија, ФИДЕР: ------ , ШАРАН: Босна и
Херцеговина
САЈАМ СПОРТА Београд, 23 - 25 новембар
У организацији Министарства омладине и спорта и Спортског Савеза Србије организован је Сајам спорта на
сајму у Београду.
Савез спортских риболоваца Србије је учествовао на Сајму врло успешно, презентовали смо неке од наших
активних дисциплина, у неколико категорија.
Учествовали су представници дисциплина: Карп, Фидер, Мушица, Пловак.
Још једном се захваљујемо на помоћи ФИДЕР ЗАЈЕДНИЦИ КЛУБОВА ССРС и клубу ЕНЕРГОТИМ из Београда.
Сви званичници Министарства омладине и спорта и спортског савеза Србије су посетили наш штанд.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА НАЦИЈЕ У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК У НОВОМ САДУ 2019 године
Сва потребна документација за ово међународно такмичење на време је прикупљена: потврда од Градског
већа, градског спортског савеза, Спортског савеза Србије, Министарства омладине и спорта, Покрајинског
секретаријата за спорт, Владе Републике Србије.
Од Министарства омладине и спорта добили смо средстава за ово светско првенство у износу од 2.000.000,00.
Од Покрајинског секретаријата за спорт добили смо средства за ово светско првенство у износу од 1.000,000
дин. Риболовцу из Новог Сада припада 80.000,00 дин које су пребачене на њихов рачун.
Од града Новог Сада добили смо 2.400.000,00 дин. Риболовцу из Новог сада припада 192.000,00 дин које су
пребачене на њихов рачун.
Усвојен је организациони и финансијски извештај са овог Светског првенства.
Што се тиче утиска: ФИПСед и учесници задовољни.
Наш утисак је да смо још једном урадили организационо добро Светско првенство.
Поред свих мојих медицинских проблема и операција, у овој години, доказали смо да може и треба да то буде
ТИМСКИ РАД, овог пута уз диригентску палицу мојих најближих сарадника, наравно пре свега ЈАСМИНЕ
СТОЈАНОВИЋ.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ЕКИПЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Иако је одобрен одлазак на Европско првенство у дисциплини МУШИЦА, о после молбе Заједнице
мушичарских клубова, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ МУШИЦА није отишла на ово међународно
такмиочење, које је требало да буде самофинансирајуће.
За све такмичаре ове репрезентације, који су се изјаснили за одлазак на Европско првенство, онда
одустали а и нису се писаним путем изјаснили у савезу, биће примењен члан 37. дисциплинског
правилника.
***
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕНИОРА У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК је учествовала на Светском првенству у Србији и
освпјила 14 место, што не може да се третира као успех, али су ипак били у 1/2 половини учесника од
укупно 32 екипе.
.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У ДИСЦИПЛИНИ СПИН је учествовала на Светском првенству у Француској и неуспехом
је завршила учешће на 19 (последњем) месту..
***
ЕКИПА ШУМАДИЈА из Крагујевца је учествовала на Светском клупском првенству у дисциплини ПЛОВАК у
Хрватској и освојила је 13 место од укупно 30 екипа што се сматра скромим резултатом..
***
ЕКИПА ШАРАН из Кикинде је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ШАРАН у Македонији и били су 3 (трећи) екипно..
ЕКИПА СМУЂ из Пожаревца је учествовала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини ШАРАН у Македонији и били су 10 (десети) екипно.
***
ЕКИПА СМУЂ из Пожаревца је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Мушица у Словенији и освојила 14.
ЕКИПА НЕРА из Беле Цркве је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини
Мушица у Словенији и освојила 17 место..
ЕКИПА КЛУБ МУШИЧАРА из Београда је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Мушица у Словенији и освојила 8 место.

***
ЕКИПА НИШАВА из Ниша је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у дисциплини
Фидер у Босни и Херцеговини и освојила је 5 место.
ЕКИПА БАНАТ из Зрењанина је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Фидер у Босни и Херцеговини и освојила 8 место..
