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На пснпву шлана 100. став 6. Зкпна п сппрту ("Службени гласник РС", br. 10/2016) и шлана 35.
став 1. ташка 8., Статута Рвашкпг савеза Србије, Скупщтина Рвашкпг савеза Србије на свпјпј седници
пдржанпј 12.03.2021. г. дпнпси

ПРПГРАМ РАЗВПЈА РВАЧКПГ СППРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИПД 2021-2030. ГПДИНЕ

УВОД
Прпграм развпја рвашкпг сппрта у Републици Србији за перипд 2021-2030. гпдине (у даљем
тексту – Прпграм развпја), пслаоа се на следећа нпрмативна акта, и тп:
o
o
o
o
o
o
o
o

Закпн п сппрту Републике Србије;
Стратегија развпја сппрта у Републици Србији за перипд 2014-2018. гпдине;
Правилника
Нашела Плимпијске ппвеље Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета;
Правна акта Плимпијскпг кпмитета Србије;
Правна акта Светске и Еврппске рвашке федерације (UWW и UWW Europa);
Закпн п спрешаваоу дппинга у сппрту;
Кпдекс сппртске етике и Кпнвенције п спрешаваоу дппинга у сппрту

Прпграм развпја ппдељен је у шетири дела. Предвиђенп је да се за сваку гпдину првпг
плимпијскпг циклуса, прави гпдищои прпграм развпја у циљу испуоаваоа гпдищоих циљева за
сваку гпдину, али и генералних циљева за 2021. и 2024. г. Један пд најзнашајнијих циљева за 2021.
гпдину је псвајаое плимпијске медаље у Тпкију.
За псвајаое плимпијске медаље 2016. г. (прве накпн 32 гпдине) бип је пптребан перипд
планскпг и систематскпг рада пд 12 гпдина (2004-2016. г.). На пснпву пвпг искуства сада је мпгуће
лакще дпћи дп пствареоа планираних циљева у наредна два-три плимпијска циклуса.
Рваое, кап сппртска грана, се налази у ппрпдици плимпијских сппртпва пд првих
Плимпијских игара 1896. гпдине у Атини, па све дп данас. У пквиру Светске рвашке федерације
(United World Wrestling – UWW) активнп је 178 наципналних федерација међу кпјима је и Рвашки
савез Србије (у даљем тексту – РСС). Светска рвашка федерација – UWW (у даљем тексту (UWW)
преппзнаје следеће рвашке дисциплине и тп:
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ПЛИМПИЈСКЕ РВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
-

Рваое гршкп-римским стилпм (пд 1886. г. на ПИ),
Рваое слпбпдним стилпм (пд 1904. г. на ПИ),
Рваое за жене (пд 2004. г. на ПИ).

М
М
М/Ж

НЕПЛИМПИЈСКЕ РВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
-

-

Рваое на песку (Beach Wrestling)
Традиципналнп рваое
o Алущ рваое (Alysh Wrestling)
o Ппјаснп рваое (Belt Wrestling)
o Пахлавани рваое (Pahlavani Wrestling)
o Класишнп женскп рваое (Classic Women Wrestling)
o Казак-Курещ рваое (Kazak-Kuresi Wrestling)
Панкраципн (Pankration);
Греплинг (Grappling).

М/Ж
М/Ж
М/Ж
Ж
Ж
М/Ж

Већина рвашких дисциплина, какп у плимпијским такп и у неплимпијским дисциплинама
пдржавају се и у мущкпј и у женскпј кпнкуренцији. Све рвашке дисциплине имају тежинске
категприје (пд 6 дп 10 тежинских категприја) какп би се спрешиле ппвреде у рваоу у слушају да су те
разлике у килпграмима велике.
Званишна рвашка такмишеоа у плимпијским дисциплинама се пдржавају у следећим
узрасним категпријама и тп:
-

Сенипри 20 и вище гпдина;
У-23 (Млађи сенипри) /18-23 гпдине/;
Јунипри /18-20 гпдина/;
Кадети /16 и 17 гпдина/;
У-15 (Пипнири) /14-15 гпдина/;
Ветерани /35 – 60 гпдина/М.
Званишна међунарпдна такмишеоа су:

-

Плимпијске игре (сенипри);
Еврппске игре (сенипри);
Плимпијске игре младих (кадети);
Првенства света (сенипри, јунипри и кадети);
Кпнтинентална првенства (сенипри, У-23, јунипри, кадети, У-15);
Медитеранске игре (сенипри);
Медитеранскп првенствп (сенипри, јунипри и кадети);
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-

Балканскп првенствп (сенипри, У-23, јунипри, кадети, У-15);
Светски куп (екипнп првенствп света);
Еврппски куп (екипнп првенствп Еврппе),
Клупски щампипнат света;
Клупски щампипнат Еврппе;
Турнири Ранкинг серије (4 сенипрска турнира кпји се бпдују за светску ранг листу)
Међунарпдни турнири сенипра, У-23, јунипра, кадега и У-15 у календару UWW.

У неплимпијским дисциплинама пдржавају се светска и кпнтинетална првенства кап и
међунарпдни турнири кпји се налазе у календару UWW.
Пснпвни нпсипци целпкупних активнпсти на реализацији пвпг плана биће РВАШКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ, са регипналним рвашким савезима: Рвашким савезпм Впјвпдине, Рвашким савезпм
Бепграда, Рвашки савез Централнпсрпских пкруга и РВАШКИ КЛУБПВИ са теритприје Рерублике
Србије, уз ппдрщку Министарства пмадине и сппрта Републике Србије, Плимпијскпг кпмитета
Србије, Сппртскпг саевза Србије, Ппкрајинскпг секретаријата са сппрт и пмладину, Градскпг
секретаријата за сппрт Бепграда и надлежних пргана јединица лпкалних сампуправа.
Пдређену ппмпћ у реализацији зацртаних планпва пшекујемп и пд Светске рвашке
федерације (UWW) и пд Еврппске рвашке федерације (UWW – Evropa).

1. АНАЛИЗА СТАЊА У РВАЧКОМ СПОРТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1.1. SWOT анализа
Предуслпв за дпбру стратегију је сашиоаваое дпбре анализа тренутне ситуације. Ппд тим се
ппдразумева да РСС треба да сагледа сппљне и унутращое шинипце какп би мпгап да прпнађе
најбпљи нашин да се пствари жељени циљ. Данас је на сппртскпм ппљу у Републици Србији
присутнп вепма мнпгп сппртских грана. У пвпј „великпј щуми“ сппртпва рваое мпра да се избпри за
свпје местп у систему сппрта Србије. Све већа кпнкуренција примправа РСС да се прилагпђава
нпвпнасталим систуацијама и да прпналази најбпље нашине какп да унапреди рвашки сппрт у
Србији у свим оегпвим сегментима.
SWOT анализа је један пд нашина на кпји мпже да се креира најбпља стратегија за рвашки сппрт у
Србији. SWOT анализа је квалитативна аналитишка метпда кпја крпз 4 ппказатеља приказује на
кратак и егзактан нашин: снагу, слабпст, щансе и претое.
При изради SWOT анализа РСС мпра да впди рашуна п унутращоем и сппљащоем пкружеоу у
кпјем РСС ради и делује. У тпм кпнтексту се пва анализа треба разумети кап приказиваое
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унутращоих снага и слабпсти РСС и сппљащое щансе и претое с кпјима ће се РСС сусретати у
нареднпм перипду
Приказ SWOT анализе
СНАГА (STRENGTTS)
Применити

СЛАБПСТ (WEAKNESSES)
Елиминисати

1. Искпристити великп искуствп стешенп у прганизацији
рада РСС претхпдних 20 гпдина
2. Искпристити струшни и прганизаципни пптенцијал
струшоака у сппрту кпји су усппставили систем
функципнипсаоа
3. Искпристити струшни пптенцијал сппртских струшоака
(тренера) кпји су са успехпм впдили струку у прптеклпм
перипду
4. Ппстављен стабилни систем финасираоа усппстављен у
прптеклпм плимпијскпм циклусу
5. Максималнп искпристити тренажне центре у Бепграду и
Каоижи у циљу ппвећаоа нивап квалитета сппртиста

1. Щтп је мпгуће вище елиминисати грещке у
функципнисаоу сисема рвашкпг сппрта пп питаоу
кпмуникације на релацији: РСС – клубпви и регипнани
рвашки савези
2. Недпвпљна псппспбљенпст секретара и председника
рвашких клубпв аза впђеое сппртске прганизације
(клуба)
3. Слаба ппремљенпст рвашких клубпва справама,
реквизитима и струоашама
4. Недпвпљна едукпванпст сппртских струшоака (тренера)
кпји раде неппсреднп са сппртистима
5. Недпвпљнп квалитетан рад са најмлађим узрасним
категпријама

ШАНСЕ (OPPORTUNITIES)
Искпристити

ПРЕТОЕ (THREATS)
Смаоити

1. Пптребнп је искпристити данащое резултате нащих
рваша у циљу прпмпције рваоа кпд младе пппулације
путем друщтвених мрежа и интернета
2. На пснпву резулата нащих рваша ппбпљщати присутнпст
у медијима (ТВ, писани медији...)
3. Искпристити садащое резулатте за ствараое бпље
ппзиције РСС у прпналажеоу нпвих сппнзпра
4. На пснпву заинтереспванпсти јавнпсти прићи псниваоу
нпвих рвашких клубипва щирпм Србије
5. Ствприти пптималне услпве да врхунски рваши имају све
услпве да се несметанп баве рвашким сппртпм, а
ппсебнп накпн заврщетка тренинг центара

1. Недпвпљан брпј заинтереспваних струшоака у сппрту
кпји су спремни да вплпнтерски раде у рвашким
клубпвима (председници, секретари, шланпви управе)
2. Недпвпљан брпј сппртских струшоака (тренера) да
раде са малдпм пппилацијпм
3. Велика претоа представљају интернет, друщтвене
мреже, видеп игице кпје пдвлаше младу генерацију пд
бављеоа сппртпм
4. Екпнпмска криза , пандемпја и слишнп у свету и држави
мпже имати знашајаннегативни утицај на рвашки сппрт
5. Мали брпј сенипра у рвашким клубпвима кпји тренирају
5 пута недељнп

1.2. Преглед стања по питању рвачких клубова
Рвашки савез Србије тренутнп пкупља 50 рвашких клубпва кпји раде и делују на теритприји
Републике Србије (19 клубпва кпји су шланпви Рвашкпг савеза Впјвпдине, 20 клубпва кпји су шланпви
Рвашкпг савеза Бепграда и 11 шланпва кпји су шланпви Рвашкпг савеза централнпсрпских пкруга).
Pl

Клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СПКП
ПРПЛЕТЕР
ППТИСЈЕ
РАДНИШКИ
СПАРТАК
НПВИ САД
ХЕРКУЛЕС
СЕНТА
ДИНАМП
ПАРТИЗАН

Град

SKRАЦЕНИЦА

РС ВПЈПВДИНЕ
Спмбпр
Зренјанин
Канјижа
Спмбпр
Субптица
Нпви Сад
Гпрнји Брег
Сента
Паншевп
Мпл

СПСП
ПРЗР
ППКА
РАСП
СПСУ
НСНС
ХЕГБ
СЕСЕ
ДИПА
ПАМП
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

БАШКА
ФРУЩКПГПРАЦ
ЛПКПМПТИВА
ПАНШЕВАШКЕ ЗВЕЗДЕ
ПМЛАДИНАЦ
СМД КУЛА
АЛЕКСАНДРПВП
ТВРЂАВА
СРЕМАЦ

Башка Паланка
Сремска Каменица
Врщац
Паншевп
Бптпщ
Кула
Субптица
Птерпварадин
Гплубинци

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПAРТИЗAН
РAДНИШКИ
Ц. ЗВЕЗДA
ЖЕЛЕЗНИШAР
ФПРС
ФРЕЕСТYЛЕ
ЖAНДAРМЕРИЈA
ППБЕДНИК
ВПЖДПВAЦ
ДПРЋПЛ
ЕТНA
ПAЛИЛУЛAЦ
РAБПТНИШКИ
ЖAРЛПК
ЉУБПМИР ИВАНПВИЋ-ГЕЧА
СПКП2016
ТЕНТ
ТПРЛАК
ЛАЗАРЕВАЦ
ТЕПГЕНЕС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВИТЕЗ
КРАГУЈЕВАЦ
РАДНИШКИ
ЗМАЈЕВИ
МЛАДПСТ
БПРАЦ
МЛАДПСТ
СМЕДЕРЕВП
ВАЉЕВАЦ
КПНСТАНТИН ВЕЛИКИ
МПКРА ГПРА

БАБП
ФРСК
ЛПВР
ПЗПА
ПМБП
СМКУ
АЛСУ
ТВПЕ
СРГП

РС БЕПГРAДA
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Бепград
Младенпвац
Пбренпвац
Пбренпвац
Бепград
Лазаревац
Брпград

ПAБГ
РAБГ
ЦЗБГ
ЖЕБГ
ФПБГ
ФРБГ
ЖAБГ
ППБГ
ВПБГ
ДПБГ
ЕТБГ
ПAБГ
РAБГ
ЖAБГ
ГЕМЛ
СППБ
ТЕПБ
ТПБГ
ЛАБГ
ТЕБГ

РС ЦЕНТАЛНПСРПСКИХ ПКРУГА

1.3.

Щабац
Крагујевац
Крагујевац
Петрпвац на Млави
Ваљевп
Шашак
Ппцерски Дпбрић
Смедеревп
Ваљевп
НИЩ
Зубин Пптпк

ВИЩА
КГКГ
РАКГ
ЗМПМ
МЛВА
БПША
МЛПД
СМСМ
ВАВА
КВНИ
МГЗП

Основни подаци о Рвачком савезу Србије

Рвашки савез Србије има дугу традицију јпщ пд заврщетка Другпг светскпг рата пд 1946. гпдине.
Функцију наципнанпг савеза преузеп је 2006. гпдине накпн распада Савезне Републике Југпслваије,
мада је, технишки, Рвашки савез Србије јпщ пд 1992. гпдине преузеп све ингеренције некадащоег
Савеза рвашких сппртпва Југпслваије, накпн распада Спцијалистишке Федеративне Републике
Југпславије. У тп време нпсип је назив Савез рвашких сппртпва Србије.
Распадпм СФРЈ 1992. гпдине дпщлп је дп великпг прпблема у функципнисаоу сппрта на теритприји
Републике Србије. Нарпшитп се тп пдразилп на рваое у Србији, јер је дп 2002. гпдине псвпјена самп
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једна сенипрска медаља. Билп је мнпгп лутаоа и прпблема у раду наципналнпг рвашкпг савеза.
Накпн дпласка на шелп савеза Ненада Лалпвића, крајем 2001. гпдине, ппшеп је ппправак српскпг
рваоа. Ппшелп се са радпм са нпвпм младпм генерацијпм рваша (Щтефанек, Фрис, Максимпвић...)
кпји су данас на заврщетку свпјих каријера, али су уписани у истприју кап најуспещнија рвашка
генерација.
Да би ппстигли пвакп велике резултате на међунарпднпј сцени билп је неппхпднп ствприти и
адекватан систем рада и функципнисаоа Рвашкпг савеза Србије. Иза пвих резултата стпји струшан и
квалитетан тим сппртских радника и тренера кпји су дали велики дппринпс у ппстизаоу врхунских
резултата. У пвпм перипду на шелу РСС били су: Лалпвић Ненад, Дулић Мпдест и Трајкпвић Жељкп,
кпји је пд 2008. гпдине на шелу РСС. У тпм времену, струку је впдип Др Милпрад Дпкманац, а
технишкп-пперативне ппслпве впдип је садащои Генерални секретар Милан Јелић.
Накпн 18 гпдина струшнпг, планскпг и систематскпг рада Рвашки савез Србије се нащап на сампм
врху српскпг плимпијскпг сппрта у гптпвп свим сегментима: резултати, прганизација рада и
функципнисаое система. Свпјим радпм и пранизацијпм РСС је пример мнпгим другим
наципналним сппртским савезима у Републици Србији.
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Шема функципнсаоа Рвачкпг савеза Србије (2021. гпдине)

СКУПШТИНА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДИСЦИПЛИНСКИ
СУДИЈА
КПМИСИЈЕ
Такмичарска
Судијска
Регистраципна
Здравствена
Маркетинг
За развпј рваоа

УДРУЖЕОА

НАДЗПРНИ ПДБПР

УПРАВНИ ПДБПР (11 чланпва)
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА И УПРАВНПГ ПДВПРА
(3 ППТПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА
- за дпмаћи прпграм
- за међунарпдни прпграм
- за сарадоу са УWW
СТРУЧНА КПМСИЈА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Тренера
Судија
Репрезентативаца
Ветерана

НАЦИПНАЛНИ СЕЛЕКТПР
ТРЕНЕРИ ГР СТИЛ

ТРЕНЕРИ СЛПБПДНИ
СТИЛ

ТРЕНЕРИ РВАОЕ ЗА
ЖЕНЕ

ТРЕНЕРИ ЗА НЕПЛИМП.
ДИСЦИПЛИНЕ

Прганизаципна шема управљаоа у РСС

ЧЛАНПВИ СКУПШТИНЕ РСС
ПРЕППЗНАТИ РЕГИПНАЛНИ САВЕЗИ
- РС Впјвпдине
- РС Централнпсрпских пкруга
(немају представника у Скупштини РСС)
(имају члана Управнпг пдбпра РСС)

РЕДПВНИ ЧЛАНПВИ
КЛУБПВИ И СП. РВАЧКА УДРУЖЕОА
(имају различити брпј гласпва у Скупштини РСС)
- 5 гласпва у Скупщтини
- 3 гласа у Скупщтини
- 1 глас у Скупщтини

ПРЕППЗНАТИ ГРАДСКИ САВЕЗИ
- РС Бепграда
- РС Нпвпг Сада
(немају представника у Скупштини РСС)
(имају члана Управнпг пдбпра РСС акп
имају 10 и више чланпва)

ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНПВИ
- 1 глас у Скупщтини
ППМАЖУЋИ ЧЛАНПВИ
- 1 глас у Скупщтини
ППЧАСНИ ЧЛАНПВИ
- 1 глас у Скупщтини
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1.4. Преглед стручног рада у клубовима и РСС
У рвашким клубпвима шланпвима РСС ангажпванп је укупнп 125 сппртских струшоака кпји
раде са укупнп 145 селекција: сенипра, У-23, јунипра, кадета, У-15, У-13 и У-11. Сви сппртски
струшоаци присуствују семинарима кпји се бпдују за издаваое дпзвпле за рад у складу са
Правилникпм п струшнпм раду у РСС. Дп сада је издатп 125 дпзвпла за рад кпје издаје РСС.
Струшни рад са наципналним селекцијама прганизпван је на следећи нашин:
ГРШКП РИМСКИ СТИЛ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наципнални селектпр (главни тренер) свих наципналних селекција ГР стила,
Тренер сенипрске репрезентације и репрезентације У-23 у ГР стилу,
Лишни тренери сенипрских репрезентативаца у ГР стилу,
Тренер јунипрске репрезентације ГР стила,
Тренер кадетске репрезентације ГР стила,
Тренер У-15 репрезентације ГР стила,
Кппрдинатпр за ветеране.

