ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА ЗА 2015. ГОДИНУ
Активности Савеза у 2015. години су спроведене у складу са Планом рада,
Календаромтакмичења, Одлукама Скупштине и Управног одбора, препорукама Министарства
омладине и спорта и Олимпијског комитета Србије, а у складу са расположивим материјалним,
финансијским и кадровским потенцијалима.
Уговором потписаним са Министарством омладине и спорта, за основне програме
Савеза добијено је 8.000.000 динара. Активношћу УО ССДТ добијена су додатна средства од
стране Министарства, за организовање 8. Међународног меморијалног турнира „Владан
Михајловић“ у износу од 1.575.000 динара. Средства из буџета су такође добијена за
стипендије пет спортиста, као и организовање кампа младих перспективних спортиста –
450.000 динара. С обзиром да нису утрошена сва средства која су се односила на камп младих
спортиста, Министарству је враћено 35.000 динара. Напомињемо да је Савез током 2015
године спровео више поступака јавних набавки. С обзиром на остварен спортски успех нашег
репрезентативца, Тамаша Кајдочија, одређена средства су добијена из програма Олимпијског
комитета Србије и њима су она и правдана.
У складу са захтевима из Уговора који су потписани са Министарством омладине и
спорта Републике Србије, потписан је Уговор о ревизији везано за све пројекте који се
финансирају из Буџета Републике Србије. За два урађена Извештаја ревизора: Међународни
програм Савеза и Камп младих перспективних спортиста, закључено је на основу спроведених
ревизијских процедура и добијених налаза, да је Савез у свим аспектима поступао у складуса
одредбама Уговора које се односе на наменско коришћење средстава Министартсва и да су
попоступци јавних набавки урађени по прописима. Редовни програм Савеза је предат ревизору
на мишљење, а након израде извештаја, биће прослеђен Министарству.
Као најзначајније реализоване активности у 2015. години, издвајамо:
Нова такмичарска сезона је започела 24.01.2015. године у Инђији, одржавањем ”9.
Светосавског турнира ученица и ученика основних и средњих школа”. Наступало је укупно 20
такмичара који су постигли одличне резултате на почетку сезоне.

Првенство Војводине за јуниоре и јуниорке је одржано 14.02.2014. године у Бачу. Наступало је
12 такмичарки и 19 такмичара и постигнути су одлични резултати.
У Вуковару (Хрватска) је 07.03.2015. године одржано „Отворено првенство Града Вуковара“.
Наступали су такмичари и такмичарке и Србије, Мађарске и Хрватске. Наши млади учесници,
Сања Цањев (Раднички, Сомбор), Милош Јошић, Стеван Владисављев и Кристијан Бертран
(Херкулес, Бач) су постигли одличне резултате и заслужују све похвале.

У Загребу је 07.03.2015. године одржано међународно такмичење „Куп Града Загреба“. У
конкуренцији такмичарки, наступало је њих 10, из 5 клубова, из Србије, Словеније и
Хрватске.Наше представнице: Јована Стајић, Дина Ћосић, Аница Јовановић, Кристина Мацура
(Бањица, Београд) и Верица Душанић (Раднички, Сомбор), показале су успон форме и постигле
добар резултат за тај, предтакмичарски део сезоне.

У Београду је 15.03.2015. године, у просторијама Крос фит клуба “Машина”, одржано Отворено
Првенство Београда за сениоре/ке и прво коло Лиге Србије. На првом колу Лиге Србије
учествовали су Црвена звезда – Београд и Срем – Сремска Митровица.
Министарство омладине и спорта је 20.03.2015. године организовало свечани пријем спортиста
– стипендиста Министарства.у Палати Србије. Спортистима су се обратили Премијер, Г-дин
Александар Вучић и Министар омладине и спорта, Г-дин Вања Удовичић. Свечаном скупу су
присуствовали стипендисти нашег Савеза.