ЕКИПА МРЕНА из Параћина је наступала на Балканском првенству (Дунавско јадранска лига) у
дисциплини Фидер у Босни и Херцеговини и освојила 2 место.
ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ
Сва екипна и појединачна такмичења у свим дициплинама и свим категоријама, која су планирана на почетку
године су одржана.
Активне дисциплине: Пловак, фидер, карп, мушица, блек бас, спин уз напомену да дисциплина ШАРАН није
одржала ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ и такмичари ове дисциплине су изгубили КАТЕГОРИЗАЦИЈУ..
Извршено бодовање и рангирање појединаца и клубова.
Најбољи клуб у дисциплини БЛЕК БАС је БАНАТ Зрењанин
Најбољи клуб у дисциплини МУШИЦА је КЛУБ МУШИЧАРА Београд.
Најбољи клуб у дисциплини СПИН је РАСИНА Крушевац.
Најбољи клуб у дисциплини ФИДЕР је НИШАВА Ниш.
Најбољи клуб у дисциплини ПЛОВАК је ШУМАДИЈА Крагујевац.
Спортској организацији ШУМАДИЈА припада титула најбоље спортске организације у 2019 години збирно у
СВИМ ДИСЦИПЛИНАМА.
ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО У НОВОМ САДУ 2020 године
Потребна документација за ово међународно такмичење је делимично прикупљена.
Суорганизатор на овом пројекту: Риболовац Нови Сад.
Формиран иницијативни одбор, до краја године биће формиран организациони одбор.
Од ФИПС ед је добијен термин, стаза у Новом Саду на каналу ДТД има технички пријем од стране Техничке
комисије ФИПС ед ( Драгана Бошковића ).
САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА ФИПСед Рим, 15 - 17 новембар
Најважније је да је потврђено Светско клупско првенство 2020 године.
Одређене стазе за 2020 и 2021 годину, Извршене промене у Правилницима ФИПСед за неке дисциплине.
САСТАНАК ДУНАВСКО ЈАДРАНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ Србија, - 8 -10 новембар
Донет календар такмичења за 2020 годину
2020 година: ПЛОВАК:Македонија, МУШИЦА:Македонија, ФИДЕР: Хрватска, КАРП(ШАРАН):Босна и
Херцеговина
Кандидатуре за 2021 годину поднели: ПЛОВАК: Словенија, МУШИЦА: __________, ФИДЕР: Србија ,
ШАРАН: Србија
Кандидатуре за 2022 годину поднели: ПЛОВАК: Црна Гора, МУШИЦА:___________, ФИДЕР: _________ ,
ШАРАН: Црна Гора.
САЈАМ СПОРТА Београд, 23 - 25 новембар
У организацији Министарства омладине и спорта и Спортског Савеза Србије организован је Сајам спорта на
сајму у Београду.
Савез спортских риболоваца Србије је учествовао на Сајму врло успешно, презентовали смо неке од наших
активних дисциплина, у неколико категорија.
Учествовали су представници дисциплина: Фидер, Мушица, Спин, Пловак.
Још једном се захваљујемо на помоћи клубу ЕНЕРГОТИМ из Београда.
Сви званичници Министарства омладине и спорта и спортског савеза Србије су посетили наш штанд.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА ЗА 2020. ГОДИНУ
ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТСКОГ КЛУПСКОГ ПРВЕНСТВА У ДИСЦИПЛИНИ ПЛОВАК У НОВОМ САДУ 2020 године
Ова манифестација која је требала да се одржи крајем јуна 2020. године.је ОТКАЗАНА.
Одлуком Светске федерације ФИПСед, ово међународно такмичење је ОТКАЗАНО, као и сва међународна
такмичења у 2020 години.
Нови термин у 2021 години је: 4 недеља јуна НОВИ САД.
Очекујемо да град Нови сад, донесе одлуку о прихватању ове спортске манифестације.
