
План рада за 2015.  годину
ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

у складу са акционим планом МОС-а
за период 2014-2018 година



2

ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ
Бранка Бајића 16
21000 Нови Сад

021/6-722-720; 060/4-722-720

Лица задужена за спровођење плана рада у складу са „Акционим планом“:

Владимир Ињац, председник ПФС-а
021/6-722-720; 063/516-662

vladainjac@pikadofederacijasrbije.com

Небојша Перовић, председник Скупштине ПФС-а
063/528-643

pkpikas@gmail.com



3

Пикадо федерација Србије је надлежни национални грански савез у Републици
Србији задужен за пикадо спорт. Од свог оснивања са залажемо за увођење међународно
прихваћених правила у пикадо спорту и омасовљавање овог спорта код нас.

Оно чиме можемо да се похвалимо је да смо већ прве године од оснивања успели
да око себе окупимо све релевантне пикадо клубове, који су желели да имају чиста и
унапред позната правила. Већ у другој години смо признати од ССС-а и МОС-а и сва
активност у пикадо спорту у Републици Србији се одвија преко ПФС-а.

Постоје и данас неки који покушавају да се домогну државних, републичких и
покрајинских средстава организујући некаква такмичења али када би се погледао састав
тих такмичења, видело би се да немају не осам клубова (колико би било потребно да је то
неко легитимно такмичење) него ни по четири, да немају јасна правила, немају истакнута
документа о такмичењима и документа савеза јавно и на интернету, него немају нити
састанке Скупштина и све одлуке доноси по један човек у тим такозваним и
самопрозваним савезима. Све у циљу да се преко неких и ко зна каквих пројеката дође до
неких средстава која дају порески обвезници ове земље.

Ипак и поред свега тога Пикадо федерација Србије јача из године у годину, броји
све више клубова а посебно играча. Некада и намерно смањујемо број клубова јер нам
није циљ да у једном граду имамо много клубова него много играча а подржавамо
отварање нових клубова само у градовима у којима нема пикадо клубова или тамо где они
нису више способни да функционишу.

Основни проблеми Пикадо федерације Србије:
1. Средства која добијамо од МОС-а и на којима смо изузетно захвални су

гоиднама иста (1.000.000,00 динара) а будући да из њих финансирамо највећим
делом одласке на светска и европска првенства, а курс последњих година се
драстично променио, нисмо више у стању да финансирамо ни одласке тамо где
смо некада могли. Са друге стране, светска федерација је променила правила па
репрезентација сада има (када је комплетна) девет уместо седам чланова што
чини додатни проблем. Наравно сви ће у овој земљи рећи да су проблем
финансије али видећете и у наставку да ми са заиста минималним средствима
постижемо много тога, чистим волонтерским радом а питање је докле ћемо то
моћи да издржимо.

2. Незаинтересованост медија за пикадо спорт. Иако ми све најаве и резултате
објавњујемо јавно на нашем сајту, нити један писани или електронски медиј
није заинтересован да пренесе чак ни пласман клубова и играча на крају сезоне
а камо ли да пропрати неко такмичење. Увели смо и преносе уживо за наше
љубитеље и у нади да ће и некога другога то заинтересовати али за сада нема
никаквог одјека мада и свим медијима шаљемо обавештења али нико није
заинтересован.

3. Спонзори су више него незаинтересовани за пикадо спорт. Са једне стране то је
потпуно јасно јер нисмо медијски пропраћени а са друге јер знамо и какво нам
је стање у привреди.

4. Све веће обавезе које пред један савез доносе нови Закони о спорту захтевају од
нас људе који ће се бавити само савезом и писањем извештаја, планова,
програма… а ми са друге стране радимо све волонтерски јер немамо средства
да платимо нити једног човека, па чак ни минималац да му исплатимо.

5. Уврежено мишљење да је пикадо кафански спорт некада нам ствара велике
проблеме и тек људи када дођу и виде да ми играмо пикадо у спортским халама,
да имамо контролу на алкохол и да сваки такмичар који победи неки меч мора
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да иде на алко тестирање почну да схватају о чему им причамо и шта смо све
постигли. Чак су и неки савези у окружењу (мађарски од прошле године а
румунски од следеће) почели да нас копирају иако су некада причали да нисмо
нормални и да то не може да прође у пикаду. Али ако знамо да нпр хрватрски
савез има много већа средства од нас (само је буџет града Загреба за пикадо
50.000 еура а код нас је за целу државу око 8.000 еура) и да они ни са тим не
могу да оформе озбињнију организацију од нас онда заиста мислимо да треба
вредновати наша достигнућа.

6. Немогућност да када изаберемо репрезентацију негде бар пет дана провежбамо
са репрезентативцима, да се они упознају и упознају правила на светским
такмичењима нам је велики проблем. Ми по правилима сваке године бирамо
репрезентацију тако што у њу се позивају четири најбоље пласирана мушкарца
и четири најбоње пласиране жене. Они су често сви из различитих клубова и
никада нису играли заједно. Иако су сви добри играчи понаособ, заједно никада
нису играли као тим и немају тај тимски дих нити увежбаност. Зато и боље
резултате остварујемо на нижерангираним такмичењима за поједнице него на
највишим светским такмичењима.