Појединачно првенство Војводине за сениоре и сениорке и I коло Лиге Србије је одржано
21.03.2015. године у Сомбору. На првом колу Лиге Србије је учествовало 6 клубова, пет у
конкуренцији, а “8 март – Ириг” ван конкуренције, што је изазвало посебне симпатије публике с
обзиром да је екипа састављена искључиво од девојака.
Редовна годишња Скупштина Савеза Србије за дизање тегова је одржана 22.03.2015. године у
Новом Саду. На Скупштини су били представници 18 клубова.
На почетку је минутом ћутања одата почаст спортским радницима који су нас недавно у овој
години напустили, а за вишедеценијски успешан рад у нашем спорту, члановима породице и
представницима њихових клубова, уручена је постхумна Повеља Савеза Србије за дизање
тегова:




СТЕВАНУ ГРОМИЛОВИЋУ
ВОЈИСЛАВУ КРЧМАРУ
МИЛИНКУ ПАЛИЈИ

Управни одбор Савеза Србије за дизање тегова је на својој седници одржаној 13.03.2015.
године донео одлуку о додели Повеља Савеза најистакнутијим појединцима који су својим
дугогодишњим радом допринели развоју дизања тегова у Србији. Сви они су прваци,
рекордери, репрезентативци, тренери, судије и истакнути спортски радници који наш спорт
граде више од 50 година. Свечане Повеље Савеза су на Скупштини додељене следећим
спортским радницима:

МИРКУ ОБРАДОВИЋУ

КОСТАДИНУ СИМОНОСКОМ

БРАНКУ ВЛАШКАЛИНУ

ДРАГУТИНУ АРАПОВИЋУ

СТРАХИЊИ ЈАГЛИЧИЋУ

МИЛАНУ МАШИРЕВИЋУ

ЈОВАНУ ТОРБИЦИ

МАРКУ ОСТРОГОНЦУ

МИЛАДИНУ ТАНАСКОВИЋУ

ЛАЈЧИ ЗЕЛИЋУ
Савез Србије за дизање тегова је изабрао најуспешније спортисте, најбољег такмичара и
најбољу такмичарку ССДТ у 2014. Као најуспешнији спортисти ССДТ у 2014 су проглашени:



ТАМАШ КАЈДОЧИ
СИЛВАНА ВУКАС

Поводом спортских успеха са репрезентацијом и за педесетогодишњи рад у нашем спорту,
Златном Повељом Савеза је награђен


СТИПАН ВЕРТ

Клубовима члановима Савеза је уручена „Дозвола за такмичење у сезони 2015“, а тренерима
су уручене тренерске лиценце.

Након радног дела Скупштине одржан је Семинар за тренере, судије и спортисте, а тренере
подсећамо на њихову обавезу на континуирану едукацију. Скупштина је показала јединство
свих чланова Савеза и истакнуто је да се у сезони 2015. Очекује постизање врхунских спортских
резултата, наставак едукације тренера и квалитетна организација националних такмичења.
Уведени су минимални стандарди за учешће на Првенству Србије за сениоре, усвојени на
предлог националног тренера и спортског директора, 13.03.2015. године, а у циљу заштите
квалитета такмичења. Представници клубова заинтересовани за селекције такмичарки нису
доставили планове активности у 2015. години. Комесар за регистрације је више пута позивао
клубове да заврше процес пререгистрације клубова и такмичара. Овај посао је уз бројне
потешкоће релативно успешно завршен. Колико је ово био неопходан потез показује
чињеница да је Завод за спорт у октобру затражио од свих Савеза да доставе евиденције о
лиценцираним тренерима и регистрованим спортистима, а процесом пререгистрације је наш
Савез извршио ажурирање својих база и предао реално стање нашег чланства у Републичку
базу података.
Декан Факултета за спорт, проф. др Иванка Гајић и председник Савеза Србије за дизање
тегова, проф. др Милан Михајловић, потписали су у просторијама Факултета за спорт на Новом
Београду, 27.03.2015. године, Споразум о међусобној сарадњи између Факултета и Савеза.На
овај начин створени су услови за даље школовање оперативних тренера за дизање тегова,
менаџера у спорту и спортских судија, како је предвиђено Законом о спорту РС.
Међународна федерација за дизање тегова је у марту одредила укупно 16 експерата, из свих
континенталних федерација (Европа – 4, Панамерика – 3, Океанија – 3, Азија – 3, Африка – 3)
који су након обуке, позвани да буду предавачи Међународне федерације за дизање тегова, а
који ће радити на програму IWF едукације и лиценцирања тренера у три нивоа.За предавача
Међународне федерације за дизање тегова промовисан је Проф. ДрМилан В. Михајловић,
Председник Савеза Србије за дизање тегова.
Првенство Београда за јуниоре и јуниорке је одржано 05.04.2015. године.
У организацији Града Врања, Министарства омладине и спорта, Спортског савеза Србије и
Олимпијског комитета Србије, 07.04.2015. године, представили су се врањански спортски
клубови.КДТ “Младост” je приказао своје такмичаре и наш спорт на најлепши начин, а Савез је у
томе помогао.Велику пажњу су привукли наши најмлађи спортисти по којима је КДТ Младост
посебно познат. Помогнуто је обнављање простора за тренинг клуба у Врању.

