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Увод
Постојеће стање једриличарског спорта у Србији, у односу на стање спорта
уопште, можемо оценити као задовољавајуће. Посебан напредак учињен је последњих
година када је у питању организација, систем рада пренешен на систем домаћих и
међународних такмичења.
Између осталог, ово би био и један од разлога да у наредном циклусу
направимo корак напред, ако не већим спортским резултатима, онда у сфери боље
организације, омасовљења клубова - деце и омладине, опремању постојећих клубова,
ЈЦ „Голубац", репрезентације, подизању угледа код нас и у свету, побољшање
материјално финансијске ситуације Савез - клубови, школовање и стручно
усаврашавање тренерског, судијског кадра у озбиљнијој селекцији квалитета са
намером да обезбедимо учешће
на предстојећим Светским првенствима и
Олимпијским играма.
И поред чињенице да се цео свет налази у веома сложеној ситуацији, што се
одразило или ће се одразити и у нашој Земљи, у сарадњи са члановима Преседништва
и осталим органима Савеза, Државним институцијама, спонзорима, донаторима и
стручној служби, сматрам да се корак напред може направити уз чињеницу да је
претходни Председник и Председништво оставило дубок траг и богато наслеђе.
Стога сматрам да би наредни пeриод требало искористити за реализацију
приоритетних програма и то :
1. Организационо јачање постојећих кпубова и формирање нових
организација где постоје основни услови.
Опредељење Државе кроз усвојену Стратегију развоја спорта у Србији /већа улога
локалне самоуправе, акценат на масовност и школски спорт/ даје реалну могућност да
се стање и статус постојећих једриличарских клубова побољша. Овде се мисли на
легализацију простора који клубови заузимају, побољшање материјално финансијске
ситуације, финансирање клубских програма који окупљају децу и омладину/масовност/
и набавку спортске опреме.
У сарадњи са Министарством за омладину и спорт Савез ће настојати да оствари
пун контакт са водећим људима у локалној самоуправи и реши проблеме који буду
актуелни.

2.

Школовање и стручно усавршавање тренера

Према постојећим анализама Министарства за омладину и спорт која је
претходила изради нових Правилника о школовању аматерског стручног кадра / рад
под надзором ментора/, затим професионалног стручног кадра и давања лиценци за
рад у спортским организацијама /савезима и клубовима/, утврђено је да основни
проблем спорта уопште управо кадар.
Имајући у виду да постојећи Закон о спорту предвиђа, регулисање педагошког
рада у спорту, Савез ће настојати да обезбеди, при Факултетима за спорт, отварање
катедре за школовање стручног кадра за потребе једриличарског спорта, извршити
селекцију заинтересованих кандидата и обезбедити партиципацију трошкова
школовања.
3.

Обезбеђење кадра за организацију и суђење на такмичењима

Имајући у виду идентичан проблем као код стручног - тренерског кадра, ЈСС
настојати да се бројчано и стручно оспособи потребан број организатора и судија
/различитих звања и профила/.
Обезбедити постојећим и новим судијама стручно усавршавање кроз суђења на
међународним регатама у иностранству, полагање испита за међународна звања и
услове за полупрофесионално ангажовање /кроз судијске таксе, дневнице, трошкове
боравка и пута, годишње награде и признања и сл./
4.

Набавка опреме /Савез - клубови/

Приоритет у набавци опреме биће усмерен према основним организацијама клубовима .у свим класама.
5.

Обезбеђење услова за успешнију реализацију система такмичења

Уз поменуте програме школовања и усавршавања организатора и судија на
регатама, набавке потребне опреме, далеко већу пажњу треба посветити значају
организације ДРЖАВНИХ првенстава као такмичења од највишег интереса једне
земље.
Разлога за то има пуно, почев од васпитних, образовних, спортско такмичарских /јер
пружа могућност учествовања свима/ до мотивисања учесника да што дужи период
проведу у за бављењем спорта због много битнијих разлога него што је сам резултат.
Такмичарска комисија Савеза ће још прецизније регулисати избор организатора,
места, услова , обавеза организатора.
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6. Опремање једриличарског центра „Голубац"
Овде је потребно истаћи да је једрење један од малобројних спортова у Србији који
поседује свој Центар за припреме спортиста, школе спорта, организацију домаћих и
међународних такмичења.
У наредном периоду посебна пажња биће посвећена обогаћивању садржаја које
Центар може да пружи, стварању још пријатнијег амбијента боравка /озелењавање/ а
посебно на повећању смештајних капацитета кроз изградњу бунгалова и потребне
инфраструктуре.

7.

Организација међународних такмичења у Земљи

Календаром такмичења /домаћи - међународни/, у протеклом периоду,
установљено је више традиционалних међународних такмичења. Поред посебне пажње
да се организација подигне на још виши ниво, настојаће се, у сарадњи са
Министарством за омладину и спорт и Спортским савезом Србије, да она уђу у програм
као интерес Државе и тиме реше основни финансијски проблеми.

8.

Учешће репрезентативних селекција на великим међународним
такмичењима

У оквиру редовног и међународног програма који се финансира средствима буџета
Министарства, на предлог програма Стручног тима Савеза, обезбедиће се учешће
најперспективнијим спортистима на Светским и Европским првенствима, већим
међународним регатама , припремама чији је коначни циљ остваривање норме за
учешће на Олимпијским играма.

9.

Кампови перспективних младих спортиста

Поред већ устаљеног Кампа перспективних спортиста у сарадњи са Министарством
за омладину и спорт, савез ће се ангажовати на обезбеђењу средстава за организацију
поново Кампа за најмлађе спортисте и викенд окупљања током године у ЈЦ „Голубац".

10.

Стипендирање категорисаних и перспективних младих спортиста

Овај програм остварује се на основу Правилника о стипендирању
категорисаних спортиста и Правилника о критеријумима категоризације спортова
Спортског савеза Србије и ресорног Министартсва.

11.
Сарадња са основним носиоцима спорта у Србији /ОК, Министарство,
ССС, ССБ, Секретаријат за спорт града Београда, локалном самоуправом и сл./
Уз већ добро остварену сарадњу са осталим носиоцима спорта у Србији у
претходном периоду, Савез ће наставити и унапређивати даљу сарадњу где ће
приоритет дати програмима сарадње са локалном самоуправом где постоје
једриличарски клубови и где имају намере основати нове /првенствено побољшање
статуса клубова/.