ТАКМИЧЕЊА У ЗЕМЉИ И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Одлуком светске конфедерације Ц.И.П.С., Светске федерације ФИПСед и Светске федерације ФИПС муш сва
Европска и Светска првенства су ОТКАЗАНА и одложена на истим такмичарским стазама за 2021 годину.
Одлуком Дунавско јадранске асоцијације, сва међународна такмичења на нивоу РАЈПа су ОТКАЗАНА и одложена
на истим такмичарским стазама за 2021 годину.
2020 година је врло специфична јер је КОРОНА - КОВИД 19 пореметила организацију свих Међународних и
домаћих такмичења.
После утврђеног календара такмичења на Форуму 07.марта, уследило је саопштење САВЕЗА (ССРС), 11. марта
о отказивању свих такмичења у марту месецу.
У међувремену је ФИПСед отказао Светска првенства која су требала да се одрже у априлу, мају и јуну и
одредио је нове термине у истој години (септембар и октобар2020) .
31. марта ФИПСед је отказао Светско првенство у фидеру и Светско првенство - Пастрмка природним
мамцима.
Због неповољног развоја епидемиолошке ситуације и НАРЕДБЕ о ограничењу и забрани кретања, САВЕЗ отказује
сва такмичења у априлу месецу.
11.априла ФИПСед отказује сва Светска и Европска првенства која се одржавају до 15 августа 2020. године.
САВЕЗ, 30 априла отказује такмичња у мају месецу и објављује НОВИ- ЦОВИД календар са претпоставком да ће
активност бити могућа од 01.06.2020.године.
ФИПС ед, 12.маја отказује сва Светска и Европска првенства у 2020 години и објављује нови КАЛЕНДАР за 2021
годину.
ДУНАВСКО ЈАДРАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА (ЂП) доноси одлуку о отказивању свих такмичења на нивоу РАЈПА.
ФОРУМ и УО САВЕЗА, 14.маја доносе одлуку о одвијању такмичења у посебном режиму и инструкције за
одржавање такмичења и систему такмичења.
Одржана су следећа такмичења
ПЛОВАК
РЕГИОН ЈУГ
30.мај
Језеро Ћелије
ПЛОВАК
РЕГИОН ИСТОК
30.мај
Језеро Бован
ПЛОВАК
РЕГИОН ЦЕНТАР
30.мај
Дунавац Костолац
ПЛОВАК
РЕГИОН БЕОГРАД
30.мај
Ст.Очага Лазаревац
ПЛОВАК
РЕГИОН СЕВЕР
31.мај
Канал Нови Сад
КАРП
ДРЖАВНА ЛИГА 1 коло
29-31.мај
Језеро Павловци
ПЛОВАК
КАДЕТИ И ЈУНИОРИ 1,2 коло 06-07. јун
Канал Срп.Милетић
ПЛОВАК
МАСТЕРИ 1 и 2 коло
06-07. јун
Канал Нови Сад
СПИН
ДРЖАВНО 1,2 коло
06-07. јун
Река Расина с. Грчак
МУШИЦА
ДРЖАВНО 1 коло
06-07. јун
Злотска река
ПЛОВАК
СЕНИОРИ у У25 1 и 2 коло
13-14. јун
Канал Нови Сад
ФИДЕР
МЕЂУРЕГИОН ЈУГ
13-14. јун
Језеро Гружа
ФИДЕР
МЕЂУРЕГИОН СЕВЕР
13-14. јун
Канал Каравуково
СПИН
ДРЖАВНО 3 и 4 коло
13-14.јун
Река Расина с.Грчак
ПЛОВАК
СР.ЛИГА ЦЕНТАР 1 и 2 коло
20-21.јун
Дунавац Костолац
ПЛОВАК
СР.ЛИГА ЈУГ 1 и 2 коло
20-21.јун
Језеро Ћелије
ПЛОВАК
СР.ЛИГА СЕВЕР 1 коло
20. јун
Канал Велебит

ПЛОВАК
Б.БАС
КАРП
ПЛОВАК
ПЛОВАК
ПЛОВАК
ФИДЕР

СР.ЛИГА ИСТОК 1 коло
20. јун
ДРЖАВНО 1 и 2 коло
20.- 21.јун
ДРЖАВНА ЛИГА 2 коло
26.-28.јун
ПРВА (МАСТЕР) ЛИГА 1 и 2коло 27.-28.јун
СР.ЛИГА ЦЕНТАР 3 и 4 коло
04.- 05.јули
СР.ЛИГА СЕВЕР 2 коло
05.јули
ДРЖАВНО 1 и 2 коло
04.-05.јули

Језеро Бован
Бајски канал
Језеро Павловци
Канал Нови Сад
Канал железаре
Канал Нови Сад
Канал Бачки Петровац

Нису одржана следећа такмичења:
МУШИЦА - ДРЖАВНО ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО 3 и 4 коло
ПЛОВАК - СРПСКА ЛИГА ЈУГ 3 и 4 коло
ПЛОВАК – СРПСКА ЛИГА ИСТОК 2 колоИСТОК због погоршања ситуације .