У Лими (Перу) је 07.04.2015. године свечано отворено Светско првенство за младе.Такмичењу
су претходиле седнице комитета Међународне федерације за дизање тегова на којима је
донето више одлука. Овогодишње светско првенство за младе је већ названо историјским, с
обзиром да је по први пут на светском првенству више такмичарки у односу на такмичаре. Као
члан жирија, на такмичењу је учествовао Милан Михајловић, Председник ССДТ.
IV Редовна седница Скупштине Олимпијског комитета Србије је одржана 16.04.2015. године у
Београду.У Извештају о раду ОКС за 2014 годину, посебно је истакнут успех репрезентативца
Србије, Тамаша Кајдочија који је на Олимпијским играма младих које су одржане у Нанџингу
(Кина), освојио сребрну медаљу.
На Европском првенству за сениоре, у Тбилисију, 17.04.2015., у категоријама 94 кг и 105 кг, Игор
Томић и Ненад Кужићсу остварили одличне резултате, према Правилнику о националној
категоризацији врхунских спортиста постигли су резултат међународног ранга. Веселин
Јаковљевић је овим наступом, наставио своју успешну репрезентативну каријеру, у улози
тренера.

Првенство Србије за јуниоре/ке и Прво коло Лиге Србије за такмичарке је одржано 19.04.2015.
године у Суботици.
На појединачком Првенству Србије за јуниорке је наступало 16 такмичарки из 5 клубова и
укупно четири екипе.На појединачком Првенству Србије за јуниоре је наступало 38 такмичара
из 7 клубова и укупно девет екипа.На Првом колу лиге Србије за такмичарке је наступало 19
такмичарки из пет екипа.Свој први наступ на Првенству Србије, новопримљени члан нашег
Савеза, 8.март Ириг из Ирига, обележио је наступом 7 такмичарки и 1 такмичара и освајањем
својих првих медаља и пехара.

КДТ “Неретва” из Коњица је организовала III. “Трофеја Коњица”, 2. маја 2015. године, а
учествовали су спортисти из Србије, Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине. О значају
спортског догађаја сведочи чињеница да је истовремено одржано “Сениорско државно
првенство Босне и Херцеговине”.
У Бачу је 09.05.2015. године одржано Првенство Србије за такмичарке и такмичаре до 15
година и Међународни Меморијални Турнир „Ерих Шпајзер“.Такмичење је одржано у новој Хали
спортова која испуњава све стандарде за организовање највећих међународних спортских
догађаја.На појединачном Првенству Србије за такмичарке је наступало 13 такмичарки из 3
клуба, а на појединачном Првенству Србије за такмичаре је наступало 17 такмичара из 6
клубова.

С обзиром да је КДТ Херкулес најавио пресељење у нову спортску халу, ССДТ је у претходној
години обезбедио средства потребна за део опреме, како би успешније могли да организују
такмичења. Сведоци смо да је КДТ Херкулес један од најчешћих и најуспешнијих организатора
такмичења, тако да ће Савез наставити са улагањем у опрему за овај клуб.
Првенство Србије за сениоре и ветеране је одржано 17.05.2015. године у Суботици.Наступало
је 53 такмичара из 16 клубова и остварени су изванредни спортски резултати.