СЛПБПДНИ СТИЛ:
1. Кппрдинатпр за рваое слпбпдним стилпм,
2. Тренер репрезентације слпбпдним стилпм.
РВАОЕ ЗА ЖЕНЕ:
1. Кппрдинатпр рваоа за жене,
2. Тренер женске рвашке репрезентације.
НЕПЛИМПИЈСКП РВАОЕ:
1. Кппрдинатпр за неплимпијске рвашке стилпве,
2. Тренер репрезентације за неплимпијске рвашке стилпве.
Укупнп је у раду са наципналним селекцијама ангажпванп 15 тренера, кпппрдинатпра,
селектпра, кап и пдређени брпј лишних тренера сппртиста сенипра у ГР стилу. Тренутнп је
именпванп 8 лишних тренера сенипрских репрезентативаца.
Надзпр над радпм струшоака у сппрту какп на клупскпм, такп и наципналнпм нивпу,
спрпвпди Струшна кпмисија РСС кпја брпји 3 шлана. Сви шланпви Струшне кпмисије су бивщи или
садащои тренери са вищегпдищоим струшним радпм у клубпвима и репрезентативним
селекцијама.
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1.5. Анализа постигнутих резултата националних селекција у 2020. години
Најважније такмишеое у 2020. гпдини требале су да буду Плимпијске игре у Тпкију. Све
активнпсти у РСС у 2020. гпдини су биле ппдређене Плимпијским играма и пствариваоу главнпг
циља, а тп је псвајаое плимпијске рвашке медаље. У априлу месецу 2020. гпдине Међунарпдни
Плимпијски кпмитет је дпнеп кпнашну пдлуку да се птказују Плимпијске игре 2020. гпдине збпг
пандемије изазване Кпрпна вируспм. Плимпијске игре су ппмерене на јул/август 2021. гпдине
такпђе у Јапану.
Да би се некп квалификпвап на ПИ билп је неппхпднп да прпђе 3 круга квалификација за ПИ.
Пд пва три круга квалификација пдржанп је самп једнп такмишеое и тп Сенипрски щампипнат света
у Казахстану у 2019. гпдини. Пстала два круга су требала да буду пдржана 2020. гпдине у марту
(ХУН) и у мају (БУЛ). И пва два круга квалификација су пдлпжена за 2021. гпдину у истим терминима
и државама пдржаваоа. Накпн првпг круга квалификација, Србија је у 2020. гпдини имала 3 нпрме
за ушещће на ПИ и тп: Мате Немещ и Мища Качаја у ГР стилу и Стеван Мићић у слпбпднпм стилу.
У фебруару 2020. гпдине је пдржанп и Сенипрскп првенствп Еврппе у Риму (ИТА). Псвпјена
је, у кпнтинуитету пд 7 гпдина, медаља на щампипнату Еврппе и тп брпнзана медаља Стевана
Мићића у слпбпднпм стилу у кат 57 кг. У ГР стилу најбпљи пласман пстварип је Мате Немещ (67 кг)
кпји се пласирап на 7. местп.
Збпг пандемије у целпм свету, Светска рвашка федерација (УWW) је у марту 2020. гпдине
суспендпвала сва рвашка такмишеоа у 2020. гпдини. Из наведенпг разлпга, дп децембра месеца
2020. гпдине није пдржанп ни једнп званишнп рвашкп такмишеое.
У Бепграду је пд 12. дп 18. децембра 2020. гпдине пдржанп званишнп такмишеое ппд
пкриљем Светске рвашке федерације (УWW) ппд називпм Индивидуални светски куп за сенипре, уз
наградни фпнд пд 300.000 ЦХФ кпји је дпделила Светска рвашка федерација (УWW) најбпље
пласираним. Дпмаћин пвпг великпг такмишеоа бип је Рвашки савез Србије. Такмишеое је пдржанп
на Бепградскпм сајму у Хали 1. и Хали 4. На такмишеоу је наступилп 48 земаља са прекп 1000
ушесника (505 сппртиста) са 4 кпнтинента. Спрпведене су све превентивне мере защтите свих
ушесника и такмишеое је прптеклп у најбпљем реду и уз самп један регистрпвани слушај вируса
Кпрпна. У такмишарскпм смислу, Србија је пстварила изуетан успех и псвпјили смп 3 брпнзане
медаље: Кристиан Фрис, Виктпр Немещ и Зураби Датунащвили.
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1.6. Анализа постигнутих резултата националних селекција у олимпијском циклусу
2017.-2020. године
Акп се анализира прптекли плимпијски циклус, кпји је трајап пд заврщетка Плимпијских
игара у Бразилу августа 2016. гпдине, дп децембра 2020. гпдине, видљивп је да су ппстигнути вище
негп изузетни резултати у пвпм перипду.
Најзнашајнији сппртски резултати у ппследоем плимпијскпм циклусу (2016-2020. г.) су
следећи:
1. Сенипрскп првенствп света 2017. г. (ФРА)
2. Сенипрскп првенствп света 2018. г. (ХУН)

1. местп
2. местп
3. местп
3. местп
3. Сенипрскп првенствп света 2019. г. (КАЗ)
3. местп
3. местп
5. местп
(Пва три рваша су пстварили нпрму за Плимпијске игре у Јапану)
4. Друге Еврппске плимпијске игре 2019. г. (БЛР)
2. местп
3. местп
5. Сенипрскп првенствп Еврппе 2017. г. (СРБ) 1. местп
2. местп
3. местп
6. Сенипрскп првенствп Еврппе 2018. г. (РУС) 2. местп
2. местп
3. местп
7. Сенипрскп првенствп Еврппе 2019. г. (РПУ) 3. местп
8. Сенипрскп првенствп Еврппе 2020. г. (ИТА) 3. местп

Немещ Виктпр (77 кг ГР)
Щтефанек Давпр (67 кг ГР)
Немещ Виктпр (77 кг ГР)
Кајаиа Микхеил (97 кг ГР)
Немещ Мате (67 кг ГР)
Кајаиа Микхеил (97 кг ГР)
Мићић Стеван (57 кг СС)
Мићић Стеван (57 кг СС)
Немещ Мате (67 кг ГР)
Фрис Кристиан (59 кг ГР)
Щтефанек Давпр (66 кг ГР)
Максимпвић А. (71 кг ГР)
Немещ Виктпр (77 кг ГР)
Кајаиа Микхеил (97 кг ГР)
Мићић Стеван (57 кг СС)
Немещ Виктпр (77 кг ГР)
Мићић Стеван (57 кг СС)

У сенипрскпј кпнкуренцији у прптекле 4 гпдине псвпјенп је укупнп 16 медаља, щтп је највећи брпј
псвпјених сенипрских медаља у истприји српскпг рваоа.
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На щампипнатима света и Еврппе, нащи млади сппртисти псвпјили су следеће медаље:
1. Првенствп Еврппе за У15 2017. г.
2. Првенствп Еврппе за мл. сенипре 2017. г.
3. Првенствп Еврппе за мл. сенипре 2019. г..

2. местп
3. местп
2. местп

Гајић Угљеща
Нађ Себастиан
Нађ Себастиан

1.7. Организација великих међународних такмичења у Србији у олимпијском циклусу
2017 – 2020 . г.
Псим знашајнпг успеха кпји су нащи рваши ппстигли у пвпм плимпијскпм циклусу, Рвашки
савез Србије је бип прганизатпр 4 велика такмишеоа у Србији. Светска и еврппска рвашака
федерација имају пунп ппвереое у РСС и гптпвп сваке гпдине (пд 2002. гпдине када смп
прганизпвали Јунипрски щампипнат Еврппе у Субптици) Србији дпдељује, кап пп правилу, једнп
великп такмишеое. Укупнп смп дп сада, пд 2002. гпдине дп данас били прганизатпри 20 званишних
щампипната света и Еврппе. Ппређеоа ради, у Србији никада дп 2002. гпдине није прганизпван ни
један щампипнат света или Еврппе.
Нпви Сад је бип дпмаћин Сенипрскпг щампипната Еврппе 2017. гпдине уз ушещће 42
еврппске земље са 560 ушесника. Град Нпви Сад, АП Впјвпдина и Република Србија прекп свпјих
респрних пргана за сппрт, пружили су изузетнп велику ппдрщку Рвашкпм савезу Србије, такп да смп
прганизпвали щампипнат Еврппе на највищем мпгућем нивпу, щтп су истакли сви ушесници
щампипната. Псим прганизаципнпг успеха, пстварен је и велики сппртски успех, јер смп псвпјили 3
медаље и тп Кристиан Фрис (златп), Давпр Щтефанек (сребрп) и Александар Максимпвић (брпнза).
На Кпнгресу UWW – Еурппе, председник РСС је изабран у Бирп Еврппе, такп да смп уз Ненада
Лалпвића (Председник UWW-а), дпбили јпщ једнпг функципнера у највищим сппртским прганима
Еврппе.
Реткп кпји савез у једнпј гпдини дпбије прганизацију два званишна међунарпдна такмишеоа.
Рвашкпм савезу Србије је припала шаст да прганизује, пп први пут у истприји, щампипнат Еврппе за
узраст - У15. Иакп је Еврппска рвашка федерација пдлушила у марту месецу да се пп први пут
прганизује щампипнат Еврппе за пвај узраст, Рвашки савез Србије се ппнпвп ппказап кап изузетан
прганизатпр, нпрмалнп уз велику ппмпћ Града Бепграда и институција Републике Србије. На пвпм
щампипнату ушествпвалп је 33 наципнална тима са 389 рваша. Ни на пвпм щампипнату нисмп пстали
без медаље, јер је Угљеща Гајић псвпјип сребрну медаљу.
У 2018. гпдини Рвашки савез Србије није бип прганизатпр ни једнпг щампипната Еврппе или
света.
У Нпвпм Саду је 2019. гпдине пдржанп и Еврппскп првенствп за млађе сенипре (У23). Кап и
две гпдине раније и пвај пут Рвашки савез Србије, Град Нпви Сад и Србија су ппнпвп ппказали да са
успехпм мпжемп да прганизујемп пвакп великп такмишеое. Наступилп је 39 земаља са 525 рваша. И
пвај пут смп псвпјили медаљу на великпм међунарпднпм такмишеоу. Пвпг пута, пбрадпвап нас је
Себастиан Нађ, кпји је псвпјип сребрну медаљу.
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Бепград је у децембру месецу 2020. гпдине бип дпмаћин рвашима из целпг света на
Индивидуалнпм светскпм купу. У првпј варијанти је требалп да буде прганизпван сенипрски
щампипнат света. Међутим, услед пандемије и стрпгих мера превенције, Светска рвашка
федерација је пдпбрила да Бепград буде прганизатпр ппјединашнпг Светскпг купа, а не Светскпг
щампипната. Уз ппщтпваое свих епдемиплпщких мера РСС и Град Бепград је ппнпвп бип успещан
дпмаћин сппртистима из целпг света.

1.8. Анализа такмичења на националном нивоу 2020. године

1.8.1. Појединачна такмичења
Збпг Кпрпна вируса целпкупан светски, па такп и српски сппрт, су били у 2020. гпдини у
великим прпблемима. Рвашки савез Србије је ппшеткпм марта месеца замрзнуп прганизацију свих
дпмаћих такмишеоа. Наставак је бип у пктпбру месецу. Упркпс великим прпблемима РСС је са
успехпм прганизпвап 16 наципналних првенстава у плимпијским стилпвима рваоа и тп:
1. Првенства Србије у ГР СТИЛУ у 6 узрасних категприја (сенипри, У23, јунипри, кадети,
пипнири У-15 и пипнири У-13,
2. Првенства Србије у СЛПБПДНПМ СТИЛУ у 5 узрасних категприја (сенипри, јунипри, кадети,
пипнири У-15 и пипнири У-13,
3. Првенства Србије у РВАОУ ЗА ЖЕНЕ 5 узрасних категприја (сенипрке, јунипрке, кадеткиое,
пипнирке У-15 и пипнирке У-13 у рваоу за жене,
У неплимпијским дисциплинама пдржанп је првенствп Србије у рваоу на песку.
Збпг Кпрпна вируса нису пдржана сва регипнална такмишеоа. Регипнални рвашки савези су
дп марта месеца пдржали укупнп 8 регипналних првенстава и тп: РС Бепграда 3 првенства, РС
Централнпсрпских пкруга 3 првенства и РС Впјвпдине 2 првенства.
Такпђе, збпг Кпрпна вируса нису пдржана Куп такмишеоа у ни једнпм узрасту у 2020. гпдини.
У псталим гпдинама плимпијскпг циклуса пдржаванп је пп 2 куп такмишеоа у 5 узрасних
категприја.
РСС је за сва такмишеоа наципналнпг нивпа пбезбедип медаље, пехаре и снпсип трпщкпве
судија, делегата, супервизпра такмишеоа и табелара.

1.8.2. Екипна такмичења
У свим гпдинама плимпијскпг циклуса 2017-2019. Рвашки савез Србије је
следећа лигащка такмишеоа:

прганизпвап
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-

Супер лига Србије у ГР стилу (10 клубпва),
Прва рвашка лига Србије у ГР стилу (8 клубпва),
Друга лига Србије у ГР стилу (6 клубпва),

Збпг Кпрпна вируса РСС је пдлушип да се у 2020. гпдини не пдржи ни једнп лигащкп
такмишеое.

1.9. Анализа услова рада репрезентација Србије и рвачких клубова
У Републици Србији су вище негп скрпмни услпви у кпјима нащи клубпви раде када су у
питаоу тренинг сале, какп за клубпве такп и за наципналне селекције. Пп пвпм питаоу стаое је
изузетнп лпще у Републици Србији.
Самп 10 пд 50 клубпва има свпј прпстпр где је ппстављена рвашка струоаша целпг дана. Сви
пстали клубпви, а оих је велика већина, нема адекватан прпстпр за тренинг. Клубпви кпји имају
неки прпстпр за пдржаваое тренинга, где је струоаша сталнп ппстављена, не раде у адекватним
прпстприма. Пбишнп је тп прпстпр за једну струоашу 10х10 или 12х12 метара, такп да на тпм
прпстпру мпже да тренира јакп мали брпј рваша истпвременп.
Велики прпблем је щтп репрезентативне селекције немају пдгпварајући прпстпр за тренинг,
какп сенипри, али ни пстале репрезентативне узрасне категприје (млађи сенипри, јунипри, кадети и
пипнири). За сенипрску репрезентацију се некакп прпнађу рещеоа и сенипри пдлазе на припреме
углавнпм у Мађарску и Бугарску у оихпве тренажне центре. Међутим, за пстале селекције нема
адекватнпг рещеоа и све заврщне припреме за знашајна такмишеоа се реализују у нащим
клубпвима у вепма скрпмним прпстприма и без мпгућнпсти спарингпваоа са неким другим
наципналним селекцијама, јер РСС не мпже да угпсти ниједну репрезентацију да би се заједнишки
припремали за велика међунарпдна такмишеоа.
Збпг наведених разлпга јединп рещеое у тренутнпј ситуацији је изградоа рвашких
тренажних центара где би све наще наципналне селекције имале адекватан прпстпр за рад и где би
мпгле да дплазе и пстале наципналне селекције на спарингпваое.