САВЕЗ доноси одлуку о отказивању такмичења почев од 06.07. 2020.- године
САВЕЗ доноси одлуку о наставку такмичарске сезоне почев од 22.08.2020. године
Такмичење које је планирано да се одржи 22-23.08 СРПСКА ЛИГА ИСТОК се одлаже.
Одржана су следећа такмичења:
ПЛОВАК
СР.ЛИГА ЈУГ 3 коло
22.августа Језеро Гружа
ПЛОВАК
СР.ЛИГА СЕВЕР 3 коло
23.августа р. Бегеј Зрењанин
ПЛОВАК
СЕНИОРИ и У25 3. и 4. коло
29.-30.август Канал Железаре СД
ПЛОВАК
КАДЕТИ У15 3 коло
05.септембар Дунавац Костолац
ПЛОВАК
ЈУНИОРИ У20 3 коло
06.септембар Дунавац Костолац
ФИДЕР
ДРЖАВНО 3 и 4 коло
05.-06 септембар
р. Бегеј Зрењанин
Б.БАС
ДРЖАВНО 3 и 4 коло
05.-06 септембар
Купусиначки канал
МУШИЦА
ДРЖАВНО 3,4 и 5 коло
05.-06-септембар
р. Ђетиња Ужице
ПЛОВАК
ДРЖАВНО ДАМЕ 1 и 2 коло
12.-13. септембар
Дунавац Костолац
ПЛОВАК
СР.ЛИГА ИСТОК 2 коло
13. септемабар
р.Дунав Брза Паланка
СПИН
ДРЖАВНО 5 и 6 коло
12.-13. септембар
р.Топлица
ПЛОВАК
ДРЖАВНО МАСТЕРИ 3 и 4 коло 19.-20.септембар
Језеро Ћелије
ФИДЕР
СРПСКА ЛИГА 1 и 2 коло
19.-20.септембар
Језеро Бован
МУШИЦА
КУП СРБИЈЕ
19. септембарр.Градац Ваљево
ПЛОВАК
ПРВА (МАСТЕР) ЛИГА 3 и 4 коло 26-27.септембар
Језеро Ћелије
ПЛОВАК
ДРЖАВНО ДАМЕ 3и 4 коло
03.-04. октобар
Језеро Гружа
ФИДЕР
ДРЖАВНО 5 и 6 коло
03.-04. октобар
Језеро Бован
Б.БАС
ДРЖАВНО 5 и 6 коло
03.-04. октобар
Бајски канал
ПЛОВАК
СРП.ЛИГА СЕВЕР 4 коло
11.октобар Канал Црвенка
ПЛОВАК
СРП.ЛИГА ИСТОК 3 коло
11.октобар Језеро Бован
ФИДЕР
СРПСКА ЛИГА 3 и 4 коло
17.-18.октобар
Ада Циганлија
Са задовољством можемо потврдити одржавање свих планираних државних и изборних такмичења.(то је
редак случај у Европи, ако не и једини) .