Првенства Србије за сениоре и сениорке и Међународни меморијални турнир „Владан
Михајловић“ су поново преношени путем интернета и израђени су DVD. Захваљујемо се
клубовима из Лознице који су на овај начин помогли промоцију нашег спорта. Такође
изражавамо захвалност онима који су фотографисали наша такмичења. Фотографијама и видео
снимцима чувамо историју нашег Савеза и сматрамо неопходним да се ова активност
унапреди.
Завршна Јавна расправа Нацрта закона о спорту одржана је 20. маја 2015. године у Скупштини
града Београда, на којој су учествовали и представници Савеза.
Првенство Србије за сениорке и 2. коло Лиге Србије је одржано 07.06.2015. године у
Београду.Наступале су 32 такмичарке из 11 клубова.

ССДТ је један од ретких Савеза који је исплатио таксе нашим тренерима за учешће на
сениорским првенствима.

Светско првенство за јуниоре је одржано од 4. до 13. јуна 2015. године у Вроцлаву
(Пољска).Репрезентативац Србије, такмичар КДТ „Спартак“, Тамаш Кајдочи, наступао је у „А“
групи светског првенства.У категорији +105 кг, подигао је 165 кг у трзају (7. место), 202 кг у
избачају (5. место) и са 367 кг у биатлону, пласиран је на 6. место што представља до сада
најбољи пласман неког нашег дизача тегова на светском првенству.Недостајало му је 5 кг у
избачају и 8 кг у биатлону да освоји медаље, а с обзиром да је ово Тамашу тек прва
такмичарска година у јуниорској конкуренцији, изражавамо наду у још бољи пласман на
наредним такмичењима.

Други српски представник, Мишел Гвозденовић, у категорији до 85 кг, заузео је 19. место са
подигнутих 110 кг у трзају и 133 кг у избачају – биатлон 243кг.
На овом светском првенству, Милан Михајловић је учестовао као маршал такмичења.
Са великом тугом смо обавестили спортску јавност да нас је 18.06.2015. године напустио
Миодраг Мића Јовановић. Био је велика и значајна личност за наш спорт из времена велике и
славне генерације.

У организацији Антидопинг агенције Републике Србије, 7. јула 2015. године, одржан је
Први конгрес о превенцији допинга у спорту у чијем раду су узели учешће и наши
представници.

Током јула и августа су организоване припреме спортиста у Сомбору. Ово је сигурно једна од
тема о којој треба додатно дискутовати, како унапредити овај сегмент рада нашег Савеза.

Европско првенство за младе, које је одржано од 1. до 8. августа у Ландскрони (Шведска). У
конкуренцији 277 такмичарки и такмичара, репрезентативци Србије су постигли запажене
резултате:
U15: Милош Јошић, кат.56

85, 105, 190
4. место

301,2 синклер бод.
U17: Стеван Владисављев, кат.56

90, 110, 200
10. место

313,4 синклер бод.
U17: Кристијан Бертран, кат.85



123, 152, 275
8. место
330,3 синклер бод.

На овом такмичењу, Милан Михајловић је учествовао као члан жирија Европског првенства.
Павле, Паја Ђурђевић, некадашњи првак и репрезентативац СФРЈ, спортски радник и
међународни судија 1. категорије у дизању тегова из Инђије, напустио нас је 23.08.2015. године.

Такмичари клуба дизача тегова „Спартак” тријумфовали су на 30. Међународном Купу Суботице
који је одржан у Хали спортова – Суботица, 22.08.2015. Учествовали су такмичари из пет
земаља.

Конференцијa „Локалне заједнице у области спорта – стратегија развоја спорта, закон о спорту,
финансирање, насиље у спорту“, коју је организовала Стална конференција градова и општина
и Министарство омладине и спорта, одржана је 17. септембра 2015. године, а наши
представници су били присутни.
Наш сајт је 01.09.2015. године евидентирао више од милион посета. Подсећамо да Савез
Србије за дизање тегова своју интернет презентацију www.dizanje.rs користи као гласило
Савеза.Дизање тегова и рад нашег Савеза је постао интересантан широј јавности, а
информације ССДТ евидентно је да прати спортска публика у нашој земљи.
Првенство Војводине за такмичаре/ке до 23 године и II коло Лиге Србије је одржано 05.09.2015.
године у Бачу.Учествовало је 7 такмичарки и 25 такмичара.