1.10. Анализа учешћа стручњака у спорту у националним и међународним комисијама
и органима
Паралелнп са ппвећаоем резултата српских рваша на светскпм нивпу, растап је и углед
Рвашкпг савеза Србије, щтп је видљивп и пп брпју дпдељених прганизација великих међунарпдних
такмишеоа, али и пп тпме щтп је у светски рвашки сппрт укљушенп дпста струшоака у сппрту.
Сигурнп је да је свима у РСС на ппнпс щтп се гпсппдин Ненад Лалпвић, бивщи Председник
РСС (2001 – 2007), налази на шелу Светске рвашке федерације (УWW), али не самп тп, гпсппдин
Ненад Лалпвић је уједнп и шлан Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета (МПК) и шлан Изврщнпг
пдбпра МПК-а.
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Шлан Изврщнпг пдбпра UWW Еврппе је садащои Председник Рвашкпг савеза Србије Жељкп
Трајкпвић, кпји је на пву функцију реизабран 2017. гпдине у Нпвпм Саду.
Секретар Технишке кпмисије UWW-а је Др Милпрад Дпкманац (Селектпр свих наципналних
репрезентација Србије), кпји је на пвп местп изабран ппсле ПИ У Бразилу 2016 гпдине.
Шлан Медицинске кпмсије UWW-а је Др Стеван Сикимић (Председник Здравствене кпмисије
РСС) кпји је шлан пве кпмисије пд 2012. гпдине.
Шлан Етишке кпмисије UWW-а пд 2016. гпдине, испред РСС је Др Милица Вукащинпвић Весић
инаше Директпрка АДАС-а.
Пптпредседник ЦМЛА (Кпмитета Медитеранских игара) је гпсппдин Рајкп Балтић, инаше
Пптпредседник РСС.
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2. ЦИЉЕВИ
У вези спрпвпђеоа Прпграма развпја рвашкпг сппрта у Републици Србији за перпд 2021 –
2030 гпдне, планирани су за сваку гпдину примене Прпграма развпја следећи гпдищои циљеви:
1. Укљушиваое щтп већег брпја сппртиста у тренажни прпцес рвашких клубпва;
2. „Сппрт у щкпле“ - птвараое рвашких секција при пснпвним щкплама и укљушиваое у систем щкплскпг
сппрт а у Републици Србији;
3. Ппвећаое брпја сппртиста на такмишеоима регипналнпг нивпа и ппдизаое критеријума
прганизације такмишеоа;
4. Ппвећаое брпја сппртиста на такмишеоима наципналнпг нивпа и ппдизаое критеријума
прганизације такмишеоа;
5. Ппвећаое брпја сппртиста у репрезентативним селекцијама;
6. Унапређеое рваоа слпбпдним стилпм;
7. Унапређеое рваоа за жене;
8. Укљушиваое сенипрских репрезентативаца Србије у рад клубпва у функцији демпнстратпра;
9. Ппбпљщаое услпва рада рвашких клубпва пп питаоу справа, реквизита, струоаша и сала за тренинг;
10. Птвараое рвашких тренажних центара пп регипнима Србије
11. Унапређеое струшнпг рада сппртских струшоака;
12. Награђиваое клубпва на пснпву ранг листе најбпљих клубпва;
13. Унапређеое функципнисаоа канцеларије РСС на вищи прганизаципни нивп;
14. Унапређеое примеоивих инфпрмаципних технплпгија у рвашкпм сппрту Србије
15. Пдређиваое щирег списка рваша ушесника у прпјекту „ПИ – 24“ и „ПИ – 28“;
16. Ппвећаое брпја судија наципналнпг и међунарпднпг нивпа;
17. Унапређеое бриге п здрављу сппртиста;
18. Стрпгп ппщтпваое анти дппинг правила АДАС и WАДА;
19. Прганизација традиципналних међунарпдних турнира „Љубпмир Иванпвић - Геча“ (сенипри) и
„Рефик Мемищевић – Брале„ (кадети), кап и пригпдних клубских турнира;
20. Прганизација великих међунарпдних такмишеоа у Србији.
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3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА
ПЕРИОД 2021-2030. ГОДИНА
За сваку гпдину плимпијскпг циклуса 2021-2030. гпдине биће исти циљеви кпји ће се
реализпвати у пквиру једне календарске гпдине. На крају сваке календарске гпдине ће бити
урађена струшна анализа пстварених циљева и на пснпву те анализе ће се врщити кпрекције
планираних циљева за следећу календарску гпдину.
Пвп је најзнашајнији деп Прпграма развпја рвашкпг сппрта у Републици Србији за перипд
2021-2030. гпдине.
У пвпм делу ће бити разрађене све активнпсти кпје РСС планира да реализује у сарадои са
свпјим шланицама и сппртским струшоацима тпкпм 2021. гпдине.

3.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес рвачких клубова
У плану је да се у рвашким центрима Србије, где је изражен знашајан интерес деце и младих
(пипнири – кадети - јунипри), да се баве пвим бприлашким сппртпм прганизују тренажни прпцес пп
јединственпм плану и прпграму кпје ће прпписати Струшна кпмисија РСС. У плану је да тп буду
рвашки центри кпји имају знашајне резултате у раду са млађим узрасним категпријама у прптеклпм
перипду и тп:
ГР - СТИЛ
1. Субптица
2. Спмбпр

РК „Спартак“ Субптица
РК „Спкп“ Спмбпр
РК „Раднишки“ Спмбпр
3. Сента
РК „Сента“ Сента
РК „Херкулес“ Гпрои Брег
4. Каоижа
РК „Пптисје“ Каоижа
5. Зреоанин
РК „Прплетер“ Зреоанин
РК „Пмладинац“ Бптпщ
6. Нпви Сад
РК „Нпви Сад“ Нпви Сад
РК „Фрущкпгпрац“ Сремска Каменица
7. Щабац
РК „Витез“ Щабац
8. Ваљевп
РК „Младпст“ Ваљевп
9. Крагујевац
РК „Раднишки“ Крагујевац
РК „Крагујевац“ Крагујевац
10. Петрпвац на Млави РК „Змајеви“ Петрпвац на Млави
11. Младенпвац
РК „Љубпмир Иванпвић-Геча“ Младенпвац
12. Бепград
РК „Партизан“ Бепград
РК „Раднишки“ Бепград
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РК „Црвена Звезда“ Бепград
РК „Железнишар“ Бепград
СЛПБПДНИ СТИЛ
1. Бепград

РК „Фристајл“ Бепград

РВАОЕ ЗА ЖЕНЕ
1. Бепград

РК „Црвена Звезда“ Бепград

Тренажни ппцес ће се пдвијати 3-5 пута недељнп у зависнпсти пд узрасне категприје, кап и
пд нивпа технишкп-тактишкпг знаоа пплазника.
РСС ће да кппрдинира рад свих пвих щкпла рваоа. Над радпм пвих сппртских струшоака,
Струшна кпмисија ће врщити перманентну кпнтрплу какп се спрпвпде тренажни прпцеси и
пцеоиваће квалитет оихпвпг рада.

3.1.1. Повећање броја рвача у пионирском и кадетском узрасту
Један пд знашајних задатака ангажпваних тренера са пипнирским узрастпм биће и рад на
преппзнаваоу талената. Тп ће се радити на тај нашин щтп ће се спрпвпдити стандардизпванп
тестираое щтп већег брпја деце узраста III и VI разреда пснпвних щкпла (9-12 гпдина). Пвп
тестираое ће спрпвпдити сппртски струшоаци кпји раде са пипнирским узрастпм, пп
стандардизпваним тестпвима кпје припреми Струшна кпмисија РСС.
Други задатак се пднпси на тестираое младих сппртиста, ушеника VII и VIII разреда (13-15
гпдина), кпји буду пстваривали знашајне резултате на пипнирским такмишеоима на наципналнпм
нивпу, кап и ушеника средоих щкпла кадетскпг узраста старпсти 16-17 гпдина. Пвп тестираое ће
бити пбављенп у сарадои са Завпдима за сппрт и медицину сппрта у Бепграду и Нпвпм Саду. У пву
групу су укљушени рваши рпђени 2006 – 2008. гпдине.
За сппртисте пипнире кпји ппстигну најбпље сппртске резултате и кпји ппкажу дпбре
резултате на тестираоима биће ппзивани на викенд припреме у тпку гпдине, кап и на камп
перспективних рваша тпкпм зимскпг и летоег распуста.
Пвп је једна пд најзнашајнијих активнпсти у плану за 2021. гпдину. Прави ефекти
преппзнаваоа талената и струшни рад са пвим узрастпм у наредних 8 гпдина, треба да ппстижу
резултате на ПИ 2028. гпдине, али и на Плимпијским играма 2032 гпдине.
Списак рваша пипнира и кадета биће утврђен у мају месецу 2021. гпдине, накпн пдржаних
регипналних првенстава, куп такмишеоа и државних првенстава. Накпн тпга, у јуну месецу ће бити
пдржанп тестираое и у јулу месецу први камп.
20

Накпн спрпведенпг функципналнпг и психплпщкпг тестираоа у Завпду за сппрт и накпн
специфишнпг рвашкпг тестираоа биће пдређени кандидати кпји ће бити укљушени у прпјекат
„Плимпијске рвашке наде РСС“ кпји ће спрпвпдити РСС у сарадои са Министарствпм пмладине и
сппрта Републике Србије.

3.1.2. Повећање броја рвача у јуниорском узрасту
Пвп је узраст (рпђени 2001 – 2003. гпдине) пд кпјих се пшекује да ппстижу запажене
резултате за 4 гпдине на ПИ у Паризу 2024. гпдине, а јпщ бпље резултате на ПИ у Лпс Анђелесу
2028. гпдине када буду имали 25-27 гпдина. Из тпг разлпга, први предуслпв за оихпв брз и
квалитетан напредак је струшни рад у клубпвима и укљушиваое у рад сенипрске репрезентације.
Селекција пвих сппртиста биће изврщен на пснпву следећих критеријума:
-

Ппстигнути резултати на наципналним такмишеоима,
Ппстигнути резултати на међунарпдним такмишеоима,
На пснпву резултата тестираоа мптпришких сппспбнпсти,
На пснпву резултата психплпщкпг тестираоа.
На пснпву специфишмних рвашких тестпва
Сва тестираоа биће пбављена у Завпдима за сппрт и медицину сппрта у Бепграду и Нпвпм

Саду.
За најперспективније рваше у пвпм узрасту неппхпднп је да се пбезбеде адекватни услпви за
оихпв напредак: адекватни спаринг партнери, сппртска ппрема, реквизити, стипендије,
медицинскп праћеое и др.
Накпн спрпведенпг функципналнпг и психплпщкпг тестираоа у Завпду за сппрт и накпн
специфишнпг рвашкпг тестираоа биће пдређени кандидати кпји ће бити укљушени у прпјекат
„Плимпијске рвашке наде РСС“ кпји ће спрпвпдити РСС у сарадои са Министарствпм пмладине и
сппрта Републике Србије.

3.1.3. Одређивање ширег списка рвача учесника у пројекту „Олимпијске рвачке
наде РСС“
Накпн щтп се пбаве пптребна тестираоа свих ушесника у прпјекту: У15, кадети и јунипри и
ппсле пдржаних регипналних и наципналних првенстава и Куп такмишеоа, Струшна кпмисија РСС ће
сашинити кпнашну листу ушесника прпјекта „Плимпијске рвашке наде РСС“.
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Пвај прпјекат рвашких нада се пднпси на наредне 3 плимпијске игре: 2024. 2028. и 2032.
гпдине. Без преппзнаваое талената у млађем узрасту немпгуће је дпћи дп врхунских резултата, акп
се талентпвани рваши не прате крпз један дужи временски перипд.
Знашајну улпгу улагаоа у младе таленте треба да имају регипнални и градски рвашки савези
кап и клубпви. Пви савези и клубпви кпји имају перспективне рваше мпрају да пбезбеде пдређени
изнпс средстава за стипендије талентпваних сппртиста, кпји уђу у пвај прпјекат. Нпрмалнп, ни РСС
неће изпстати у ппмпћи талентпваним сппртистима, али наципнални савез има припритете према
Плимпијскпм кпмитету и Министарству, да пре свега ствара услпве за ппстизаое врхунских
резултата на Плимпијским играма кап и сенипрским щампипнатима света и Еврппе.
Списак ушесника у прпјекту „Плимпијске рвашке наде РСС“ биће сашиоен у јуну месецу 2021.
гпдине, какп би преппзнати таленти били укљушени у рад Сппртске академије у Каоижи пд
септембра 2021. гпдине. Накпн заврщетка Рвашкпг тренажнпг центра Кпщутоак (2022. гпдине),
преппзнати таленти из пвпг прпјекта ће бити укљушени у рад пвпг тренажнпг центра на Кпщутоаку.
Паралелнп са пдређиваоем списка младих сппртиста радиће се и на пдабиру сппртских
струшоака (тренера) кпји ће бити задужени за тренажни рад са пвим младим рвашима.
Рваши сенипри рпђени 2000. гпдине и старији биће пбухваћени другим прпграмима и
прпјектима и сигурнп је да ће РСС прекп ПКС и МПС-а впдити рашуна да се оима пбезбеде услпви
за квалитетан рад у нареднпм перипду и пни ће представљати и главни пслпнац за ПИ у Тпкију
2021. гпдине, кап и за ПИ 2024. гпдине.
Главни пслпнац за ПИ 2028. и 2032. гпдине треба да буду управп пви раши кпји су
евидентирани у пвпм прпјекту рпђени 2001. гпдине и млађи.

3.1.4. Реализација пројекта „Рвање у школском спорту“
Знашајна активнпст у нареднпм перипду биће ппклпоена птвараоу щтп већег брпја рвашких
секција при пснпвним щкплама. Пвај задатак треба да реализују рвашки клубпви у градпвима и
ппщтинама где раде. Неппхпднп је да се пствари сарадоа са пснпвним щкплама и да се щкплама
ппнуди струшни кадар кпји ће да спрпвпди струшни рад у рвашким секцијама у щкплама. За узврат,
пснпвне щкпле траба да пбезбеде адекватан прпстпр за спрпвпђеое тренинга. За све ушенике
пснпвних щкпла не би се наплаћивала никаква шланарина и деца би мпгла бесплатнп да се баве
рвашким сппртпм.
Псим тренажнпг прпцеса у ппщтинама и градпвима кпје имају 3 (три) и вище пснпвних
щкпла из кпјих се деца баве рваоем, какп у рвашким секцијама при пснпвним щкплама, такп и пни
кпји тренирају у клубпвима, за оих ће се прганизпвати градска/ппщтинска лига ушеника пснпвних
щкпла. У пвпм такмишеоу ђаци би се такмишили за свпју пснпвну щкплу. Биће прганизпванп 6 кпла
лиге пснпвнпх щкпла. На крају такмишеоа биће прпглащена најуспещнија пснпвна щкпла на пснпву
ппстигнутих резултата у свим кплима лиге. Ђаци би на пвпм такмишеоу наступали са ушенишкпм
коижицпм и пптврдпм п пбављенпм лекарскпм прегледу. Нпсилац активнпсти и прганизатпр пвпг
такмишеоа ће бити клуб кпга пдреди РСС.
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У првпј гпдини реализације пвпг прпјекта прганизпвале би се градске лиге у следећим већим
градпвима Србије: Бепград, Нпви Сад, Субптица, Зреоанин, Спмбпр и Крагујевац (укупнп у 6
центара). У наредним гпдинама, накпн анализе спрпведених такмишеоа. пвај прпјекат ће се
прпщирити и на пстале градпве у Србији.

3.1.5. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање
критеријума организације такмичења
Неппхпднп је да се у нареднпм перипду псигурају услпви да буде щтп вище ушесника на
регипналним такмишеоима кпје прганизују Рвашки савез Централнпсрпских пкруга, Рвашки савез
Бепграда и Рвашки савез Впјвпдине. Нарпшитп је важнп да щтп вище буде такмишара на пипнирским
турнирима узраста У-11, У-13 и У-15 гпдина, а кап ппследица птвараоа већег брпја щкплских
секција у нащим пснпвним щкплама.
Регипнални савези ће да стимулищу маспвнпст на пвим такмишеоима. Пптребнп је да
регипнални савези награде три екипе кпје изведу највећи брпј такмишара на свим регипналним
првенствима у млађим узрасним категпријама (јунипри, кадети и пипнири У-15).
Пптребнп је ппдићи критеријуме за прганизацију регипналних такмишеоа пп питаоу
услпвнпсти сала за пдржаваое такмишеоа кап и пратеће ппреме. Неппхпднп је знашајније
присуствп у медијима везанп за најаву регипналних првенстава и пбјављиваое резултата.

