ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СРПСКОГ
КАСАЧКОГ САВЕЗА

Београд, 2022. године

ПЕТАР РАДОСАВЉЕВИЋ

-Рођен у Београду 1992. године;
-Власник касачких грла од 2009. године;
-Члан Такмичарске комисије од 2014-2015. године а затим председник
комисије од 2017-2021. године;
--Генерални секретар СКАС од 2017-2021. године
-Именован за члана председништва УКСС у децембру 2019. године;
-Именован за члана управног одбора СКАС у децембру 2019. године;
-За председника УКСС именован у августу 2021. године;

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СРПСКОГ КАСАЧКОГ САВЕЗА
За период од 2022-2026. године

План рада СКАС је фокусиран у пет циљева рада савеза:

1. Обезбедити финансијска средства за организовање класних трка у периоду од
четири године;
2. Јачање структуре кроз едукације чланства, семинаре и усавршавања;
3. Организовање међународних и домаћих надметања;
4. Редовно функционисање савеза и редован рад свих тела СКАС;
5. Сарадња и однос са медијима.

1. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ КЛАСНИХ ТРКА
У ПЕРИОДУ ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
•
•
•
•
•
•

Обезбедити финансијска средства за одржавање наредна четири Дербија,
укљућујући пробни и реванш дерби;
Обезбедити финансијска средства за одржавање тркачких дана у Београду;
Помоћи у обезбеђивању средстава за одржавање осталих класних трка,
сходно Правилницима СКАС;
Истрајност да тркачка сезона има минимално 35 тркачких дана;
Реализовати пријем савеза у Спортски савез Србије на основу Правилника о
надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области
спорта у републици Србији;
Израда пројеката који ће омогућити финансирање из јавних прихода;

2. ЈАЧАЊЕ СТРУКТУРЕ КРОЗ ЕДУКАЦИЈЕ ЧЛАНСТВА, СЕМИНАРЕ И УСАВРШАВАЊА
•
•
•
•

У координацији са комисијама и другим удружењима (возача, тренера, и
судија) стручно усавршити Правилнике СКАС као и друга акта Савеза;
Ангажовање и сарадња са другим организацијама у области спорта;
Организовање семинара, едукације и лиценцирање чланова јер је то
основа за развој спорта;
Заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима;

•
•

Издавање разних публикација од значаја за развој касачког спорта;
Промовисати и мотивисати нове, млађе чланове.

3. ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ НАДМЕТАЊА
•
•
•
•
•
•

Ускладити календар такмичења у Србији;
Мотивисати, технички и материјално помоћи клубовима у
организацији трка односно заједничким подухватима подизати
такмичење на виши ниво;
Унапредити начин израда пропозиција трка;
Сарадња и сусрети са представницима држава из окружења;
Кроз сарадњу са УЕТ покушати пронаћи додатни бенефит за Србију;
Одржавати чланство у МХУ (Mediterranean Horseracing Union) и WДC
(World Driving Championship) са намером да се боље презентујемо у
ССС (Спортски савез Србије) и другим државним органима.

4. РЕДОВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ САВЕЗА И РЕДОВАН РАД СВИХ ТЕЛА СКАС

•
•
•

Редовно функционисање свих тела савеза кроз уредно сазивање седница;
Координација чланова приликом спровођењ активности, пројеката и
програма;
Представљање и чување угледа савеза на адекватан начин.

5. САРАДЊА И ОДНОС СА МЕДИЈИМА

•
•

Промоција такмичења и чланова касачког спорта;
Презентације кроз емисију „Коњи поново јуре“, писане медије, прес
конференције, веб-сајт , инстаграм, фејсбук.

Петар Радосављевић