Првенство Београда U23 и Првенство Београда за студенте, као и II коло Лиге Србије је
одржано 19.09.2015. године у Београду.Учествовале су такмичарке и такмичари из 5 клубова.
На Првенству Војводине за младе до 17 година, које је одржано 19.09.2015. године у Бачу,
наступало је 14 такмичара.
На Европском првенству за јуниоре, организованог у Литванији, 10.10.2015. године, у
конкуренцији јуниора, категорија +105 кг, Тамаш Кајдочи је са подигнутих 163 кг у трзају, освојио
3. место. У избачају је подигао невероватних 210 кг и освојио сребро, док је у биатлону, са 373
кг, освојио бронзу. Ови изванредни резултати су уједно нови државни рекорди у избачају и
биатлону, за јуниоре и млађе сениоре.

Након Тамаша је у конкуренцији такмичара до 23 године, наступао Тивадар Кајдочи. У
категорији +105 кг, Тивадар је освојио бронзану медаљу у избачају, са подигнутих 203 кг.


Трзај, 155 кг (8.место), Избачај, 203 кг (3.место), Биатлон, 358 кг (5.место)

На овом такмичењу постигнутајош два, такође изванредна резултата:




Ервин Рожњик – трзај 7.место, избачај 4.место, биатлон 6.место
Канижаи Арон – 15.место

Министар омладине и спорта Републике Србије, Вања Удовичић, упутио је нашим
спортистима честитку на освојеним медаљама на Европском првенству у Литванији.Честитке су
упутили Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и многи други. Савез Србије за
дизање тегова се најискреније захвалио свима који су препознали успех нашег спорта и истакли
да су напори који су улагани у породици, клубу и Савезу, али уз изузетну помоћ Министарства
омладине и спорта, ОКС и ССС дали резултате – освојене су медаље на европском
првенству.Једино уз заједничку сарадњу смо могли да успемо. Улагање Министарства у
опрему, стипендије, припреме спортиста итд, донело је успехе у дизање тегова.
Јулије – Ђула Корхец, некадашњи првак СФРЈ, спортски радник и међународни судија у дизању
тегова из Суботице, напустио нас је 11.10.2015. године. Ђула ће остати упамћен као неуморан
спортски радник који је цео живот посветио спорту.

На позив Председника Међународне федерације за дизање тегова и почасног члана
Међународног Олимпијског комитета, Др Тамаша Ајана, у седишту IWF је 13.11.2015. године
одржан састанак поводом предстојећих активности нашег Савеза.Разговарало се о успесима

нашим такмичара на управо завршеном европском првенству, предстојећим такмичењима из
Календара IWF, сарадњи националних федерација за дизање тегова и значају имплементације
програма за такмичење.Наш Савез је добио “Национални програм за такмичење” који ће
значајно унапредити техничко спровођење наших спортских догађаја. Ово ће захтевати
промену наших правилника, стриктну примену техничких правила IWF и стандарда који важе за
највећа међународна такмичења. Састанку у Будимпешти је присуствовао и Др Павол Мутафов,
Председник Словачке федерације за дизање тегова. На том састанку су договорене заједничке
активности са Словачком федерацијом за дизање тегова.

Државни секретар за спорт у Министарству омладине и спорта Предраг Перуничић, 19.10.2015.
је организовао свечани пријем за Тамаша и Тивадара Кајдочија, репрезентативце Србије у
дизању тегова, који су на Европском првенству за јуниоре и такмичаре до 23 године, у
Литванији освојили једну сребрну и три бронзане медаље.

Првенство Београда за такмичаре/ке до 17 година, треће коло лиге Београда за мушкарце и
финале лиге Београда за жене одржано је 17.10.2015. године у Београду.
8. Међународни меморијални турнир „Владан Михајловић“ је одржан 24.10.2015. године у
Инђији.На овом спортском догађају који се налази у Календару такмичења Међународне
федерације за дизање тегова и подржаном од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије, учествовали су спортисти из 8 земаља. Наши репрезентативци су остварили
изванредан успех, оборени су државни рекорди и освојене су медаље и сребрни пехар на чему

им честитамо.Савез дугује велику захвалност техничким организаторима такмичења, клубовима
из Инђије. Овај међународни турнир је постао препознатљив и може се очекивати учешће
спортиста из земаља ван Европе. Турнир је од стране IWF оцењен са највишом оценом, због
чега је већ најављен у IWF Календару такмичења за наредну годину.