3.1.6. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање
критеријума организације такмичења
Неппхпднп је да се у нареднпм перипду псигурају услпви какп би билп щтп вище ушесника на
наципналним такмишеоима кпје прганизују РСС, првенства Србије и такмишеоа за Куп Србије.
Нарпшитп је важнп да щтп вище буде такмишара на пипнирским турнирима узраста У-11, У-13 и У-15
гпдина, а кап ппследица птвараоа већег брпја щкплских секција у нащим пснпвним щкплама.
У прве две гпдине спрпвпђеоа стратегије пптребнп је да се стимулище маспвнпст на пвим
такмишеоима и пптребнп је, на пдређени нашин, наградити три екипе кпје изведу највећи брпј
такмишара на сва регипнална првенства у млађим узрасним категпријама (јунипри, кадети и
пипнири У-15). Накпн тпга, у наредним гпдинама пптребнп је да се стимулищу пни клубпви кпји
буду имали највище псвпјених првих места, пднпснп највище медаља на свим наципналним
такмишеоима.
Пд 2022. гпдине у плану је прганизација првенства пснпвних щкпла Србије у мини рваоу, кап
ппјединашнп и екипнп такмишеое. На пвпм такмишеоу пптребнп је прганизпвати такмишеое у
извпђеоу рвашких техника. За пптребе реализације пвпг прпграма биће израђен Правилник п мини
рваоу и прганизацији такмишеоа за ушенике пснпвних и средоих щкпла у Републици Србији.
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Неппхпднп је знашајније присуствп у медијима везанп за најаву државних првенстава и
пбјављиваое резултата. Пптребнп је ствприти услпве да се државна првенства мпгу пренпсити
директнп прекп интернета. У 2021. и 2022. г. да тп буду у узрастима сенипра, У-23, јунипра, а у
наредним гпдинама и за узраст кадета и У-15. Пптребнп је да резултати са државних првенства буду
дпступни свим заинтереспваним медијима и љубитељима рваоа неппсреднп пп заврщетку
такмишеоа прекп званишнпг сајта РСС.

3.1.7. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама
Ппјашаним радпм у клубпвима шланпвима РСС требалп би у нареднпм перипду дпћи дп
знашајнпг ппмака у квалитету рваша на клупскпм нивпу. Тп би се мпралп пдразити и на ппдизаое
квалитета наступа тих рваша на међунарпдним такмишеоима, првп на нивпу међуклупских
међунарпдних турнира, а накпн тпга и на ппбпљщаоу резултата на званишним међунарпдним
турнирима у календару УWW и на првенствима Балкана, Медитерана, Еврппе и света.
У тпм циљу неппхпднп је да се прпфесипнализује рад са пвим узрастима и пдредити тренера
кпји ће мпћи вище да се бави пвим узрастпм. Тп ппдразумева да би именпвани тренер за млађе
узрасте имап шещће ппсете клубпвима кпји имају квалитетне јунипре, кадете и пипнире, кап и да се
прганизују шещће викенд припреме.
У плану је, за време зимскпг и летоег распуста, прганизпваое камппва за најквалитетније
пипнире, кадете и јунипре у трајаоу пд 7-14 дана. Пред пдлазак на првенства Еврппе и света
планира се прганизпваое заврщних припрема у трајаоу пд 21 дан.
Припремиће се и прпграм рада за базишне припреме са клупским тренерима за све
пптенцијалне репрезентативце јунипре и кадете.
Ппстигнути резултати сенипра и У-23 у ппследоих 3-4 гпдине су изузетни. У нареднпм
перипду мпра се ппсветити већа пажоа млађим узрасним категпријама (јуниприма, кадетима И
У15), шији резултати на званишним међунарпдним такмишеоима нису пратили резултате сенипра у
прпщлпм плимпијскпм циклусу.
Везанп за развпј квалитета млађих селекција једна пд пснпвних активнпсти ће бити и ушещће
на 5-6 међунарпдних јунипрских, кадетских и У15 турнира, какп би нащи млади рваши стекли
знашајнп међунарпднп искуствп. Накпн наступа на међунарпдним турнирима, нащи млади рваши ће
дпбити неппхпднп искуствп и већа је верпватнпћа да ће се тп пдразити и на псвајаое вище медаља
на званишним међунарпдним такмишеоима (првенства Еврппе и света).

3.2.

Унапређење рада и резултата у ГР стилу

3.2.1. Унапређење рада и резултата сениорске селекције у ГР стилу
24

Ппстигнути нивп сенипрских резултата кпји је пстварен у прптеклпм плимпијскпм циклусу
(16 сенипрских медаља) тещкп ће бити надмащен и у плимпијскпм циклусу 2021-2024. Пвп је из
разлпга щтп су тп резултати кпји су у дугпј истприји рваоа у Србији надмащили све дп сада
плимпијске циклусе. Други разлпг защтп је наведена пва кпнстатације лежи у шиоенипци да су два
рваша у 2020. гпдини заврщили сппртску каријеру (Щтефанек и Фрис), дпк је трећи шлан пве
најтрпфејније генерације (Максимпвић) најаваип свпје ппвлашеое 2021. гпдине.
Међутим, РСС не бежи пд свпјих планпва и циљева ни у нареднпм перипду. Трудићемп се и
ушинићемп све щтп је мпгуће да се настави пвај успещан низ медаља са великих такмишеоа, а тп је
да ппкущамп псвајаое у прпсеку 4 медаље у свакпј гпдини плимпијскпг циклуса на ПИ, СП, ЕИ И ЕП.
Нпва генерација предвпђена браћпм Немещ и Стеванпм Мићићем има великих мптива и циљева
да наставе са псвајаоем медаља, јер су у дпсадащопј каријери псвпјили укупнп 12 великих
медаља. Будући да су у најбпљим гпдинама, није нереалнп да псвпје јпщ тпликп медаља у
нареднпм перипду, а у међувремену ће им се прикљушити и пстали сенипрски репрезентативци.
У прпщлпј Стратегији развпја рваоа за перипд 2017-2020. гпдине били су евидентирани
млади сппртисти пд кпјих се пшекује да ће у неким наредним плимпијским циклусима стећи статус
сенипрскпг репрезентативца Србије и да ће псвајати медаље у млађим узрастима кап и на
сенипрским щампипнатима.
Струшна прпцена талентпваних рваша кпја је направљена 2016. гпдине преппзнала је укупнп
67 рваша кпји ће бити нпсипци квалитета у РСС у плимпијскпм циклусу 2017-2020. гпдине, пд кпјих
се пшекивалп да ће стећи статус шлана сенипрске репрезентације, а кпји ће уједнп бити и кандидати
за псвајаое медаља на великим међунарпдни такмишеоима, а тп су седећи рваши:

Рб

Презиме и име

Клуб

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Щтефанек Давпр
Немещ Виктпр
Максимпвић Александар
Фрис Кристиан
Немещ Мате
Станкић Владимир
Живанпвић Бпбан
Ерски Алекса
Нађ Себастиан
Кплпмпар Себастиан
Щураои Мартин
Илић Алекса
Симпвић Никпла
Кпвашевић Бранкп
Симпвић Александар
Вукпвић Марип
Гајић Мпмшилп

СПСУ
ПРЗР
СПСУ
ПРЗР
ПРЗР
ФРСК
ПАБГ
ПАБГ
ППКА
ПРЗР
СЕСЕ
РАБГ
КГКГ
РАБГ
КГКГ
ХЕГБ
ВИЩА

Гпдина
рпђеоа
1985
1993
1987
1984
1993
1993
1996
1997
1997
1998
2000
2001
2001
2000
2001
2002
2002
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У свакпј гпдини прпщлпг плимпијскпг циклуса изврщена је анализа рада и резултата и мнпги
су у тпку прптекле 4 гпдине птпали са пвпг списка (щтп је и нпрмалнп), али дпбар деп оих је
пстварип пдређени резултат или се јпщ увек налази у прпграму рада сенипрске репрезентације и
шиниће пснпву за пствариваое резултага и у нареднпм плимпијскпм циклусу.

3.2.2. Одређивање ширег списка рвача сениора ГР стила
Сагледавајући резултате кпје су ппстигли рваши у ппследое 4 гпдине биће направљена и
листа рваша пд кпјих се пшекује да у плимпијскпм циклусу 2021-2024. гпдине прате репрезентативни
прпграм и да буду ушесници, али и псвајаши медаља на највећим такмишеоима сенпра, У23 и
јунипра у нареднпм плимпијскпм циклусу.
Сви пви рваши ће бити ппзивани на заједнишке припреме у земљи и инпстрранству и биће
ушесници мнпгпбрпјних међунарпдних турнира у Еврппи, а пни најбпљи кпји се ппкажу на тим
турнирима, или пни кпји већ имају псвпјене медаље на званишним великим щампипнатима, биће
ушесници ПИ, СП, ЕИ и ЕП у наредне 4 гпдине.
Пвај списак је птвпрен и није непрпмеоив, јер ће се на крају сваке такмишарске сезпне
радити анализа рада и резултата и списак ће се ревидирати сваке гпдине у децембру месецу текуће
гпдине, пре ппшетка припрема за наредну такмишарску гпдину. На пвпм списку се у 2021.г. налазе:

1.

Немещ Виктпр

ПРЗР

Гпдина
рпђеоа
1993

2.

Немещ Мате

ПРЗР

1993

3.

Максимпвић Александар

СПСУ

1987

4.

Нађ Себастиан

ППКА

1997

5.

Мища Качаја

ПРЗР

1989

6.

Зура Датунащвили

ПРЗР

1991

7.

Живанпвић Бпбан

ПАБГ

1996

8.

Ерски Алекса

ПАБГ

1997

9.

Кпвашевић Бранкп

РАБГ

2000

10.

Илић Алекса

РАБГ

2001

11.

Симпвић Александар

КГКГ

2001

12.

Симпвић Никпла

КГКГ

2001

13.

Щураои Мартин

СЕСЕ

2000

14.

Кплпмпар Себастиан

ПРЗР

1998

15.

Вукпвић Марип

ХЕГБ

2002

16.

Гајић Мпмшилп

ВИЩА

2004

17.

Дицкпв Жаркп

РАБГ

1996

18

Щлајхер Тамащ

ППКА

1994

Рб

Презиме и име

Клуб

26

Већина наведених рваша су сенипри, али се на списку налазе и квалитетни кадети, јунипри и
млађи сенипри, пд кпјих се пшекује да у нареднпм перипду наступе какп на такмишеоима у свпм
узрасту, али и на међунарпдним сенипрским турнирима.

3.2.3. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије ГР стилу рад клубова као
демонстратори
Пд великпг знашаја је да се нащи врхунски рваши укљуше у акцију пппуларизације рваоа не
самп у свпјим клубпвима негп и щире. Неппхпднп је искпристити тренутну медијску пажоу кпју су
изазвали сви ппстигнути резултати у прптеклпм плимпијскпм циклусу (Давпр Щтефанек, Виктпр и
Мате Немещ. Александар Максимпвић, Кристиан Фрис, Мища Качаја), кап и пажоу наще јавнпсти
кпју је изазвалп пдржаваое индивидуалнпг Светскпг купа када је РТС свакп веше пренпсип финалне
мешеве са пвпг щампипната. Прганизација пвпг међунарпднпг такмишеоа је била у ери пандемије
вируса Кпвид -19 на светскпм нивпу, такп да је пвп бип дпгађај планетарних размера.
Ангажпваоем нащих најбпљих рваша кап демпнстратпра на тренинзима млађих селекција
биће двпструка кприст. Прва кприст је да ће млади рваши мпћи да виде какп тп врхунски рваши
извпде свпје технике, а друга је да ће се пни ппистпвећивати са оима и дпбиће знашајан мптив да
јпщ вище и савесније раде у нареднпм перипду.
Укљушиваое нащих щампипна биће прилагпђенп оихпвим репрезентативним пбавезама,
али у перипдима када не буду на припремама или на међунарпдним такмишеоима, пни ће имати
улпгу прпмптера какп у клубпвима щирпм Србије, такп и у медијским наступима.

3.3.

Унапређење рада у остала два олимпијска стила

У пквиру УWW равнпправнп су третирана сва три плимпијска стила рваоа: Гршкп-римски
стил (ГР), слпбпдни стил (ФС) и рваое за жене (WW). Међутим, у Србији је највище збпг традиције
кпја је наслеђе прптеклпг времена, где је у бивщпј држави слпбпдни стил бип развијен самп у
Македпнији, рваое слпбпдним стилпм није се уппщте развијалп.
Пснпвни разлпг за пвакву ситуацију је у тпме щтп су сви тренери кпји раде у Србији били
рваши гршкп-римскпг стила, такп да су били слабп пбушени да демпнстрирају технике слпбпднпг
стила, а нарпшитп да припремају тактишку припрему за извпђеоа рвашких техника слпбпднпг стила.
Када је упитаоу рваое за жене, јпщ крајем 90-тих гпдина прпщлпг века је билп ппкущаја да
се у клубпвима тренира и са женама. Ппшетак рваоа за жене се свпдип на тп да су тп углавнпм биле
девпјке кпје су се бавиле чудпм и самп су наступале на државним првенствима. Уна Туба, кпја је
псвпјила 3 медаље кпд кадета и јунипра, такпђе је пптекла из чудпа, али кад је дпщла дп сенипрске
кпнкуренције није пстварила знашајнији резултат. Тек уназад 4-5 гпдина у ппјединим клубпвима се
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кренулп практишнп пд нуле и за сада ппстпје пдређени ппзитивни ппмаци кад је у питаоу рваое за
жене.

3.3.1. Унапређење рвања слободним стилом
Будући да у прптеклпм перипду РСС није бип у мпгућнпсти да знашајнп улаже у развпј
слпбпднпг стила резултати кпје су ппстизали нащи рваши на међунарпдним такмишеоима били су
вище негп скрпмни. Ту је изузетак Заур Ефендијев кпји је наступап за Србију у прптеклпм
плимпијскпм циклусу и кпји је имап низ запажених резултата псвпјивщи 3 пута 5. местп на
првенству Еврппе.
Знашајан напредак у резултатима у слпбпднпм стилу забележен је 2018. гпдине када је за
Србију наступип Стеван Мићић. Тп је рваш шији кпрени пптишу из Републике Српске (Бијељина) кпји
је рпђен у САД и кпји је изразип жељу да наступа за Србију, а не за САД. У прптекле 3 гпдине Стеван
је псвпјип 3 медаље за Србију и тп две сенипрске брпнзане медаље и сребрп на Еврппским играма,
а пстварип је 2019. гпдине и нпрму за наступ на ПИ у Тпкију.
Неппхпднп је да се, у нареднпм перипду, псппспбе струшоаци кпји ће да раде самп
слпбпдни стил рваоа и пдредити клуб у Србији кпји ће бити нпсилац квалитета слпбпднпг стила.
Струшоацима из клубпва кпји се ппределе за развпј слпбпднпг стила треба пружити максималну
ппдрщку да се пбезбеде пдгпвпрајући услпви, пре свега финансијски, да се испрати план и прпграм
слпбпднпг стила у нареднпм шетвпрпгпдищоем и псмпгпдищоем циклусу. Резултати пвпг улагаоа
мпгу да буду видљиви тек накпн 5-6 гпдина.
Клубпви мпрају да улпже наппре да свпје такмишаре, кпји тренирају слпбпдни стил, щаљу на
пригпдне турнире у инпстранствп какп би стекли неппхпднп искуствп пре пдласка на квалитетне
турнире у слпбпднпм стилу кпји се налазе у календару УWW.
У циљу преппзнаваоа талената за слпбпдни стил РСС ће прекп Струшне кпмисије и
Кппрдинатпра за слпбпдни стил прганизпвати тестираое перспективних рваша за слпбпдни стил
узраста пд 14 дп 17 гпдина са кпјима је неппхпднп струшнп радити у наредних 8 гпдина. Накпн
пдржаних државних првенстава и сагледаваоа резултата са пригпдних међунарпдних турнира и
резултата тестираоа, Струшна кпмисија ће у јулу месецу 2021. гпдине сашинити списак
перспективних рваша слпбпднпг стила у кпје ће се улагати у нареднпм перипду.
Рвашки савез Србије је на пснпву ппстигнутих резултата у ппследоим гпдинама стекап
велики углед у светскпм рваоу и пример је прганизпванпг и системскпг рада кпји даје велике
резултате. Из наведенпг разлпга дп сада су узели српскп држављанствп 2 рваша Грузије у ГР стилу и
два рваша из Руске федерације у слпбпднпм стилу. Ппстпји и даље знашајнп интереспваое какп у
слпбпднпм стилу такп и у рваоу за жене да врхунски рваши из ппјединих земаља узму
држављанствп Србије и наступе за нащу земљу. Управни пдбпр РСС ће размптрити све пве захтеве и
у кппрдинацији са Плимпијским кпмитетпм Србије и Министарствпм пмладине и сппрта Републике
Србије дпнпсити пдлуке кпје ће бити пд највеће кпристи за српскп рваое у нареднпм перипду.
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3.3.2. Унапређење квалитета рвачица у рвању за жене
Будући да у прптеклпм перипду РСС није бип у мпгућнпсти да знашајнп улаже у развпј рваоа
за жене резултати кпје су ппстизале наще девпјке на међунарпдним такмишеоима били су вище
негп скрпмни. Неппхпднп је да се у нареднпм перипду псппспбе струшоаци кпји ће да раде самп
слпбпдни стил рваоа и радити са женама. Пптребнп је да се пдреде клубпви у Србији кпји ће бити
нпсипци квалитетнпг рваоа за жене. Пвпм струшоаку и клубу треба пружити максималну ппдрщку
да се пбезбеде адекватни услпви, пре свега финансијски, да се испрати план и прпграм рваоа за
жене у нареднпм шетвпрпгпдищоем и псмпгпдищоем циклусу. Резултати пвпг улагаоа мпгу да
буду видљиви тек накпн 4-5 гпдина. У пднпсу на рваое ГР стила и слпбпднпг стила пвде се
резултати мпгу пшекивати мнпгп брже на међунарпднпј сцени, јер рваое за жене јпщ увек није
тпликп развијенп кап два рвашка стила кпд мущкараца.
Клубпви мпрају да улпже наппре да свпје такмишарке кпји тренирају слпбпдни стил щаљу на
међунарпдне турнире у инпстранствп какп би стекли неппхпднп искуствп пре пдласка на
квалитетне турнире у рваоу за жене кпји се налазе у календару УWW.
У циљу преппзнаваоа талената кпд жена, РСС ће прекп Струшне кпмисије и Кппрдинатпра за
рваое за жене прганизпвати тестираое перспективних рвашица узраста пд 14 дп 17 гпдина са
кпјима се треба струшнп радити у наредних 8 (псам) гпдина. Накпн пдржаних државних првенстава
и сагледаваоа резултата са пригпдних међунарпдних турнира и на пснпву тестираља Струшна
кпмисија ће у јулу месецу 2021. гпдине пдредити списак перспективних рвашица у кпје ће се улагати
у нареднпм перипду.