7. У Србији се много прича о спорту за младе и што већој интеграцији младих у
спорт. Пикадо спортом не могу да се баве деца. Основни разлог је прописана
висина поставања мете, где постоји само једна висина (173цм је висина на којој
се налази центар мете) и нема неке ниже висине која би била за децу. Овим је
пикадо спорт за оне са 16-17 година и више. У свету играју пикадо и особе које
су увелико прешле 70 година. Ово је често хендикеп за пикадо јер се онда
сматра да недовољно радимо са младима. Са друге стране када понудимо
школама и професорима физичког да уведу и пикадо као спорт у средње школе
они се боје јер стрелице имају оштре врхове и боје се да ће се деца повредити
односно да ће неки ученици намерно повредити друге ученике и лакше им је да
немају посла са пикадо спортом.
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Програм за 2015. годину.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.7.  Унапређене везе између школа и организација у
области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и
омладину

Већ сам се осврнуо на проблем око деце и омладине и пикадо спорта. Ипак имамо
назнака да ће неке школе ускоро почети да уводе и пикадо на часове физичког васпитања.
Направили смо неколико анкета међу децом по школама и она су била одушевљена да
имају и пикадо као избор, посебно у зимским месецима. Мислим да ће од школске
2015/2016 године неколико школа посебно у Новом Саду увести коначно и пикадо.

Ресурси: Нису нам потребни за почетак. Ми ћемо поделити наше старе пикадо мете
тим школама да пробају како ће им ићи са увођењем пикада на часове физичког
васпитања. Уколико буде имало већи одзив онда ће следеће године бити потребна
средства да наши стручњаци могу да одрже предавања и ученицима и наставницима о
правилима пикадо спорта.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске
рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде
критеријума за финансирање ове области

Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији  и спорту особа са
инвалидитетом:

Организација стручних трибина и семинара:

Пикадо федерација Србије има одличне односе са удружењима инвалида. Пикадо је
идеалан спорт за многе категорије инвалида и већ сада је прилично заступљен. У 2015
години се (у зависности од материјалним могућности) може организовати више трибина и
семинара на тему пикадо спорта, правила у овом спорту… предавања би одржао први
оперативни тренер у пикадо спорту у Србији (Владимир Ињац), како покрајинским
организацијама инвалида тако и шире.

Ресурси: За реализацију овог дела плана би била довољна средства до 120.000,00
динара да се од септембра до децембра одрже по три трибине и три семинара на нивоа
организације инвалида (општина-Покрајина-Република). Ова средства ПФС за сада у
буџету нема.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.3.1.2. Стварање услова за одржавање и даље постизање
врхунског спортског резултата

Врхунски спорт за просперитетну јединицу локалне самоуправе, регион, покрајину:

Активности и подршка клубовима са врхунским спортским резултатом
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У оквиру Пикадо федерације Србије до сада су се истакла три пикадо клуба која из
године у годину заузимају највиша места како у екипном такмичењу тако и њихови
чланови у појединачном такмичењу. То су клубови: Север СУ из Суботице, ПК Јунаковић
из Апатина и ПК Пикадере из Ужица. Сви ови клубови имају огромне материјалне
проблеме а релативно мале количине материјалне помоћи би им омогућиле даљи успешан
рад (по 100.000,00 динара по клубу). Надасве ово би им помогло да ишколују и тако
потребан кадар за даље вођење активности у клубовима.

Ресурси: 300.000,00 динара које ПФС за сада нема у буџету.

Међународна такмичења у Републици Србији:

Прихватање и организација:

По први пут смо од међународне светске организације (WDF) добили ове године
част и обавезу да организујемо два међународна турнира; Апатин Опен, 5. јула и Нови Сад
Опен 5. и 6. децембра. Ово би били први турнири на територији Републике Србије у
пикадо спорту који су признати од највише светске федерације а уједно и бодовани за
исту и са којих би најбољи такмичари понели не само награде него и бодове за светски
пласман.

Ресурси: Турнир у Апатину је у потпуности већ финансиран од стране града
Апатина и клуба у Апатину а за турнир у Новом Саду су потребна средства од око
600.000,00 динара од чега је половина обезбеђена а 300.000,00 динара се надамо да
можемо очекивати од МОС-а.

Врхунски спортски резултат

Стратешки  вишегодишњи план развоја врхунског спортског резултата кроз мере за
учешће врхунских спортиста у националним селекцијама, националним првенствима и
професионалним лигама:

Ми из године у годину подижемо квалитет наших играча. У прошлости смо се
сусретали чак и са таквим проблемима да наши најбољи такмичари никада нису летели
авионом па су имали такве трауме по доласку на одредиште да нису били способни да
играју по два дана и онда када би коначно дошли себи било би касно и првих дана би
губили од слабијих екипа а после побеђивали и много јаче.

Ипак највећи нам је проблем увежбаност репрезентације као што је то горе и
описано јер најчешће нико није играо са осталима као тим. Зато су нам потребне бар неке
минималне припреме репрезентације.