Појединачно и екипно Првенство Србије за такмичарке и такмичаре до 17 година је одржано
31.10.2015. године у Бачу. У конкуренцији такмичарки је наступало њих 17 и 2 такмичарке ван
конкуренције. На такмичењу је ван конкуренције наступала и петнаестогодишња европска
првакиња, бугарка Дајана Димитрова и остварила висок спортски резултат.У конкуренцији
такмичара је наступало њих 19 из 5 клубова.

„Open Bosnia Cup & River Sava Cup“ одржани су 07.11.2015. године у Сарајеву (Босна и
Херцеговина), у дворани Зетра. Овај спортски догађај се налазе у календару такмичења
Међународне федерације за дизање тегова и сама та чињеница сведочи о његовом значају.За
нашу репрезентацију су наступала два такмичара и једна такмичарка. У конкуренцији
такмичара, побеио је Ненад Кужић, а у екипној конкуренцији је репрезентација Србије освојила
2. место.

Међународни меморијални турнир „Др Мартин Хабер“ је одржан у Кошицама
(Словачка), 07.11.2015. године. На овом такмичењу су наступали спортисти из следећих
земаља:

Србија

Велика Британија

Мађарска

Пољска

Чешка

Словачка
Бошко Миљуш је у конкуренцији такмичара освојио 2. место.

Овом такмичењу је претходио семинар за техничка лица на такмичењима у организацији
Европске федерације за дизање тегова, 6. и 7. новембра 2015. То је био наставак едукације за
коришћење IWF Програма за такмичење.
Финале екипног првенства Србије у дизању тегова за сениоре је одржано у Суботици,
08.11.2015. године.Победник овогодишњег такмичења је КДТ „Спартак“. Ово је 11 титула
заредом, од укупно 17 колико су освојили спортисти из Суботице.Овом приликом упућујемо
искрене честитке КДТ Спартак на изузетним спортским резултатима у овој сезони.

У Београду су 14.11.2015. године, на стадиону СД „Партизан“ одржана следећа такмичења:





Трофеј Београда у дизању тегова
5. Меморијални турнир „Михајло Миша Антонијевић“
3. Трофеј Београда за такмичарке
Финале лиге Београда за такмичаре

Организатор такмичења, Савез Београда за дизање тегова је уложио велики напор како би ово
масовно такмичење успело. Желимо да ова такмичења следеће године окупе још већи број
учесника.

Први Међународни меморијални турнир „Стеван – Пишта Громиловић“ одржан је 21.11.2015.
године у Сомбору.На такмичењу је учествовало 24 спортиста, такмичарки и такмичара из
Словеније, Мађарске и Србије.КДТ “Раднички”, био је одличан организатор овог такмичења које
је одржано у знак сећања на Стевана – Пишту Громиловића.

У организацији КДТ “Sport Active”, 22.11.2015. године у Београду, са малишанима из Дома за
децу без родитељског старања, одржан је спортски дан и презентација дизања тегова.

Сајам спорта ј еодржан 27, 28, 29 новембра 2015. године у Београду и наш Савез је представио
јавности свој рад. Министар омладине и спорта, Вања Удовичић је 29.11.2015. године са
сарадницимапосетио штанд Савеза Србије за дизање тегова.

Штанд Савеза су посетили и информисали се о нашем раду, Директор Антидопинг агенције
Републике Србије, Др Милица Весић Вукашиновић и Директор Завода за спорт и медицину
спорта, Горан Бојовић.Током првог дана Сајма, стипендисти Министарства су са посетиоцима

разговарали о дизању тегова, а Ненад Кужић је практично демонстрирао нашу спортску грану.
Бројни наши спортисти и спортски радници су учествовали у промоцији дизања тегова током
трајања Сајма.