3.4.

Стварање материјалних услова као предуслов постизавања врхунских резултата

Материјални предуслпв је пснпв, на пснпву кпјег се мпже стварати стратегија развпја рваоа
у Србији. Без услпва рада не мпже бити ни квалитетних резултата, клубпва на наципналнпм нивпу,
а наципналних селекција на међунарпднпм нивпу.
Пптребнп је ппсебнп размптрити услпве у кпјима раде рвашки клубпви у Србији, а у кпјим
услпвима се припремају наципналне српске селекције.

3.4.1. Побољшање услова рада рвачких клубова по питању справа, реквизита,
струњача и сала за тренинг
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У Републици Србији су вище негп скрпмни услпви у кпјима нащи клубпви раде, какп пп
питаоу прпстпра за пдржаваое тренинга, такп и пп питаоу сппртске ппреме, п шему је све написанп
у увпднпм делу.
Немпгуће је у срединама где клубпви немају свпју струоашу на распплагаоу цеп дан да се
направе квалитетни рваши, будући да је јакп тещкп прганизпвати рад два пута дневнп са младим и
перспективним рвашима збпг оихпвих пбавеза у щкпли.
Један пд знашајнијих припритета у нареднпм перипду је да се у сарадои са лпкалним
сампуправама РСС и МПС ппкущају да ппмпгну клубпвима и да им се пбезбеди адекватан прпстпр
за несметан рад у пним клубпвима кпји немају адекватан прпстпр за тренинг и такмишеое.
Псим адекватнпг прпстпра неппхпднп је пбезбедити и пптребне реквизите и справе
(струоаше, тегпве, специфишне справе за развпј снаге...), кап и адекватну сппртску ппрему кпја се
углавнпм не прпизвпди у Србији (дреспви и патике).
Немпгуће је у једнпј гпдини пбезбедити адекватне услпве за рад свим рвашким клубпвима за
ствараое врхунских рваша. Из тпг разлпга УП РСС ће на пснпву прикупљених ппдатака п услпвима у
кпјима раде рвашки клубпви да направи план улагаоа у сппртску инфраструктуру. У првпј гпдини
примене прпграма развпја ппмпћи ће се 5 рвашких клубпва за пбезбеђиваое адекватнпг прпстпра
за рад, 5 клубпва за набавку рвашких струоаша и 5 клубпва за набавку сппртских реквизита.

3.4.2. Изградња тренажних центара у рвању у Србији
Изградоа наципналних рвашких тренажних центара је један пд најзнашајнијих припритета у
Прпграму развпја рвашкпг сппрта у нареднпм перипду. Билп би неппхпднп да се пбезбеди прпстпр
да мпгу да се ппставе минималнп 3-4 рвашке струоаше кпје би биле сталнп ппстављене и биле на
распплагаоу у терминима кпји би се планирали за сваку такмишарску сезпну.
Прпстпр у рвашкпм центру мпра да буде дпвпљнп велики да се ппставе 3 или 4 рвашке
струоаше 12 х 12 метара. Ппред струоаша мпра да буде сигурнпсни прпстпр пд минималнп 2 метра
са сваке стране да се избегну ппвреде услед извпђеоа рвашких техника на ивици струоаше.
Псим прпстпра за струоаше неппхпднп је да се пбезбеди прпстпр и за следеће:
-

свлашипнице са тущевима и санитарним швпрпм;
смещтајни капацитети;
рестпран;
терететана;
сауна;
базен за релаксацију;
справарница;
канцеларијски прпстпр;
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-

паркинг прпстпр;
и пстали прпстпри за несметанп функципнисаое пбјекта.

У прпщлпм плимпијскпм циклусу ппкренуте су инцијативе за изграоу наципналних рвашких
центара на некпликп лпкација у Србији. Пве инцијативе су урпдиле плпдпм и у тпку 2020. гпдине
ппшела је изградоа два рвашка центра. Један рвашки центар је ппшеп да се гради финансираоем
Министарства пмладине и сппрта Републике Србије и тп кап Центар за бприлашке сппртпве са
ппсебнпм салпм за рваое са прпстпрпм за 3 струоаше и пратећим прпстпрпм (без смещтајних
капацитета). У Каоижи је 2019. гпдине ппшела изградоа Впјвпђанске рвашке академије (са пкп 40
лежајева), а кпју у пптпунпсти финансира Влада Републике Мађарске.
Ппкренута је акција за изградоу Центра за бприлашке сппртпве у Крагујевцу, са ппсебнпм
салпм и за рваое. Истп такп, ппкренута је инцијатива за изградоу центра за бприлашке сппртпве на
Црвенпм крсту у Бепграду. У слушају изградое пвих тренажних центара у следећем перипду пни ће
бити уврщтени у оихпву експлпатацију и систем функципнисаоа рвашкпг сппрта у Републици
Србији.
Накпн заврщетка рвашких центара птвара се пптпунп друга перспектива развпја рваоа у
Републици Србији. На пвај нашин, биће ствпрени услпви за следеће активнпсти:
-

рад са младим талентпваним сппртистима тпкпм целе гпдине,
припреме наципналних слеккција на кпје ће мпћи да дплазе и репрезентације из
инпстранства,
прганизпваое викенд припрема нащих младих селекција кпје би требалп прганизпвати 5-6
пута гпдищое за сваку узрасну категприју,
адекватан прпстпр за рад рвашких клубпва у Бепграду и Каоижи,
пдржаваое семинара за рвашке тренере и судије.

Изградопм наципналних рвашких тренажних центара дугпрпшнп ће се рещити гпрући
прпблем прпстпра у кпјем би се све наще репрезентативне селекције мпгле несметанп припремати
за велика међунарпдна рвашка такмишеоа у Србији. На пвај нашин ће се ущтедети знашајна девизна
средства, јер смп били принуђени да пдлазимп у инпстране земље на припреме.
Управни пдбпр РСС има знашајну и пдгпвпрну улпгу да у сарадои са правним субјектима
кпјима ће припасти улпга да управљају рвашким тренажним центрима да склппи угпвпр п ппслпвнп
– технишкпј сарадои у кпјем ће се дефинисати сва питаоа кпја су пд знашаја за функципнисаое
тренажнпг центра. Ппсебна пажоа се мпра ппсветити следећим питаоима:
-

дпстављаое списка рваша кпји ће тренирати у тренажнпм центру,
ангажпваое и плаћаое сппртских струшоака кпји ће радити у тренажнпм центру,
израда гпдищоег плана кприщћеоа прпстпра тренажнпг центра,
сашиоаваое заједнишке финансијске кпнструкције ппслпваоа тренажнпг центра.
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3.5.

Унапређење стручног рада у РСС

Струшни рад је кљуш свакпг успеха у билп кпм ппслу па такп и у сппрту, пднпснп рваоу. Ппд
струшним радпм не мисли се самп на тренерски рад, негп на све пнп щтп је присутнп у рвашкпм
сппрту пп разним пснпвама. Нема врхунскпг резултата без правпг тима кпји је ангажпван за сваки
сегмент у рвашкпм сппрту.
Пвде се мисли на следеће ппслпве:
-

тренерски ппслпви
суђеое рвашких такмишеоа
рад предедника
секретарски ппслпви
канцеларисјки ппслпви
защтита здравља сппртиста (лекари, физитерапеути, психплпзи)
маркетинг стушоаци
струшоаци за пднпсе са јавнпсщћу (пиар)

У даљем тексту биће разрађени сви аспекти кпји гпвпре п струшнпм раду у сппртским
прганизацијама, какп клубпвима такп и репрезентативним селекцијама.

3.5.1. Пројекат „Усавршавање спортских стручњака у клубовима и националним
селекцијама у млађим узрасним категоријама: У13, У15 и кадети“
Пвп је ппсебан прпјекат - „Усаврщаваое сппртских струшоака у клубпвима и наципналним
селекцијама РСС“ кпји треба да се припреми у вепма краткпм перипду и да се преда Министарству
пмладине и сппрта Републике Србије. На пвпм месту биће самп у кратким цртама представљен пвај
прпјекат.
Један пд кљушних припритета је улагаое у сппртске струшоаке (тренере) кпји неппсреднп
раде са сппртистима у рвашким клубпвима и са наципналним селекцијама. Неппхпднп је
пбезбедити средства за струшнп усаврщаваое младих и перспективних тренера кпји су спремни да
се максималнп ппсвете раду са перспективним рвашима са наципналним селекцијама.
Пптребнп је у пвпм сегменту пдвпјити знашајна средства какп за сппртскп усаврщаваое такп
и за плате за оихпв струшни рад у адекватнпм изнпсу. Ппсебна пажоа се мпра пбратити на нашин
ангажпваоа сппртских струшоака кпји раде са наципналним селекцијама у свим узрастима. Из тпг
разлпга, пптребна је прпфесипнализација струшнпг кадра кпји ради са репрезентаивним
селекцијама.
Струшни рад у РСС регулисан је Статутпм РСС. На пвпм месту је дат предлпг какп да се
статуснп рещи питаое сппртских струшоака:
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рб
1.

Назив
Наципнални селектпр (главни тренер) свих наципналних селекција

2.

Тренер сенипрске репрезентације у ГР стилу

3.

Тренер репрезентације У-23 ГР стила

4.

Лишни тренери сенипрских репрезентативаца ГР стила

5.

Тренер јунипрскп-кадетске репрезентације ГР стила

6.

Тренер пипнирске репрезентације ГР стила

7.

Кппрдинатпр за ветеране

8.

Кппрдинатпр за рваое слпбпдним стилпм

9.

Тренер репрезентације слпбпдним стилпм

10.

Кппрдинатпр рваоа за жене

11.

Тренер женске рвашке репрезентације

12.
13.

Кппрдинатпр за неплимпијске рвашке стилпве
Тренер репрезентације за неплимпијске рвашке стилпве

14.

Председник Струшне кпмисије РСС

Статус
Прпфесипналнп
или угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Прпфесипналнп
или угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Прпфесипналнп
или угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Прпфесипналнп
или угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Прпфесипналнп
или угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Вплпнтерски
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака
Угпвпр п ангажпваоу
сппртских струшоака

За спрпвпђеое пвакп пбимнпг прпграма рада на наципналнпм нивпу неппхпднп је у
нареднпм перипду ппсветити знашајну пажоу и унапређеоу тренерскпг кадра у РСС.
Без квалитетнпг тренерскпг кадра неће бити мпгуће спрпвести пвакп пбимне задатке кпје је
ппставип УП РСС пред спбпм у пвпм Прпграму развпја. Из тпг разлпга, велика пажоа ће бити
ппсвећена едукацији и усаврщаваоу клупских и наципналних тренера.
У наредне шетири гпдине РСС ће ппмпћи пперативним тренерима да заврще свпје фпрмалнп
струшнп усаврщаваое и да на пснпву Закпна п сппрту сви пперативни тренери пплпже и дпдатнп
псппспбљаваое за рад са децпм.
За све клупске тренере ће бити прганизпванп најмаое два струшна семинара гпдищое у
циљу оихпвпг струшнпг усаврщаваоа и пбезбеђиваоа услпва за прпдужеое дпзвпле за рад кпју
издаје РСС на три гпдине. Истп такп, сви тренери ће дпбијати све пптребне инфпрмације п струшним
семинарима и саветпваоима на кпјима ће мпћи струшнп да се усаврщавају у разним струшним
ппдрушјима (кпндиципна припрема, физишка припрема, психплпщка припрема, исхрана и
суплементација).
Тренерима кпји раде са наципналним селекцијама биће ппсвећена ппсебна пажоа у пднпсу
на оихпвп перманентнп усаврщаваое. На пснпву гпдищоег прпграма рада и на пснпву
распплпживих финансијских средстава ппједини наципнални тренери ће бити упућивани на
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међунарпдне тренерске семинаре кпје прганизује Светска рвашка федерација. Истп такп,
наципнални тренери ће пдлазити у друге впдеће рвашке земље да се струшнп усаврщавају и да
стишу неппхпднп искуствп у струшнпм раду у другим земљама.
За пптребе струшнпг усаврщаваоа тренера, РСС ће пбезбедити средства за израду писаних и
електрпнских радпва из рваоа, кпје ће припремати еминентни струшоаци из рваоа. али и из других
наушних пбласти кпје су пд великпг знашаја за рваое.
Ппсебна пажоа у струшнпм усаврщаваоу и едукацији тренера биће ппсвећена уппзнаваоу
са анти-дппинг прпписима, какп би се спрешили билп какви прппусти у примени суплементације
сппртиста, какп на клупскпм такп и на наципналнпм нивпу.
Све ппслпве пкп усаврщаваоа тренерскпг кадра спрпвпдиће Струшна кпмисија и Удружеое
рвашких тренера Србије прекп свпјих пргана и на пснпву гпдищоег прпграма рада.
Будући да у Србији нема квалитетнпг струшоака кпји мпже са успехпм да ради на развпју
слпбпднпг стила и рваоа за жене, неппхпднп је да се у нареднпм перипду ангажују тренери из
инпстранства кпји ће да раде са нащим рашима и тренерима слпбпднпг стила и рваоа за жене.
Ппред тпга, неппхпднп је наставити праксу кпју смп имали у претхпдна два плимпијска
циклуса и у раду са наципналним селекцијама у ГР стилу. Пвпг пута, инпстрани струшоак треба да
ппсвети већу пажоу на најквалитетније кадете и јунипре кпји ће бити у прпкјекту „Плимпијске
рвашке наде РСС“.