Увек је Савез организовао такмичења уз пуну примену свих епидемиолошких мера које су прописане од стране
Кризног штаба и Савеза. Још једном смо установили да се на такмичењима углавном испуњавају препоруке,
осим у неколико случајева код проглашења победника.Остаје велики проблем: заједнички смештај такмичара,
где нисмо сигурни да се примењују све мере. Срећом по нас, нико од такмичара није био инфициран вирусом на
такмичењима. Неколико наших такмичара је нажалост било у проблему са Цорона вирусом, али те инфекције
су се десиле ван такмичења и и није било тежих последица.
НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ НЕКИХ ТАКМИЧАРА И ЊИХОВОГ ТРЕНЕРА који нису пријавили лекове које узимају (ТУЕ
образац) па је дошло до специфичне и напете ситуације на ДОПИНГ контроли.

ПОКУШАЈИ БОЈКОТА:
- купа Мушице од стране неких такмичара и једног клуба учесника;
- државног и изборног такмичења СЕНИОРА у дисциплини ПЛОВАК од стране неких такмичара.
ИЗОСТАНЦИ
Што се тиче изостајања са такмичења, у већини случајева ови изостанци су били орправдани, али није послата
адекватна документација и то
СПИН
Дарјан Тошић, Ненад Дражић
ПЛОВАК
СЕНИОРИ: Бојан Рајић (сва 4 кола), Александар Чеврљаковић (2 кола), Горан Радовић (2
кола), Милан Лазаревић 2 кола.
ДАМЕ: Катарина Павловић (1 и 2 коло);
КАДЕТИ У15: Вук Златановић, Андреј Михајловић, Алекса Ђукић, Стефан Предојевић, Иван Шијак, Драгана
Ђорђевић, Кристијан Средојевић, Катарина Денић;
ЈУНИОРИ У20: Ивица Боцић, Алекса Стефановић;
МАСТЕРСИ: Душан Стојановић, Павел Чапеља, Драгослав Стошић, Зоран Дугајлић, Петар Загорчић, Милосав
Кјурски, Тихомир Плавшић
ШАРАН ЧЕЛАРЕВО (3 и 4 коло Срп.лиге); ШАРАН СРБОБРАН (4 коло)
МУШИЦА
Бобан Павловић
ФИДЕР
Сергеј Стојановић, Иван Ћосовић,
МРЕНА Параћин, ЈЕЗЕРО Газиводе;
Б.БАС
Нишава Ниш
ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА
Примећено је да многе спортске организације које се пријављују за домаћине такмичења, свој посао обављају
врло аљкаво, јер појединци који могу да учествују у припреми стазе углавном се такмиче па се врло често
такмичарске стазе не спреме најбоље.
Пројектовани „волонтери спортских организација“ који треба да помогну у организацији такмичења, нису дали
резултат, па се то мора променити за наредне сезоне.
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА (ТАКМИЧАРИ и ЉУДИ ИЗ СТРУЧНИХ ТИМОВА ТИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) су више
пута јавно давали паушалне изјаве како су неки домаћини и неке такмичарске стазе или чак такмичарска
места на одређеним такмичарским водама „ лоша“ или „мање добра“ и увек по правилу њихови такмичари
добијају та „лоша места“ и саветовали друге да треба бојковати те такмичарске стазе. По правилу, ти исти
„велики критичари“, онда када су они домаћини, иако имају проблеме не помињу такве ситуације и обично не
припреме такмичарску стазу како треба или им рекреативни риболовци спречавају одржавање такмичења.
СУДИЈЕ
Примећено је да многе спортске организације пријављују судије само да би испуниле обавезу конкурса, а касније
се испостави да те исте судије су углавном такмичари на одређеним такмичењима где су њихове спортске
организације домаћини, па се дешава да нема довољан број судија или суде „наметнуте“ судије.
Велики број судија није довољно оспособљен за суђење на државним такмичењима.
Невероватно је да судија не зна :
- Шта су приоритети код такмичења;
- Попуњавање стартних листа и дневника такмичења;
- Редослед извлачења;
- Дириговано извлачење;
- Непоштовање правила после „фиш оута“ ..
