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ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
СЕНИОРСКИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ПОСАДА
ЗА ПЕРИОД ОД 1.5. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
Како је пандемија услед корoна вируса произвела промену међународног
веслачког календара у 2020. години (одлагање Олимпијских игара за 2021. годину,
отказивање светских купова, отказивање европских и светских квалификационих регата
за Олимпијске игре) намеће се потреба за редефинисањем Плана и програма рада
сениорске репрезентације Веслачког савеза Србије.
Пошто је Светска веслачка федерација (ФИСА) објавила могућност одржавања
Европског првенства за сениоре у Познању (Пољска) од 9. до 11. октобра 2020. године,
фактички то ће бити једино међународно такмичење за сениоре у 2020. години.
Сходно томе, направљен је Ревидирани план и програм рада сениорске А
репрезентације до краја 2020. године
1. Циљеви и програм рада за период од 1.5. до 1.11.2020. године
1.1 Циљеви рада
- Наступ на Европском првенству за сениоре од 9. до 11.10.2020. године у Познању
(Пољска)
- Одржавање континуитета рада свих кандидата за наступ на Олимпијским играма
у Токију 2021. године
1.2 Програм рада
- Програм рада и тренинга усаглашен је између координатора ВСС-а и Ђованија
Постиљонеа.
2. Кандидати
На основу постигнутих резултата у 2019. години и у 2020. години (до 1.4.2020.),
кандидати за репрезентацију су:
име и презиме

2019. година

2020. година

Милош Васић

испуњен циљ, остварена
олимпијска норма (СП
2019, 7. место)
испуњен циљ, остварена
олимпијска норма (СП
2019, 7. место)
није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, Ц финале)
није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, Б финале)
није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, резерва)

у потпуности испуњени
задати циљеви

Мартин Мачковић
Александар Филиповић
Ненад Беђик
Александар Беђик

у потпуности испуњени
задати циљеви
задовољавајуће испуњени
задати циљеви
задовољавајуће испуњени
задати циљеви
задовољавајуће испуњени
задати циљеви
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Виктор Пивач
Веселин Савић

Игор Ђерић
Душан Славнић

•

није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, Б финале)
није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, Б финале)

задовољавајуће испуњени
задати циљеви
делимично испуњени
задати циљеви, дужи
временски период био
повређен
делимично испуњени
задати циљеви

није испуњена
олимпијска норма
(СП 2019, Б финале)
није наступао

делимично испуњени
задати циљеви (касно се
укључио у програм рада)

Сви веслачи, који нису на горњем списку, а на Изборној регати испуне критеријуме
стећи ће статус репрезентативца.

3. Припреме
Прецизан план припрема могуће је дефинисати када буде редефинисан и начин
финансирања Веслачког савеза Србије од стране Министарства омладине и спорта.
У овом тренутку неискоришћена финансијска средства за спровођење припрема
посатоје само за посаду двојца (Милош Васић – Мартин Мачковић).
-

Лабораторијска тестирања репрезентације су обавезна су за све кандидате и
чланове репрезентације по Плану и програму Републичког завода за спорт.
Додатне здравствене контроле и тестирања одређиваће др. Милан Бабић.

4. Такмичење
13 - 16. август

Контролна регата за сениоре
I дан: 1х, 2-

10 - 13. септембар

II дан: 2х, 4-

Изборна регата за састав сениорске
репрезентације за наступ на ЕП
Регата по моделу 3 х 2000 m (I дан старт у
9:00 и 17:00, а II дан старт у 9:00).
Потребни услови за одлазак на ЕП:
-

Две победе у три трке
Временска
норма
остварена,
односно
остварена
временска
разлика између дисциплина (раније
дефинисана од стране сртучног
ВСС-а)
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9 - 11. октобар

Европско првенство
Познању (Пољска)

за

сениоре

у

17 - 18. октобар

Првенство Србије у веслању у Београду

5. Стручни тим
Програм рада по којима ће радити репрезентативна сениорска селекција финално
је израдио Ђовани Постиљоне на основу предлога координатора, Небојше Илића.
- Спровођење програма:
o Небојша Илић, координатор и тренер сениорске репрезентације
o Александар Ивковић, тренер сениорске репрезентације
o Александар Смиљанић, тренер сениорске репрезентације (на лични захтев
Дејана Гуслова да, због здравствених проблема, да буде изузет до краја
године, а уз сагласност координатора сениорске репрезентације дошло је до
промене имена тренера сениорске репрезентације)
- Лекар репрезентације: др. Милан Бабић
- Физиотерапеути репрезентације: Марко Бундало и Владимир Радуловић
- Психолог репрезентације: Маријана Младеновић
До Изборне регате сви кандидати за састав сениорске репрезентације радиће са
својим клупским тренерима.
Тренери чија посада оствари право наступа на Европском првенству стичу статус
тренера репрезентације за ЕП 2020 у Познању.
Све друге позиције предвиђене првобитним Планом рада сениорске
репрезентације за 2020. годину се обустављају.
Финансирање рада сениорске
репрезентације је значајно поремећено због обуставе финансирања од стране
Олимпијског комитета Србије, као и ребаланса буџета финансирања Савеза од стране
Министарства омладине и спорта. У случају да се обезбеде средства за нормално
функционисање сениорске репрезентације, направиће се предлог финансирања по
приоритету а у складу са оствареним резултатима.

Небојша Илић
Координатор сениорске А репрезентације
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