Датум: 15.03.2017. године
Београд
Записник
са телефонског састанка УО
На основу правилника о раду УО МСС о телефонском и е-маил изјашњавању одржава се
телефонска седница по следећем дневном реду:
1. Списак репрезентације за јуниорско и кадетско првенство Света и начин
финансирања.
2. Пријава селектора на ИЦЕЦП програм МОК-а
-----------------------------------------

АД 1

Селектори и спортски директор Савеза, предлажу листу репрезентативаца из прилога.
Такође, њихов предлог је да се финансирају такмичари који су имали добре резултате
у појединачној и екипној конкуренцији на Европском првенству у Пловдиву (имена
написана зеленом бојом) и то превоз од Београда или Новог Сада до Пловдива и назад
као и смештај (пријаву и остале трошкове покривају сами). Остали такмичари (имена
написана црвеном бојом) могу ићи на првенство али о свом трошку и у својој
организацији.
Питања за чланове УО гласи:
Да ли сте за то да се усвоји предлог селектора и спортског директора Савеза о саставу
репрезентације:
Чланови УО су се изјаснили:
Дејан Руски
Лука Николић
Жарко Бојовић
Дамир Баралић
Војислав Табачки

-

Да;
Да;
Да;
Није се изјаснио;
Да;

Питања за чланове УО гласи:
Да ли сте за то да се усвоји предлог селектора и спортског директора Савеза о начину
финансирања репрезентације:

Чланови УО су се изјаснили:
Дејан Руски
Лука Николић
Жарко Бојовић
Дамир Баралић
Војислав Табачки

-

Да;
Да;
Да;
Није се изјаснио;
Да;

----------------------------------------АД 2

Као и сваке године Олимпијски комитет Србије отвара конкурс за едукацију тренера у
оквиру ИЦЕЦП програма МОК-а. Програм је намењен усавршавању постојећих
тренера. Обзиром на критеријуме из конкурса Спортски директор Савеза предлаже
Марка Милића за програм
Питања за чланове УО гласи:
Да ли сте за то да се за програм ИЦЕЦП усавршавања кандидује Марко Милић:
Чланови УО су се изјаснили:
Дејан Руски
Лука Николић
Жарко Бојовић
Дамир Баралић
Војислав Табачки

Зоран Тимић
Записничар

-

Да;
Да;
Да;
Није се изјаснио;
Да;

Дејан Руски
Председник УО