3.5.2. Унапређење рада судија и судијске организације
За праћеое пбимнијег прпграма такмишеоа, какп на наципналнпм, такп и на међунарпднпм
нивпу неппхпднп је ппсветити знашајну пажоу и унапређеоу судијскпг кадра у РСС.
У нареднпм перипду биће спрпведене активнпсти да се прекп клубпва шланпва РСС регрутује
знатнп већи брпј рваша узраста пд 20 дп 25 гпдина кпји би требалп да пплажу за рвашкпг судију.
Неппхпднп је да рваши кпји су јпщ активни и немају амбиција или квалитета за врхунска сппртска
дпстигнућа да на време пплпже за рвашкпг судију. У ппшетку, судили би самп млађим узрасним
категпријама, а накпн престанка активне каријере и у свим узрастима.
На пвај нашин би младе судије на време стекли неппхпднп искуствп кап судије, щтп би им
билп пд великпг знашаја у оихпвпј даљпј каријери.
За пптребе струшнпг усаврщаваоа судија, РСС ће пбезбедити средства за израду писаних и
електрпнских радпва везаних за правила рваоа, кпје ће припремати еминентни судијски струшоаци
из земље и инпстранства.
Будући да се гптпвп сваке гпдине два пута гпдищое рвашка правила дпрађују у ппјединим
сегментима, РСС ће урадити превпд нпвих правила рваоа и пбјавити их кап писани дпкумент и у
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електрпнскпј фпрми. У складу са прпменмаа у правилима рваоа Судијска кпмисија и Удружеое
рвашких судија Рвашкпг савеза Србије ће прганизпвати судијски семинар какп би све судије биле
уппзнате са изменама у правилима рваоа и какп их примеоивати у пракси.
Будући да је за напредпваое у судијскпм зваоу у пквиру UWW неппхпднп ппзнаваое
енглескпг или францускпг језика РСС ће ппмпћи младим и перспективним судијама да стекну и
пдређенп знаое ппзнаваоа енглескпг или францускпг језика, какп би мпгли да пплажу за
међунарпдну судијску категприју.
Пд великпг знашаја је да РСС има судије највище међунарпдне категприје. Из тпг разлпга,
ппсветиће се знашајна пажоа и ппмпћи нащим најквалитетнијим судијама да суде на щтп вище
великих међунарпдних такмишеоа у циљу дпбијаоа неппхпднпг искуства на великим такмишеоима
какп би лакще мпгли да напредују у судијским зваоима.
Све ппслпве пкп усаврщаваоа судијскпг кадра спрпвпдиће Судијска кпмисија и Удружеое
рвашких судија Рвашкпг савеза Србије прекп свпјих пргана и на пснпву гпдищоег прпграма рада.
-

рад предедника
секетарски ппслпви
канцеларисјки ппслпви
защтита здравља сппртиста (лекари, физитерапеути, психплпзи)
маркетинг стушоаци
струшоаци з апднпсе са јавнпсти (пијар)

3.5.3. Унапређење рада стручњака у спорту
Знашајан прпблем у функципнисаоу сппртских клубпва шланпва РСС, представља недпстатак
квалитетних струшоака у сппрту. Ту се првенственп мисли на председнике и секретаре рвашких
клубпва, али и на све пстале струшоаке у сппрту кпји су неппхпдни за успещан рад клубпва (лекари,
физиптерапеути, масери, нутриципнисти, психплпзи, меначери, коигпвпђе, административни
радници, маркетинг и пиар струшоаци...). Такпђе, за самп функципнисаое РСС неппхпднп је
укљушиваое најквалитетнијих струшоака у сппрту кпји ће бити ангажпвани у разним кпмисијама
РСС.
За пптребе струшнпг усаврщаваоа струшоака у сппрту РСС ће у нареднпм перипду
прганизпвати разне врсте усаврщаваоа путем семинара или издаваоем пдређених публикација
кпје ће ппмпћи струшоацима у сппрту да мпгу да дају знашајан дппринпс у раду какп клубпвва такп
и РСС у целини.
Закпн п сппрту је предвидеп да надлежни наципнални сппртски савези и клубпви кпји се
такмише у наципналним сппртским лигама (у нащем слушају Супер рвашка лига Србије) мпрају да
имају заппсленпг или ангажпванпг сппртскпг струшоака или струшоака у сппрту са пплпженим
сппртским струшним испитпм. Збпг наведенпг закпнскпг услпва, РСС ће у нареднпм перипду ппмпћи
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свим клубпвима да испуне пву закпнску пбавезу и да секретар или председник клуба кпји се
такмиши у највищем рангу пплпжи пвај сппртски струшни испит.

3.5.4. Постављање функционисања канцеларије РСС на виши организациони ниво
Једна пд кљушних улпга у кпмплетнпм функципнисаоу рвашкпг сппрта има канцеларија
Рвашкпг савеза Србије. Без дпбре прганизације рада канцеларије РСС не мпже бити ни успещних
резултата насипналних селекција, кап и успещнпг прганизпваоа свих наципналних такмишеоа у
Републици Србије.
Садащои рад канцеларије РСС мпже се пценити кап вепма успещан. У прпщлпм
плимпијскпм циклусу канеларија РСС је премещтена са адресе Кнез Михајлпва бр. 7/2, на адресу
Македпнска бр. 28/2 у Бепграду.
Тренутнп је у канцеларији заппсленп 3 лица, Генерални секретар и два технишка лица.
Ппслпви коигпвпдства ппверени су финансијскпј агенцији, а впђеое интернет сајта је ппверенп
инфарматишару на пснпву угпвпра п ангажпваоу.
Најзнашајнији ппслпви заппслених у канцеларији РСС:
-

праћеое и впђеое дпмаћег прпграма;
праћеое и впђеое свих ппслпва пкп пдласка на међунарпдна такмишеоа;
прганизација припрема свих наципналних селекција,
ппслпви за изврщаваое свих финансијских пбавеза;
рад на ппслпвима пкп расписиваоа јавних набавки;
припрема планпва рада и финансијских планпва према МПС и ПКС;
припрема и предаја перипдишних и гпдищоих извещтаја МПС и ПКС;
кпмуникација са UWW и UWW Еурппе;
припрема предлпга и измена нпрмативних аката;
припрема седница Управнпг пдбпра и Скупщтине РСС;
припрема материјала за пбјаву на званишнпј интернет страници РСС;
регистрација тренера, судија, делегата, лекара;
сарадоа са Надзпрним пдбпрпм и ревизпрским агенцијама;
и пстали ппслпви пп налпгу Председника Савеза.

Велики је пбим ппслпва кпје мпра да пдради канцеларија РСС и кап щтп је решенп сви
ппслпви се успещнп пдрађују. Велика пбавеза заппслених у канцеларији РСС је регистрација
такмишара за Бепград и рваше Централнпсрпских пкруга (за ппдрушје АП Впјвпдине пве ппслпве
ради РС Впјвпдине кап ппверени ппсап). У 2021. гпдини мпра се урадити пптпуна репрганизација
регистрација рваша.
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Већ је решенп да канцеларија РСС ради вепма дпбрп, међутим у свакпм ппслу су пптребне
нпве идеје какп унапредити рад и ппбпљщати прганизацију ппсла. Такмишарски резултати нащих
рваша су изврщили велики притисак на канцеларију РСС и неппхпднп је великп знаое и умеће да се
не праве грещке у раду. Велике су пбавезе канцеларије РСС према Плимпијскпм кпмитету Србије и
према Министарству пмладине и сппрта. Свака грещка у кпмуникацији са пве две институције,
мпже прпузрпкпвати велике щтете за РСС, јер се мпрају ппвлашити и правдати знашајна бучетска
средства. На срећу, пвај ппсап гпдинама се успещнп ради и сталнп се канцеларија прилагпђава
нпвим и нпвим захтевима кпје ппстављају пве две институције.
Заппслени у канцеларији РСС у нареднпм перипду највећу сарадоу треба да имају са
следећим нпсипцима рада у РСС и тп: Председник Савеза, Председник Скупщтине, шланпви УП РСС,
селектпр, наципнални тренери и кппрдинатпри свих наципналних селекција, кап и са
Председницима и шланпвима свих кпмисија и радних тела РСС.

3.5.5. Унапређење информатичког вођења и праћења рвачких такмичења и
стварање електорнске базе података
У циљу ппбпљщаоа рада РСС у свим сегментима, ппкренута је инцијатива да Кпмисија за
инфпрматику РСС предлпжи пдређене идеје и сугестије какп и на кпји нашин да се иде у кпрак са
временпм и да се примене нпве инфпрмаципне технплпгије у Рвашкпм савезу Србије.
У пквиру РСС раде и делује инфпрматишка-видеп екипа кпја са великим иуспехпм ради за
Светску рвашку федерацију (УWW) велики брпј међунарпдних такмишеоа. Пва екипа успещнп је, дп
сада, пдрађивала и сва међунарпдна такмишеоа у нащпј земљи.
Будући да је пва екипа упућена у све детаље какп ради Светска рвашка федерација (UWW)
дати су пдређени предлпзи какп и на кпји нашин унапредити рад канцеларије РСС у нареднпм
перипду. Ппшеткпм гпдине, пдржан је радни састанак у Зреоанину Кпмисије за инфпрматику и дати
су пдређени предлпзи какп и на кпји нашин спрпвпдити наципнална рвашка такмишеоа у Србији,
какп би се унапредип сам нивп наципналних такмишеоа у Србији, кап и да инфпрмације п
ппстигнутим резултатима буду у најкраћем мпгућем рпку пбјављене на нащем интернет сајту. Све је
припремљенп пп пвпм питаоу и ппшеће са примеоиваоем у пракси већ у 2021. гпдини.
Другп знашајнп питаое је нашин регистрације рваша и израде јединствене електрпнске базе
ппдатака. Дат је предлпг да се пвај прпцес ппједнпстави и да се кпристе сви бенефити нпвих
инфпрмаципних технплпгија. Знашајну улпгу у регистрацији рваша неппхпднп је да преузму
регипнални савези (РС Впјвпдине, РС Бепграда и РС централнпсрпских пкруга), какп би се у
знашајнпј мери растеретила канцеларија РСС, кпја има мнпгп важнијих ппслпва.
Пд великпг знашаја је да се унапреди и званишни интернет сајт Рвашкпг савеза Србије
( www.wrestling-serbia.org.rs)
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Кпмисија је и у пвпм ппдрушју припремила знашајне нпвине кпје ће се примеоивати пд 2021.
гпдине. Ппсебна пажоа је ппсвећена презентпваоу свих резултата какп наципналних такп и
међунарпдних пд 1924. гпдине (првп државнп првенствп) па све дп данас. Вепма је важнп щтп се на
сајту РСС налазе сви резултати државних првенстава пд 1924. гпдине дп данас, щтп нема гптпвп
ниједан грански сппртски савез у Србији.

3.5.6. Унапређење маркетинг и пиар службе РСС
Рваое, кап најуспещнији сппрт на Плимписјким играма и са псвпјених 96 медаља на ПИ, СП,
ЕИ и ЕП, заслужује мнпгп бпљи третман у јавнпсти негп щтп је тп билп дп сада. Има мнпгп
пбјективних разлпга щтп се рваое пп питаоу маркетинга и прппаганде налази ту где се налази. Ту
се првенственп мисли на пднпс нпвинара према билп кпм другпм сппрту акп тп није фудбал.
Једним маоим делпм интересантна је кпщарка, пдбпјка и тенис (збпг Нпвака Ђпкпвића), а сви
пстали, па и рваое међу оима, су пптиснути у други-трећи план.
Без пбзира на пбјективне пкплнпсти на кпје ми кап РСС не мпжемп да утишемп, ппстпји
мнпгп субјективних слабпсти за кпје смп сами криви щтп нас нема дпвпљнп у јавнпсти и щтп нисмп
дпвпљнп интересанти за маркетинг и сппнзпре.
Из наведених разлпга неппхпднп је да се у Кпмисију за маркетинг и прппаганду РСС именују
млади и агилни људи кпји су струшоаци у пвпј пбласти. На Управнпм пдбпру РСС је да припреми
пквир за рад пве Кпмисије (Правилник п раду Кпмисије за маркетинг и прппаганду) и да се пдвпје
пдређена финансијска средства за рад пве кпмисије. Сваки улпжени динар за рад пве кпмисије
треба да врати рваоу дуплп па и вище финансијски, а резултат треба да буде и тај да ће рваое бити
мнпгп вище заступљенп у медијима у Србији.
Дпбар пример какп се мпже бити знашајнп присутан у медијима је Индивидуални светски
куп у Бепграду у децембру 2020. гпдине, када су свих 6 дана на РТС-у пренпщене финалне бпрбе у
сва три плимпијска стила и када се рваое накпн дугп гпдина нащлп у жижи јавнпсти српскпг сппрта.

3.5.7. Унапређење здравственог аспекта бављења рвањем
У нареднпм перипду знашајна пажоа ће бити ппсвећена бризи п здрављу сппртиста, какп са
рвашима репрезентативцима такп и п свим рвашима у клубпвима кпји су шланпви РСС.
У пптпунпсти ће бити исппщтпвана закпнпм прпписана пбавеза п пбавезнпм лекарскпм
прегледу сппртиста на сваких 6 месеци. Тп ппдразумева да ни једнпм сппртисти (кап и дп сада)
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неће бити дпзвпљенп да наступи на рвашким такмишеоима укпликп нема пптврду да је пбавип
адекватан здравствени преглед.
Закпн п сппрту је предвидеп да сви сппртски струшоаци (тренери) кпји раде са сппртистима
мпрају да изврще редпвни лекарски преглед шије је време трајаоа щест месеци. Без пве пптврде п
ппзитивнпм лекарскпм прегледу сппртски струшоак не мпже да дпбије дпзвплу за рад, пднпснп акп
је већ издата пна ће бити ппвушена акп тренер не прилпжи пптврду п пбављенпм лекарскпм
прегледу. Иста пва пбавеза је предвиђена и за рвашке судије кпји се мпрају прегледати једнпм
гпдищое и ту пптврду дпставити канцеларији РСС.
У циљу защтите здравља рваша, првенственп младих рваша, биће стрпгп забраоенп великп
скидаое килпграма за рвашка такмишеоа. Ппсебна кпнтрпла ће се врщити када су у питаоу наступи
за наципналну селекцију јунипра, кадета и пипнира.
У циљу едукације тренера у пквиру струшних семинара и предаваоа биће пбезбеђенп
ушещће врхунских струшоака из ппдрушја медицине, исхране, психплпгије, какп би тренери били
уппзнати са свим изазпвима са кпјима се буду сусретали у свпм раду са рвашима, а ппгптпвп са
младим рвашима.

3.6.

Награђивање клубова на основу ранг листе успешности
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У прптеклпм перипду РСС је у зависнпсти пд финансијских мпгућнпсти шестп дпдељивап
пдређена финансијска средства накпн щтп је РСС бип дпмаћин великих међунарпдних такмишеоа.
Пва пракса ће бити настављена и у будућнпсти.
У припреми су измене и дппуне Закпна п сппрту. Једна пд нпвина је и та да ће се ппкущати
ппмпћи најуспещнијим клубпвима из сваке гране сппрта кпји ппстижу најбпље резултате на
наципналнпм нивпу и из шијих редпва се регрутује највище репрезентативаца Србије.
У циљу стимулисаоа клубпва да раде на ппстизаоу щтп бпљих такмишарских резултата
оихпвих шланпва на наципналнпм и међунарпднпм нивпу РСС ће и даље наставити дпсадащоу
праксу, крпз ппмпћ клубпвима финансијски, материјалнп и ппмпћ за сппртске струшоаке (тренере).
Награђиваое најуспещнијих клубпва шланпва РСС биће разрађенп у ппсебнпм „Правилнику п
награђиваоу клубпва на пснпву ппстигнутих резултата“ кпји ће усвпјити Управни пдбпр РСС. У пвпм
Правилнику ће се утврдити ташни критеријуми и изнoси финансијских средстава за пву намену.
Награђиваое клубпва у слпбпднпм стилу и рваоу за жене кпји буду ппстизали дпбре
резултате на наципналнпм и међунарпднпм плану биће сразмернп оихпвпм напретку у раду и
резултатима у нареднпм перипду.
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3.7.

Унапређење система за примену допинг правила

Знашајна пажоа у нареднпм шетвпрпгпдищоем перипду биће ппсвећена едукацији какп
тренера, такп и рваша u вези дппинга. Првенственп се пвде мисли на оихпву перманентну
едукацију пп питаоу кприщћеоа недпзвпљених средстава, кап и ппследицама кпје та средства
мпгу да изазпву у прганизму сппртисте.
Псим перманентне едукације РСС ће свим свпјим шланпвима дпставити закпнску регулативу
кпја третира пвп ппдрушје и тп:
А) Закпни:
- Закпн п спрешаваоу дппинга у сппрту
- Закпн п пптврђиваоу међунарпдне кпнвенције прптив дппинга у сппрту
- Закпн п ратификацији еврппске кпнвенције прптив дппингпваоа у сппрту, са дпдаткпм
- Закпн п сппрту
Б) Правилници
- Правилник п листи забраоених дппинг средстава
- Правилник п утврђиваоу изгледа маркице са знакпм „ДППИНГ ФРЕЕ“ и ппступку за
издаваое маркице
- Правилник п дппинг кпнтрпли на сппртским такмишеоима и изван такмишеоа
- Правилник п пдпбраваоу изузетака за терапеутску упптребу
- Правилник п утврђиваоу пдгпвпрнпсти лица кпје је ушинилп ппвреду антидппинг правила
- Правилник п усаглащаваоу антидппинг правила АДАС са Светским антидппинг кпдекспм
Кап и претхпдних гпдина и даље ће се наставити пракса да на гпдищоим семинарима једна
тема буде из нашина спрешаваоа дппига и на кпји нашин се спрпвпди превенција. Пва предаваоа ће
врщити заппслени у АДАС- у (Анти дппинг агенцији Србије).
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4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Спрпвпђеое пвакп пбимнпг прпгама активнпсти РСС у 2021. гпдини и свим псталим
гпдинама у пвпм плимпијскпм циклусу захтева знашајна финансијска средства и стабилне извпре
финансираоа.
Пснпви извпр финансираоа у нареднпм перипду треба да буду, кап и дп сада, Министарствп
пмладине и сппрта Републике Србије и Плимпијски кпмитет Србије. Међутим, без једнпг великпг
сппнзпра биће јакп тещкп пстварити све ппстављене циљеве у пвпм прпграму развпја.
Пдређени деп финансијских средстава пбезбедиће и РСС крпз свпје активнпсти кпје буде
спрпвпдип у 2021. г. Један пд најзнашајнијих прихпда пшекује се и пд успещне прганизације Светскпг
првенства за млађе сенипре У23 гпдине кпје се пдржава у Србији. Пшекују се знашајни сппнзпрски
угпвпри за пвп такмишеое и пствариваое пдређених финансијских средстава пп пвпм пснпву, а кпји
ће бити усмерени у финансираое активнпсти наведених у прпграму развпја рвашкпг сппрта.
У финансијским ппказатељима нису наведена финансијска средства за редпвни прпграм
сенипрске селекције и све пстале редпвне активнпсти Рвашкпг савеза Србије кпји је ппкривен
редпвним прпгрампм финансираоа пд стране МПС-а и ПКС-а.
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ПКВИРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ПРПГРАМА РАЗВПЈА РВАЧКПГ СППРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИПД 2021-2030. ГПДИНЕ
ЗА 2021. ГПДИНУ
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7
3.6.
3.7.

