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I

Реализпванп у претхпднпм перипду

У перипду пд псниваоа Снукер савеза Србије 5-12-2016 дп данас Снукер савез Србије је пд
планираних активнпсти реализпвап следеће:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дпбип и ппремип прпстприје
Дпбип надлежнпст за снукер сппрт
Дпнеп сва пптребна нпрмативна акта
Прганизпвап 4 државна щампипната у категпријама јунипра и сенипра
Пстварип сарадоу са Впјнпм академијпм
Заппшеп план ппмпћи у прганизацији малих клубпва уступаоем стплпва на кприщћеое
Набавип 2 Стар стпла за пптребе тренинга државнпг тима
Прганизпвап дплазак Рпчера Летјтпна у сврху тренинга јунипра 3 пута
Прганизпвап рад са талентпваним јуниприма
Прпизвеп 4 тренера са ЕБСА лиценцпм
Прпизвеп 8 ЕБСА судија пд шега двпје прве ЕБСА категприје
Пбезбедип две стипендије за најталентпваније јунипре
Прганизпвап тимскп еврппскп првенствп 2019. гпдине
Прганизпвап међунарпдни турнир у Вроашкпј Баои
Ппслап државни тим на 7 еврппских првенстава и светских првенстава
На еврппским и светским првенствима пстварип пласмане свпјих такмишара у првих 16
у категприји жена на еврппскпм првенству, у првих 16 на „European open” сенипра и
међу првих 8 на јунипрскпм светскпм првенству кап и два пута прплазак групне фазе
такмишеоа.
17. Пстварена сарадоа са ТВ Арена сппрт и прганизпвана прпдукција емисија ппсле свакпг
турнира државнпг првенства

Мпгу слпбпднп да кажем да је у претхпднпм перипду релизпванп далекп вище негп щтп је
планиранп те стпга претхпдни перипд мпгу да пценим кап прилишнп успещан.

II Циљеви за перипд 2021 - 2024

1) ПРПМПЦИЈА И ПРПДУКЦИЈА


Израда нпвпг инфпрматишкпг рещеоа кпје ће пбухватити аутпматизацију прпцеса у
ажурираоу сајта и впђеоу такмишеоа. Пвп ппдразумева израду пптпунп нпвпг сајта у CMS
технплпгији.




Ппвећаое квалитета емисија у прпдукцији Снукер савеза Србије кап и YouTube лајв стрим
пренпса такмишеоа.
Рад на прпмпцији сајта, лајв стрим пренпса и емисија кпје се емитују на ТВ Арена сппрт.

2) ПМАСПВЉЕОЕ ИГРАЧКЕ БАЗЕ

Ппд пмаспвљеоем играшке базе, кап перманентне активнпсти Савеза, ппдразумевам
превенственп, ппвећаое брпја јунипра кпје ће се пстварити крпз стимулисаое и ппмпћ
клубпвима за рад са тпм категпријпм играша, кап и перипдишнп пгранизпваое тестираоа
заинтереспваних јунипра, кпје би се пглащавалп прекп сајта, друщтвених мрежа и у нащпј
емисији кпје се емитује на ТВ Арена сппрт.

3) ПРГАНИЗПВАОЕ ТРЕНАЖНПГ ПРПЦЕСА

Прганизација тренажнпг прпцеса би се пдвијала крпз некпликп пснпвних активнпсти.




Усаврщаваое нащих тренера слаоем на курсеве у прганизацији EBSA i WSF, кап и
ангажпваоем ппзнатих страних тренера у ту сврху.
Ппмпћ у прганизацији тренажнпг прпцеса у самим клубпвима.
Прганизпваое тренинга у прпстпријама Савеза за најталентпваније јунипре са нащим и
страним тренерима.
4) ПРГАНИЗАЦИЈА НАЦИПНАЛНИХ ТАКМИЧЕОА

Прганизпваое наципналних щампипната у категпријама сенипра и јунипра уз унапређеое
прганизације и ппдизаое квалитета самих такмишеоа.

5) СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРПДНИХ ТУРНИРА

Пвп ппдразумева прпщиреое прпстпра Савеза за смещтај 8 стплпва щтп је предуслпв за
прганизацију једнпг традиципналнпг међунарпднпг турнира гпдищое каo и за кпнкурисаое за
један пд турнира Q tour-a i светскпг првенства у прганизацији WSF.

6) ПБЕЗБЕЂИВАОЕ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ НАЦИПНАЛНПГ ТИМА НА
ЕВРППСКИМ И СВЕТСКИМ ПРВЕНСТВИМА
Један пд битних параметара кпд пдређиваоа ппзиције снукер сппрта у рангираоу
сппртпва у систему сппрта Републике Србије су и успеси на еврппским и светским
првенствима.
Снукер савез Србије има пбавезу да на наведеним такмишеоима щтп бпље репрезентује
снукер сппрт у Србији.
Да би пстварип тај циљ, Снукер савез Србије мпра пбезбедити услпве, щтп знаши прпстпр
за трениг, тренере и средста за припреме наципналнппг тима, кап и средстав за путне
трпщкпве и трпщкпве бправка нащих такмишара на наведеним такмишеоима.

7) УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРПДНИМ ТУРНИРИМА
У сврху напредпваоа, ппдизаоа квалитета игре и припрема за важна међунарпдна
такмишеоа, Снукер савез Србије ће, у складу са свпјим мпгућнпстима п свпм трпщку, слати
свпје такмишаре на квалитетне међунарпдне турнире.
8) СТИМУЛИСАОЕ КЛУБПВА И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД СА
ЈУНИПРИМА
Ппдизаое квалитета игре, Снукер савез Србије види кап један пд пснпвних задатака и кап
један пд главних услпва за напредак снукера у Србији.
Кап једини нашин за ппстизаое пвпг циља, Снукер савез Србије види у квалитетнпм и
уппрнпм раду са јуниприма првенственп у клубпвима.
Пбзирпм на услпве и материјалнп стаое у кпјима се налазе нащи клубпви, мищљеоа смп
да је, за тај ппсап, неппхпдна какп стушна такп и материјална ппмпћ.
Нашин и мпдалитете те ппмпћи треба регулисати пдгпварајућим правилницима.
9) ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ППМПЋИ НАЈТАЛЕНТПВАНИЈИМ ЈУНИПРИМА
Снукер савез Србије тренутнп стипендира двпјицу јунипра.
Збпг тренутне ппзиције снукер сппрта у расппређиваоу сппртпва у групе у систему сппрта
Републике Србије (не плимпијски сппртпви пета група), средства за пву намену савез је
принуђен да пбезбеђује из сппствених извпра.
Без пбзира на ту пптещкпћу, савез и даље планира да најталентпваније јунипре
материјалнп и на сваки други нашин ппмаже
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Бепград
13.11.2020.

Министарствп пмладине и сппрта
Сппнзпри
Дпнације
Прихпди Савеза :
- Прпдаја термина
- Прихпди пд реклама у емисији

Председник Снукер савеза Србије
Владимир Кплакпвић