- Да не сме улазити у боџ такмичара, посебно НЕ у БОX такмичара из клуба који га је ЛИЦЕНЦИРАО;
- Да не сме да буде навијач или тренер неког такмичара или клуба или да служи као „бројач риба“ или
проценитељ „улова“ било ког такмичара а посебно НЕ код такмичара из клуба који га је ЛИЦЕНЦИРАО;
- Да не сме да даје изјаве о клубу, Савезу или о одговорним лицима на такмичењу а и пре и после њега, јер је
потписао кодекс понашања судија;

Неке судије сматрају:
- да нису довољно или уопште присутни на суђењима.
- да на почетку сезоне треба да се објави списак судија на такмичењима, пошто је то привилегија одређеног
броја судија.
- да Савез недовољно организује едукацију судија.
Мислим да је крајње време да реорганизујемо СУДИЈЈСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ.
ТРЕНЕРИ
Велики број тренера није довољно оспособљен за рад у клубовима и репрезентацијама. Јесу на овакав начин
(пријављивањем тренера у спортским организацијама), задовољене законске обавезе да оне имају тренере, али
у већини случајева тренери не обављају свој посао како треба.
Прво тренери треба да познају Правила боље од других и морају да се понашају по тим Правилима.
Сматрам да је Савез недовољно организовао едукацију тренера и да то треба ПОДХИТНО урадити.
УЛАЗАК У БОКСОВЕ:
* Када тренер постане селектор и(или) тренер репрезентације, у свом етичком односу према свим
такмичарима потенцијалним репрезентативцима, он не може да улази БОXове такмичара свог матичног
клуба на државним (изборним) појединачним такмичењима пошто му је та спортска организација дала
дозволу да буде селектор (или тренер) репрезентације;
* Кажњени такмичар, тренер, судија или било које лице не може да буде капитен (службено лице клуба које
може да улази у БОX);
ОБАВЕЗНО: направити :
* СТАЛНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (ОКОВРАТНИКЕ) које тренери, судије, такмичари носе за време тренинга и
такмичења;
* МАРКЕРЕ ЗА КАПИТЕНЕ, СУДИЈЕ, ДОМАЋИНЕ
* БРОЈЕВЕ И СЛОВА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТАРТНИХ МЕСТА И БОXОВА
САЈАМ СПОРТА Београд, 04 новембар
У организацији Министарства омладине и спорта и Спортског Савеза Србије организован је Сајам спорта на
атлетском стадиону Републичког Завода за спорт на Кошутњаку у Београду.
Савез спортских риболоваца Србије је учествовао на Сајму.
Сви званичници Министарства омладине и спорта и спортског савеза Србије су посетили наш штанд.
Активне дисциплине: Пловак, фидер, карп, мушица, блек бас, спин, шаран.
Извршено бодовање и рангирање појединаца и клубова.
Најбољи клуб у дисциплини БЛЕК БАС је БАНАТ Зрењанин
Најбољи клуб у дисциплини МУШИЦА је КЛУБ МУШИЧАРА Београд.
Најбољи клуб у дисциплини СПИН је РАСИНА Крушевац.
Најбољи клуб у дисциплини ФИДЕР је ПРОФИ ФОРМАКС Крушевац.
Најбољи клуб у дисциплини ПЛОВАК је ШУМАДИЈА Крагујевац.
Најбољи клуб у дисциплини ШАРАН је БАЧКА 2017 Србобран.
Најбоља спортска организација у свим дисциплинама збирно је РИБОЛОВАЦ из Новог Сада.
Спортској организацији РИБОЛОВАЦ из Новог Сада припада титула најбоље спортске организације у 2020
години збирно у СВИМ ДИСЦИПЛИНАМА.
ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ СВИМА ЈЕР СМО УСПЕЛИ ДА ЗАВРШИМО ВРЛО ТЕШКУ ДОМАЋУ КОВИД ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ СА
СВИМ ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА.
Председник Савеза:
Бошковић Драган