Назив активнпсти

Изнпс у дин

Укљушиваое щтп већег брпја сппртиста у тренажни прпцес рвашких клубпва
Ппвећаое брпја рваша у пипнирскпм и кадетскпм узрасту /тестираое сппртиста/
Ппвећаое брпја рваша у јунипрскпм узрасту /тестираое сппртиста/
Пдређиваое щирег списка рваша ушесника у прпјекту „Плимпијске рвашке наде РСС“
Реализација прпјекта „Рваое у щкплскпм сппрту“
Ппвећаое брпја сппртиста на такмишеоима регипналнпг нивпа и ппдизаое критеријума прганизације такмишеоа
Ппвећаое брпја сппртиста на такмишеоима наципналнпг нивпа и ппдизаое критеријума прганизације такмишеоа
Ппвећаое брпја сппртиста у репрезентативним селекцијама
Унапређеое рада и резултата у ГР стилу
Унапређеое рада и резултата сенипрске селекције у ГР стилу
Пдређиваое щирег списка рваша сенипра ГР стила
Укљушиваое сенипрских репрезентативаца Србије ГР стилау рад клубпва кап демпнстратпри
Унапређеое рада у пстала два плимпијска стила
Унапређеое рваоа слпбпдним стилпм
Унапређеое квалитета рвашица у рваоу за жене
Ствараое материјалних услпва кап предуслпв ппстизаоа врхунских резултата
Ппбпљщаое услпва рада рвашких клубпва пп питаоу справа, реквизита, струоаша и сала за тренинг
Изградоа тренажних центара за рваое у Србији (финасираое изградое се врщи из других извпра)
Унапређеое струшнпг рада у РСС
Прпјекат „Усаврщаваое сппртских струшоака у клубпвима и наципналним селекцијама у млађим узрасним категпријама РСС“
Унапређеое рада судија и судијске прганизације
Унапређеое рада струшоака у сппрту
Ппстављаое функципнисаоа канцеларије РСС на вищи прганизаципни нивп
Унапређеое инфпрматишкпг впђеоа и праћеоа рвашких такмишеоа и ствараое електпрнске базе ппдатака
Унапређеое маркетинг и пиар службе
Унапређеое здравственпг аспекта бављеоа рваоем
Награђиваое клубпва на пснпву ранг листе успещнпсти
Унапређеое система за примену дппинг правила
Укупнп за 2021. г. =

/
300.000
200.000
/
150.000
500.000
250.000
500.000
/
250.000
/
250.000
/
1.000.000
700.000
/
5.000.000
/
/
20.000.000
700.000
150.000
200.000
1.200.000
1.000.000
100.000
2.000.000
200.000
34.650.000
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5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВИМА ПО ОСТАЛИМ
ГОДИНАМА ПРВОГ ОЛИМПИЈСКОГ ЦИКЛУСА
У првпм делу Прпграма развпја разрађени су сви елементи за прву гпдину спрпвпђеоа
активнпсти (2021. г.). За све пстале гпдине у плимпијскпм циклусу 2022-2024. гпдине биће у
децембру месецу текуће гпдине сашиоени разрађени гпдищои прпграми развпја за наредну
гпдину.

5.1. План реализације постављених циљева 2022. године
У децембру месецу 2021. гпдине Струшна кпмисија РСС ће изврщити анализу пствариваоа
ппстављених циљева за 2021. гпдину и на пснпву те анализе урадити кпнкретан План активнпсти
за 2022. гпдину и предлпжити Управнпм пдбпру РСС на усвајаое.
Ппсебнп ће се пбратити пажоа на праћеое ппстигнутих резултата сппртиста кпји се налазе
на списку ушесника у пвпм прпјекту. Рваши кпји не буду задпвпљили ппстављене критеријуме биће
скинути са пве листе, а на оу ће дпћи рваши кпји тп свпјим радпм и на пснпву резултата тестираоа
буду заслужили.

5.2. План реализације постављених циљева 2023. године
У децембру месецу 2022. гпдине Струшна кпмисија РСС ће изврщити анализу пствариваоа
ппстављених циљева за 2023. гпдину и на пснпву те анализе урадити кпнкретан План активнпсти
за 2022. гпдину и предлпжити Управнпм пдбпру РСС на усвајаое.
Ппсебнп ће се пбратити пажоа на праћеое ппстигнутих резултата сппртиста кпји се налазе
на списку ушесника у пвпм прпјекту. Рваши кпји не буду мпгли да задпвпље ппстављене
критеријуме биће скинути са пве листе, а на оу ће дпћи рваши кпји тп свпјим радпм и на пснпву
резултата тестираоа буду заслужили.
Највећа активнпст ће бити везана за пбезбеђиваое услпва да се псвпје щтп вище
плимпијских нпрми на првпм кругу квалификација за Плимпијске игре 2024. гпдине у Паризу.

5.3. План реализације постављених циљева 2024. године
У децембру месецу 2023. гпдине Струшна кпмисија РСС ће изврщити анализу пствариваоа
ппстављених циљева за 2024. гпдину и на пснпву те анализе урадити кпнкретан План активнпсти
за 2022. гпдину и предлпжити Управнпм пдбпру РСС на усвајаое.
Ппсебнп ће се пбратити пажоа на праћеое ппстигнутих резултата сппртиста кпји се налазе
на списку ушесника у пвпм прпјекту. Рваши кпји не буду задпвпљили ппстављене критеријуме биће
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скинути са пве листе, а на опј ће бити рваши кпји тп свпјим радпм и на пснпву резултата
тестираоа буду заслужили.
Највећа активнпст ће бити везана на пбезбеђиваоу услпва да се псвпје щтп вище
плимпијских нпрми на квалификаципним турнирима за Плимпијске игре 2024. гпдине у Паризу.
На пснпву ппстигнутих резултата са квалификаципних турнира у тпку 2024. гпдине ће се
мпдификпвати и гпдищои план рада за 2024. гпдину.

6. ПРОГРАМ РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА
ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНА
У перипду септембар-децембар 2020. гпдине је изврщена кпмплетна анализа испуоеоа
ппстављених циљева из плимпијскпг циклуса 2017-2020. гпдине. На пснпву пве анализе биће
урађен нпви Прпграм развпја за перипд пд 10 гпдина кпји ће усвпјити Скупщтина РСС ппшеткпм
2021. гпдине.
Саставни деп пвпг генералнпг прпјекта је и разрада активнпсти кпје су предвиђене у првпм
плимпијскпм циклусу 2021-2024. гпдине. Разрада активнпсти за пвај перипд биће презентпвана
крпз Акципни план на имплементацији прпграма развпја рвашкпг сппрта у Републици Србији за
2021. г.

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

в.д. Генерални секратар:

Милан Јелић

Председник Скупщтине
Зплтан Балинт
и
Председник
Жељкп Трајкпвић, прпф с.р.
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7. АКЦИОНИ ПЛАН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА 2021. Г.
7.1. План реализације програма развоја рвачког спорта у 2021. години

АКТИВНПСТИ

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Ппшти циљ 3.1
Ппсебан циљ 3.1.1.

Укључиваое штп већег брпја сппртиста у тренажни прпцес рвачких клубпва

Активнпст 3.1.1.1. Анализа брпја активних
сппртиста пипнира и кадета у РСС
Активнпст 3.1.1.2. Спрпвпђеое
активнпсти у циљу ппвећаоа пипнира и
кадета у РСС

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС
РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

Ппсебан циљ 3.1.2.

Ппвећаое брпја рвача у пипнирскпм и кадетскпм узрасту

Активнпст 3.1.2.1. Анализа брпја активних
сппртиста јунипра у РСС
Активнпст 3.1.2.2. Спрпвпђеое
активнпсти у циљу ппвећаоа пипнира и
кадета у РСС

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС
РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

Март-април 2021.

Март-април 2021. /

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

Ппвећаое брпја рвача у пипнирскпм и кадетскпм узрасту
РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС
РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

Председници
клубпва и савеза
Председници и
тренери клубпва и
савеза

Брпј утвређених
РК, РСВ, РСБ,
активних сппртиста
РСЦСП, РСС
Март-децембар
Бучети: РК, РСВ,
Брпј ушесника регипн. и РК, РСВ, РСБ,
2021.
РСБ, РСЦСП, РСС
наципналних такм. у
РСЦСП, РСС
2021.
Пдређиваое ширег списка рвача учесника у прпјекту „Плимпијске рвачке наде РСС“

Председници
клубпва и савеза
Председници и
тренери клубпва и
савеза

Активнпст 3.1.3.1. Анализа ппстигнутих
резултата сппртиста у перипду 2018-2021.
Активнпст 3.1.3.2. Пбјављиваое щирег
списка у прпјекту

РСВ, РСБ, РСЦСП,
РСС
РСС

Брпј анализираних
РСВ, РСБ, РСЦСП,
такмишеоа и сппртиста РСС
Брпј сппртиста кпји се РСС
налазе на списку.

Председници и
Секретари савеза
Селектпр и
наципн. тренери

Ппсебан циљ 3.1.4.

Реализација прпјекта „Рваое у шкплскпм сппрту“

Активнпст 3.1.4.1. Израда плана
презентације рваоа у пснпвним щкплама
кпје гравитирају рвашким клубпвима
Активнпст 3.1.4.2. Презентација рваоа у
пснпвним щкплам уз ушещће свих субјеката
у Прпграм развпја рваоа

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

Март-април 2021.

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

Март-април 2021. РК, РСС

Ппвећани брпј ушеника РК, РСС
ПЩ кпји се баве рваоем

Председници и
тренери клубпва и
савеза

Ппсебан циљ 3.1.3.

Март-април 2021.

/

Март-децембар
2021.

Бучети: РК, РСВ,
РСБ, РСЦСП, РСС

Брпј утвређених
активних сппртиста
Брпј ушесника регипн. и
наципналних такм. у
2021.

Нису пптребни

Март-април 2021. /
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АКТИВНПСТИ

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

Активнпст 3.1.4.1.3. Прганизација
првенства пснпвних щкпла Србије

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС,
СССФВС
РК, РСС, СЩСС

Април - мај 2021.

РК, РСС

Ппвећани брпј ушеника РК, РСС
ПЩ кпји су укљушени у
такмишеое
Фпрмираое
РСС
наципналних селекција
у ГР, СС и Рваоу за жене
Псвајаое 2-3 медаље на РСС
играма

Председници и
тренери клубпва и
савеза
Активнпст 3.1.4.1.4. Пдређиваое екипе за
Јун 2021.
/
Селектпр и
наступ на 1. Светским играма ушеника У15 у
наципнални
Бепграду
тренери
Активнпст 3.1.4.1.4. Ушещће ушеника
РСС, СЩСС
Јун 2021.
РСС, СЩСС
Селектпр и
узраста У15 на 1. Светским играма ушеника
наципнални
У15 у Бепграду
тренери
Ппвећаое
брпја
сппртиста
на
такмичеоима
регипналнпг
нивпа
и
ппдизаое
критеријума
прганизације
такмичеоа
Ппсебан циљ 3.1.5.
Активнпст 3.1.5.1. Анализа брпја ушесника
регипналних такмишеоа у перипду 20182021. у узрасту: У 13, У15, кадети, јунипри и
сенипри
Активнпст 3.1.5.2. Пдржаваое регипналних
такмишеоа у узрасту: У 13, У15, кадети,
јунипри и сенипри
Активнпст 3.1.5.3. Награђиваое три екипе
кпје на регипнална првенства у узрасту: У
13, У15, кадети, јунипри и сенипри, изведу
највећи брпј такмишара

РСВ, РСБ, РСЦСП,
РСС

Април-мај 2021.

/

Израда ташне анализе п РСВ, РСБ, РСЦСП, Председници и
ушещћу такмишара у
РСС
секретари савеза
прптекле 4 гпдине

РСВ, РСБ, РСЦСП,
РСС

Март-април 2021.

РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, РСС

РСВ, РСБ, РСЦСП,
РСС

Децембар 2021.

РСВ, РСБ, РСЦСП,
РСС

Брпј рваша кпји су
наступили на регипн.
такмишеоима
Ппвећан брпј клубпва и
такмишара на регипн.
првенствима

Ппсебан циљ 3.1.6.

Ппвећаое брпја сппртиста на такмичеоима наципналнпг нивпа и ппдизаое критеријума прганизације такмичеоа

Активнпст 3.1.6.1. Анализа брпја ушесника РСС
Мај-јун 2021.
/
Израда ташне анализе п
наципналних такмишеоа у перипду 2018ушещћу такмишара у
2021. у узрасту: У 13, У15, кадети, јунипри и
прптекле 4 гпдине
сенипри (првенства и Куп Србије)
Активнпст 3.1.6.2. Пдржаваое
РСС
Април-јун 2021.
РК, РСС
Брпј рваша кпји су
наципналних такмишеоа у узрасту: У 13,
наступили на наципн.
У15, кадети, јунипри и сенипри (првенства
такмишеоима
и Куп Србије)
Активнпст 3.1.6.3. Награђиваое екипа кпје РСС
Децембар 2021.
РСС
Ппвећан брпј клубпва и
на наципналним такмишеоима у узрасту: У
такмишара на
13, У15, кадети, јунипри и сенипри,
наципналним
ппстигну најбпље резултате (првенства и
такмишеоима
Куп Србије)
Ппвећаое брпја сппртиста у репрезентативним селекцијама
Ппсебан циљ 3.1.7.

РСВ, РСБ, РСЦСП, Председници и
РСС
тренери клубпва
РСВ, РСБ, РСЦСП, Председници и
РСС
секретари савеза

РСС

Ген. Секретар РСС

РСС

Председници и
тренери клубпва

РСВ, РСБ, РСЦСП, Председник и Ген.
РСС
секретар РСС
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Активнпст 3.1.7.1. Прганизација викенд
припреме за узрасте јунипра, кадета и
пипнира У-15. Укупнп у 6 термина

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Укљушиваое већег брпја РСС
сппртиста на викенд
припремама у пднпсу
на претхпдни перипд.
Ппстизаое бпљих
резултата на међ.
такмишеоима.
Укљушиваое већег брпја РСС
сппртиста на камппвима
у пднпсу на претхпдни
перипд. Ппстизаое
бпљих резултата на
међ. такмишеоима.
Укљушиваое већег брпја РСС
сппртиста на
припремама у пднпсу
на претхпдни перипд,
Ппстизаое бпљих
резултата на међ.
такмишеоима.

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

РСС

Април-децембар
2021.

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

Активнпст 3.1.7.2. Прганизација камппва за РСС
узрасте јунипра, кадета и пипнира У-15 за
време зимскпг и летоег щкплскпг распуста

Април-децембар
2021.

РСС

Активнпст 3.1.7.3. Прганизација заврщних
припрема пд 21 за узрасте јунипра, кадета
и пипнира У-15 пре пдржаваое еврппских
и светских щампипната

РСС

Април-децембар
2021.

РСС

Ппшти циљ 3.2.
Ппсебан циљ 3.2.1.

Унапређеоe рада и резултата у ГР стилу

Активнпст 3.2.1.1. Анализа резултата свих
наципналних селекција у перипду 20172020. гпдина у узрасту: У15, кадети,
јунипри и сенипри на међунарпдним
такмишеоима
Активнпст 3.2.1.2. Анализа наступа
сенипрских репрезентативаца у 2020.
гпдини у систему UWW-a „Performance
Data Analysis“ и дпнпщеое закљушака п
дпбрим и лпщим пспбинама свакпг рваша
Активнпст 3.2.1.3. Пбезбеђиваое
пптималнпг брпја наступа на
међунарпдним такмишеоима свих
наципналних селекција

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-фебруар
2021.

РСС, МПС, ПКС

Квалитет изврщених
анализа

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-фебруар
2021.

/

Квалитет изврщених
анализа

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-децембар
2021.

РСС, МПС, ПКС

Ппстигнути бпљи
резултати ма
међунарпд.
Такмишеоима

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

Селектпр,
наципнални
тренери

Селектпр,
наципнални
тренери

Унапређеое рада и резултата сенипрске селекције у ГР стилу
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НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Јануар-децембар
2021.

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Активнпст 3.2.1.4. Пбезбеђиваое
квалитетних спаринг партнера сенипрским
репрезентативцима тпкпм целпг
припремнпг перипда

РСС, Струшна
кпмисија

РСС, МПС, ПКС

Ппсебан циљ 3.2.2.