Првенство Србије U23, Првенство Србије за студенте и Финално екипно коло лиге за
такмичарке, одржано је 28.11.2015. године у Бачу, уз учешће великог броја спортиста и
одличну организацију такмичења.

У децембру су наши репрезентативци учествовали на „3. Међународном Катар Купу“ и „Купу
Председника Руске Федерације“ – Ервин Рожњик, Ненад Кужић и Тивадар Кајдочи. Ово је
наставак одличне сарадње са федерацијама за дизање тегова Русије и Катара, а за наредну
годину очекујемо појачану сарадњу са још више федерација, из Европе и Азије.

17.12.2015. године, као представник Светске федерације за дизање тегова, Милан Михајловић
се обратио учесницима скупа у Риму који је организовала Европска федерација за дизање
тегова.

У овом извештају је наведено неколико активности која није организовао ССДТ, али учесници су
чланови Савеза, а жеља нам је да сагледамо свеукупне активности Савеза и чланства.
С друге, стране извињавамо се организаторима оних такмичења која су организована на
територији Србије, а овде нису поменута. Најчешће о њима нисмо добили извештај. Такође се
дешавало да наши клубови, без најаве, учествују на међународним турнирима и да не
достављају извештај о такмичењу. Подсећамо да је учешће наших спортиста у иностранству
потребно најавити Министарству омладине и спорта.Министарство је у јануару 2015, с циљем
превентивног деловања, проследило Савезима информацију о потреби благовременог
обавештавања о учешћу на међународним манифестацијама.Такође молимо да уз извештај о
такмичењу(формулар доступан на сајту), доставите записник и неколико фотографија учесника
такмичења. Ово је један од начина чувања наших спортских успеха од заборава.
Отворена
је
нова
e-mail
адреса
Генералног
Секретара
ССДТ:
SSDT.GeneralniSekretar@Gmail.Com јер стара адреса више није активна (хакована). Ово је
други пут у последње две године да су електронске адресе Савеза „нападнуте“, што само
указује да рад Савеза привлачи пажњу.
Сматрамо да је ова година још успешнија од претходне. Имамо двојицу носиоца медаља и

двојицу такмичара који су пласирани на 4. место на европским првенствима, организујемо
такмичење из календара светске федерације, интензивно помажемо едукацију чланова савеза,
подигнут је организациони ниво такмичења, активности савеза су праћене медијски, израђени
су ДВД и такмичења су преношена преко интернета, завршена је пререгистрација такмичара и
клубова и имамо базу података са реалним стањем чланства, исплаћене су таксе нашим
тренерима за учешће на сениорским првенствима, што нас сврстава у малобројне Савезе који
то раде. Сарадња са свим клубовима је боља, али и даље треба радити на квалитетнијој
комуникацији.
Савез је у 2015. увео праксу пријављивања такмичара за учешће на ветеранским и студентским
првенствима Србије. Од 2016. године предлажемо увођење пријављивања за учешће на свим
такмичењима у организацији ССДТ. Ово је пракса међународних федерација за дизање тегова,
али и бројних националних федерација. То је једини начин да се направи релативно прецизна
сатница такмичења, одреди довољан број службених лица на такмичењу и сл. Значајне,

квалитетне промене које можемо остварити у организацији такмичења захваљујући
савременом систему за такмичење који је добијен, зависе од нас и наших настојања да
организујемо такмичења у складу са највишим стандардима IWF и EWF.
У овом извештају су набројане само неке активности, а рад у нашем Савезу захтева ангажовање
24/7, 24 часа – 7 дана у недељи, тако да бројне активности савеза, пре свега свакодневна
комуникација са Министарством, Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије,
Антидопинг агенцијом Србије и Заводом за спорт и медицину спорта и другима, достављање
бројних извештаја, овде нису ни поменути.
У име Савеза Србије за дизање тегова захваљујемо се на сарадњи и подршци Министарству
омладине и спорта, Спортском савезу Србије, Олимпијском комитету Србије, АДАС, удруженим
клубовима, СВДТ и СБДТ.
У Београду, 06.12.2015.
Мр Рита Шпајзер
Генерални секретар ССДТ

Проф. Др Милан В. Михајловић
Председник ССДТ