Пдређиваое ширег списка рвача сенипра ГР стила

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

Ппстигнути бпљи
резултати ма
међунарпд.
такмишеоима

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

РСС

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

Селектпр,
наципнални
тренери

Активнпст 3.2.4. Oдређиваое щирег списка РСС, Струшна
Јануар 2021.
/
Укљушиваое најбпљих РСС
рваша сенипра ГР стила кпји ће се налазити кпмисија,
сенипра у прпграм рада
у прпграму припрема и наступа на
Селектпр
међунарпдним такмишеоима у 2021.
гпдиини
Укључиваое сенипрских репрезентативаца Србије ГР стила у рад клубпва кап демпнстратпри
Ппсебан циљ 3.2.3.

Селектпр,
Наципнални
тренер

Активнпст 3.2.4. Утврђиваое прпграма
ппсете рвашким клубпвима пд стране
сенипрских репрезентативаца Србије у
циљу пппуларизације рваоа у тим
срединама

РСС

Ппвећаое
РК, РСС
интереспваоа за рваое
накпн пвих ппсета и
демпнстрација рваоа

Наципнални
тренер
Репрезентативци

Ппшти циљ 3.3.
Ппсебан циљ 3.3.1.

Унапређеое рада у пстала два плимпијска стила

Активнпст 3.3.1.1. Анализа резултата свих
наципналних селекција у слпбпднпм стилу
у перипду 2017-2020. гпдина у узрасту:
У15, кадети, јунипри и сенипри на
међунарпдним такмишеоима
Активнпст 3.3.1.2. Пбезбеђиваое
пптималнпг брпја наступа на
међунарпдним такмишеоима свих
наципналних селекција у слпбпднпм стилу
Активнпст 3.3.1.3. пдржаваое викенд
припрема и камппва у тпку щкплскипг
распуста за: У13, У15 и кадета у слпбпднпм
стилу

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-фебруар
2021.

РСС, МПС, ПКС

Квалитет изврщених
анализа

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-децембар
2021.

РСС, МПС, ПКС

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

РСС, Струшна
кпмисија

Јануар-децембар
2021.

РСС, МПС, ПКС

Ппстигнути бпљи
резултати ма
међунарпд,
такмишеоима
Ппстигнути бпљи
резултати ма
међунарпд,
такмишеоима

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

Ппсебан циљ 3.3.2.

Унапређеое квалитета рвачица у рваоу за жене

Активнпст 3.3.1.1. Анализа резултата свих
наципналних селекција у рваоу за жене у
перипду 2017-2020. гпдина у узрасту: У15,
кадети, јунипри и сенипри на
међунарпдним такмишеоима

РСС, Струшна
кпмисија

Квалитет изврщених
анализа

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

Март-децембар
2021.

РК, РСС

Унапређеое рваоа слпбпдним стилпм

Јануар-фебруар
2021.

РСС, МПС, ПКС
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Активнпст 3.3.1.2. Пбезбеђиваое
пптималнпг брпја наступа на
међунарпдним такмишеоима свих
наципналних селекција у рваоу за жене
Активнпст 3.3.1.3. пдржаваое викенд
припрема и камппва у тпку щкплскпг
распуста за: У13, У15 и кадета у рваоу за
жене

Ппшти циљ 3.4.
Ппсебан циљ 3.4.1.
Активнпст 3.4.1.1. Израда анализе стаоа
ппремљенпсти сала са справама и
реквизитима за тренинг у рвашким
клубпвима
Активнпст 3.4.1.2. Израда анализе стаоа
ппремљенпсти сала са струоашама за
тренинг у рвашким клубпвима
Активнпст 3.4.1.3. Израда плана ппремаоа
клубпва са ппремпм, реквизитима и
струоашама у рвашким клубпвима
Активнпст 3.4.1.4. Реализација ппмпћи
рвашким клубпвима са ппремпм,
реквизитима и струоашама

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

РСС, Струшна
кпмисија

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Јануар-децембар
2021.

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

РСС, МПС, ПКС

Ппстигнути бпљи
резултати ма
међунарпд,
такмишеоима
РСС, Струшна
Јануар-децембар РСС, МПС, ПКС
Ппстигнути бпљи
кпмисија
2021.
резултати ма
међунарпд,
такмишеоима
Ствараое материјалних услпва кап предуслпв ппстизаваоа врхунских резултата

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

РСС

Селектпр,
наципнални
тренери

Ппбпљшаое услпва рада рвачких клубпва пп питаоу справа, реквизита, струоача и сала за тренинг
РК, РСС

Председници
клубпва и РСС

РК, РСС, МПС, ПКС, Изврщена кпмплетна
РК, РСС
ЈЛС
анализа стаоа у свим
клубпвима
РК, РСС
Мај-јун 2021.
РК, РСС, МПС, ПКС, Изврщена кпмплетна
РК, РСС
ЈЛС
анализа стаоа у свим
клубпвима
РК, РСС
Мај-јун 2021.
РК, РСС, МПС, ПКС, Брпј ппремљених
РК, РСС
ЈЛС
рвашких клубпва са
ппремпм, реквизитима
и струоашама
Изградоа тренажних центара за рваое у Србији

Председници
клубпва и РСС

Активнпст 3.4.2.1. Израда анализе стаоа
изграђенпсти тренажних центара у
Кпщутоаку (БГ) и у Каоижи
Активнпст 3.4.2.2. Израда плана
кприщћеоа тренажних центара у Каоижи и
Кпщутоаку са нпсипцима власнищтва у
сврху развпја рваоа у Србији

РК, РСС

Председници
клубпва и РСС

Ппшти циљ 3.5.
Ппсебан циљ 3.5.1.

Унапређеое стручнпг рада у РСС

Ппсебан циљ 3.4.2.

РК, РСС

Март-мај 2021.

РК, РСС

Март-мај 2021.

Март-мај 2021.

РСС, Впјвпђанска Јануар-децембар
рвашка академија, 2021.
Републишки завпд
за сппрт

РК, РСС, МПС, ПКС, Изврщена кпмплетна
ЈЛС
анализа стаоа у свим
клубпвима

РК, РСС, МПС, ПКС, Изврщена кпмплетна
ЈЛС
анализа стаоа у свим
клубпвима
РСС, МПС,
Стаое изграђенпсти
Впјвпђанска рвашка тренажних центара
академија,
Републишки завпд
за сппрт

РК, РСС

Председници
клубпва и РСС
Председници
клубпва и РСС

РСС, Впјвпђанска Закпнски
рвашка академија, заступници
Републишки завпд пдгпвпрних
за сппрт
институција

Усавршаваое сппртских стручоака у клубпвима и наципналним селекцијама у млађим узрасним категприја: У13, У15 и
кадети“
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НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Активнпст 3.5.1.1. Израда прпјекта са
финансијскпм кпнструкцијпм
Активнпст 3.5.1.2. Имплементација
прпјекта у пракси
Активнпст 3.5.1.3. Псппспбљаваое за
пперативне тренере III степена

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

РСС, РК, РСВ, РСБ, Фебруар 2021.
/
РСЦСП
РСС, РК, РСВ, РСБ, Март-децембар
/
РСЦСП
2021.
РСС, РК, РСВ, РСБ, Март-децембар
РСС, РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП, Факултети 2021.
РСЦСП,
за сппрт
Активнпст 3.5.1.4. Псппспбљаваое за
РСС, РК, РСВ, РСБ, Март-децембар
РСС, РК, РСВ, РСБ,
пперативне тренере IV степена за рад са
РСЦСП, Факултети 2021.
РСЦСП,
децпм
за сппрт
Активнпст 3.5.1.5. Пдржаваое семинара за РСС, РК, РСВ, РСБ, Март-децембар
РСС, РК, РСВ, РСБ,
струшнп усаврщаваое сппртских струшоака РСЦСП, Факултети 2021.
РСЦСП,
(тренера)
за сппрт
Унапређеое рада судија и судијске прганизације
Ппсебан циљ 3.5.2.

Израђен прпјекат са
финансијским планпм
Кплишина испуоенпг
плана
Брпј нпвих тренера са
увереоем п
псппспбљенпсти
Брпј нпвих тренера са
увереоем п
псппспбљенпсти
Брпј тренера кпји су
дпбили бпдпве за
струшнп усаврщаваое

РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП
и клубпва
РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП
и клубпва
РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП, Факултети и клубпва,
за сппрт
тренери
РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП, Факултети и клубпва,
за сппрт
тренери
РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП, Факултети и клубпва,
за сппрт
тренери

Активнпст 3.5.2.1. Пдржаваое семинара за РСС, Удружеое
струшнп усаврщаваое судија
рвашких судија
Србије

Фебруар 2021.

РСС

Ппвећан квалитет
суђеоа на дпмаћим и
међун. такмишеоима

РСС, Удружеое
рвашких судија
Србије

Активнпст 3.5.2.2 Пдржаваое семинара и
пплагаое за нпве судије

РСС, Удружеое
рвашких судија
Србије

Фебруардецембар 2021.

РСС

Ппвећан брпј судија
наципналнпг ранга

РСС, Удружеое
рвашких судија
Србије

Активнпст 3.5.2.3. Упућиваое
међунарпдних судија за пплагаое за вищу
судијску категприју

РСС, Удружеое
рвашких судија
Србије

Фебруардецембар 2021.

РСС

Већи брпј судија кпји су РСС, Удружеое
пплпжили за вищу
рвашких судија
међунарпдну категприју Србије

Ппсебан циљ 3.5.3.

Унапређеое рaда стручоака у сппрту

Активнпст 3.5.3.1. Пдржаваое гпдищоег
семинара за председнике и секретаре
савеза и клубпва

РСС, РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП

Активнпст 3.5.3.2.. Пплагаое струшнпг
сппртскпг испита за секретаре савеза и
клубпва

Ппсебан циљ 3.5.4.

Фебруар 2021.

РСС, РК, РСВ, РСБ,
РСЦСП

Већа псппспбљенпст
председника и
секретара савеза
клубпва за рад у сппрту
РСС, РК, РСВ, РСБ, ФебруарРСС, РК, РСВ, РСБ,
Већа псппспбљенпст
РСЦСП
децембар 2021.
РСЦСП
секретара савеза и
клубпва за рад у сппрту
Ппстављаое функципнисаоа канцеларије РСС на виши прганизаципни нивп

Председник РСС и
Председник
Уружеоа рвашких
судија Србије
Председник РСС и
Председник
Уружеоа рвашких
судија Србије
Председник РСС и
Председник
Уружеоа рвашких
судија Србије

РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП
и клубпва

РСС, РК, РСВ, РСБ, Заступници савеза
РСЦСП
и клубпва

50

АКТИВНПСТИ

Активнпст 3.5.4.1. Сарадоа канцеларије
РСС са надлежним државним
институцијама пре свега МПС, ПКС, ССС
Активнпст 3.5.4.2. Сарадоа канцеларије
РСС са регипналним рвашким савезима,
клубпвима, кпмисијама РСС
Активнпст 3.5.4.3. Ушещће канцеларије у
писаоу еврппских прпјеката за ушещће РСС
у оима

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

РСС

Јануар-децембар
2021.

Активнпст 3.5.5.1. Пдржаваое раднпг
састанка Кпмисије за инфпрматику у циљу
припреме увпђеоа инфпрматишких нпвина
у рад РСС
Активнпст 3.5.5.2. Имплементација нпвпг
нашина регистрације такмишара, впђеоа
такмишеоа и пбјаве резултата на сајту РСС

РСС

Јануар-децембар
2021.

РСС

Припремљени
РСС
предлпзи за увпђеое
инфпрматишких нпвина

Председник и
секретар РСС

РСС

Јануар-децембар
2021.

РСС

Председник и
секретар РСС

Активнпст 3.5.5.3. Унапређеое сајта РСС у
визуелнпм изгледу и пбјави резултата из
истприје српскпг рваоа

РСС

Јануар-децембар
2021.

РСС

Квалитетније и брже
РСС
регистрпваое сппртиста
и бпљи нашин впђеоа
рвашких такмишеоа и
пбјаве резултата
Бпљи и уређенији сајт РСС
РСС ппгптпвп у делу
истприје резултата

Ппсебан циљ 3.5.6.

Унапређеое маркетинг и пиар службе

Активнпст 3.5.6.1. Прављеое маркетинг и
пиар плана за 2021. гпдине

РСС, Кпмисија за
маркетинг и
прппаганду

Јануар-децембар
2021.

РСС

Активнпст 3.5.6.2. Имплементација
маркетинг и пиар плана за 2021. гпдине у
пракси тпкпм целе гпдине

РСС, Кпмисија за
маркетинг и
прппаганду

Јануар-децембар
2021.

РСС

Ппсебан циљ 3.5.7.

Унапређеое здравственпг аспекта бављеоа рваоем

Ппсебан циљ 3.5.5.

РСС, МПС, ПКС, ССС Успещнп реализпване РСС
Заступник РСС
планиране активнпсти у
2021.
РСС
Јануар-децембар РСС
Успещнп реализпване РСС
Заступник РСС
2021.
планиране активнпсти у
2021.
РСС, партнери на Јануар-децембар РСС
Успещнп реализпване РСС, партнери на Заступник РСС и
еврпским
2021.
планиране активнпсти у еврппским
пдгпвпрнп лице за
прпјектима
2021.
прпјектима
међ. прпјекте
Унапређеое инфпрматичкпг впђеоа и праћеоа рвачких такмичеоа и ствараое електпрнске базе ппдатака

Активнпст 3.5.7.1. Стрпга кпнтрпла
РСС, Здравствена
лекарских прегледа рваша, тренера и судија кпмисија РСС
пре и на сампм такмишеоу

Фебруардецембар 2021.

РСС

Припремљен план
активнпсти на
реализацији зацртаних
циљева и задатака у
гпдищоем плану
Брпј склппљених
сппнзпрских угпвпра и
брпј ппјављиваоа у
медијима РСС и рваша

Председник и
секретар РСС

РСС, Кпмисија за Председник,
маркетинг и
секретар РСС,
прппаганду
Председник
Кпмисије МиП
РСС, Кпмисија за Председник,
маркетинг и
секретар РСС,
прппаганду
Председник
Кпмисије МиП

Већа кпнтрпла
РСС, Здравствена
пбављених лекарских кпмисија РСС
прегледа рваша, тренера
и судија

Педседник РСС и
Председник
Здравствене
кпмисије РСС
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НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ
РЕСУРСИ

Ппшти циљ 3.6.

Награђиваое клубпва на пснпву ранг листе успешнпсти

Активнпст 3.6.1. Усклађиваое Правилника
п рангираоу и награђиваоу клубпва
шланпва РСС

РСС

Активнпст 3.6.2. Примена Правилника п
РСС
рангираоу и награђиваоу клубпва шланпва
РСС

Јун-децембар
2021.

/

Децембар 2021.

/

ППКАЗАТЕЉИ
РЕЗУЛТАТА

ПДГПВПРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Бпљи и квалитетнији
РСС
Правилник п рангираоу
и награђиваоу клубпва
шланпва РСС
Награђени најбпљи
РСС
клубпви на пснпву
резултата из 2021.
гпдине

Ппшти циљ 3.7.

Унапређеое система за примену дппинг правила

Активнпст 3.7.1. Израда Правилника п
спрешаваоу дппинга у РСС на пснпву
измена Закпна

РСС, Здравствена
кпмисија РСС

Април-децембар
2021.

РСС

Активнпст 3.7.2. Пдржаваое семинара за
тренере и рваше у циљу едукације
ппщтпваоа анти дппинг правила

РСС, Здравствена
кпмисија РСС

Фебруардецембар 2021.

РСС

Већа пбушенпст тренера
и рваша пп питаоу
ппщтпваоа дппинг
прпписа
Већа пбушенпст тренера
и рваша пп питаоу
ппщтпваоа дппинг
прпписа

ПДГПВПРНА
ЛИЦА

Председник и
секретар РСС

Председник и
секретар РСС

РСС, Здравствена Председник РСС и
кпмисија РСС
Председник
Здравствене
кпмисије РСС
РСС, Здравствена Председник РСС и
кпмисија РСС
Председник
Здравствене
кпмисије РСС

СКРАЋЕНИЦЕ:
РСС
УП РСС
СК РСС
ТК РСС
РК
РСВ
РСЦСП
РСБ

РВАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ПДБПР РВАШКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ
СТРУШНА КПМИСИЈА РВАШКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ТАКМИШАРСКА КПМИСИЈА РВАШКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ
РВАШКИ КЛУБ
РВАШКИ САВЕЗ ВПЈВПДИНЕ
РВАШКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНПСРПСКИХ ПКРУГА
РВАШКИ САВЕЗ БЕПГРАДА

МПС
ПКС
ССС
ПССП
ЈЛС
УРТС
УРСС

МИНИСТАРСТВП ПМЛАДИНЕ И СППРТА РЕП. СРБИЈЕ
ПЛИМПИЈСКИ КПМИТЕТ СРБИЈЕ
СППРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ
ЈЕДИНИЦА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
УДРУЖЕОЕ РВАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ
УДРУЖЕОЕ РВАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
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