Ресурси: 200.000,00 динара за 5-7 дана, 13-15 учесника у симулацији светског
првенства. Ова средства ПФС нема у свом буџету за сада.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.3.1.3 Унапређење услова за развој спортисте до врхунског
резултата

Програми спортске припреме

Организовање припрема у складу са динамиком очекиваних резултата
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Овај део можемо подвести под претходно описани, исти циљеви, иста средства…

ПОСЕБАН ЦИЉ: 8.5.1.4 Интегрисан војни и цивилни спорт

Планирана и организована сарадња МО, ССС, ОКС и ННГС

Планирано и организовано учешће ВС у подршци активностима ССС, ОКС и
ННГС

Учешће  ВС у цивилним (лигашким) такмичењима

До сада нисмо имали контакте са ВС али смо сигурни да би пикадо био идеалан
спорт и за припаднике војске што се показало тачно и у другим земљама. Настојаћемо да у
наредном периоду остваримо контакте и укључимо припаднике војске у наша такмичења.

Ресурси: За сада нам није познато колико је средстава потребно нити их имамо у
буџету.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 8.7.1.3 Подигнута свест грађана о позитивним вредностима
спорта

Акције афирмације спортских вредности

Популаризовање малих спортских клубова и мање популарних спортова путем
медија

Ово сам у уводу истакао као један од наших највећих проблема. Једино за шта
имамо средстава у буџету је да преносимо наше активности уживо преко интернета.

Наравно, да бисмо јако волели да можемо и да у разним електронским медијима и
шире презентирамо наш спорт.

Ресурси: Да би ово имало икаквог смисла потребна су знатна материјална средства
која ми за сада немамо. Највише бисмо волели када би МОС имао моћ да од медија
затражи да се емитују прилози о нашем спорту и да се не дају материјална средства.

За пренос међународног турнира у Новом Саду, макар репортаже о њему и неког
од наших државних такмичења потребно је минимум 500.000,00 динара које ми немамо у
овом тренутку а ако МОС успе да одвоји ова средства ми ћемо сигурно реализовати ове
прилоге и као промоцију пикада и спорта уопште.
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Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године

Ми, како на нашем сајту, тако и на сваком нашем такмичењу истичемо потребу
борбе против насиља. За ово нам средства нису потребна. Можемо се похвалити да смо до
сада имали прилично успеха већ самим тим што никада нисте чули ништа негативно да се
десило на неком пикадо такмичењу. Пикадо је у суштини џентлмеснки спорт и ако се
алкохол не уплете у пикадо такмичења проблема обично нема. Сталним истицањем на
сваком државном такмичењу потребе да се насиље протера из спорта мислимо да смо
постигли добре резултате. Ово треба имати посебно у виду јер је пре наше федерације
пикадо игран по кафанама где нису били ретки ни физички обрачуни током такмичења.

ПОСЕБАН ЦИЉ: 8.8.1.3 Унапређен нормативни и организациони оквир
којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту

Повећање броја допинг контрола и довођење на годишњи ниво сличан ономе који
имају друге државе сличног броја становника и величине, уз задржавање квалитета рада

Укључивање спортских савеза у финансирање допинг контрола

Пикадо федерација Србије има на свом сајту посебан одељак у коме своје чланове
обавештава о допинг правилима. Сами организујемо контролу конзумирања алкохола,
имамо свој алко-тестер и после сваког меча победник се тестира на алкохол (граница 0,1
промил, дакле строжије него у саобраћају), ово је регулисано актима ПФС-а.

Што се тиче других контрола мислимо да нису ни потребне у пикадо спорту али
све своје активности пријављујемо и АДАС-у и од њих смо обавештени да ћемо бити 2
бута годишње контролисани (по један такмичар).

Ресурси: За ово нам је потребно 90.000,00 динара и надамо се тим средствима од
МОС-а мада бисмо више волели да МОС директно то финансира АДАС-у и да немамо ми
у томе никаквог посредовања.

Наставак и јачање антидопинг едукације

Одржавање постигнутог нивоа од 30-50 антидопинг едукативних предавања
годишње

На сваком државном такмичењу ПФС-а се одржи и предавање о допингу,
неопходност поштовања правила и закона. Будући да на сваком нашем такмичењу
учествују одједном сви такмичари ово је специфично, за нас нема потребе да 30-50 пута
држимо предавања појединим групама већ 8-10 пута годишње то чинимо свима.
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Ово је наш план рада за 2015. годину. На жалост он као и све друго данас у многоме
зависи од средстава које ћемо или нећемо добити. Будући да се за сада на спонзоре не
можемо ослонити а да саме клубове не можемо да оптеретимо неким плаћањима, највише
се ослањамо на МОС и ССС.

Имамо воље и жеље да све ово и испунимо и даље највећим делом радећи волонтерски и
још увек смо заљубљени у наш спорт и желели бисмо да за коју годину имамо довољно
клубова да регионализујемо наша такмичења.

Према горе наведеном средства која би покрила овај део плана рада су: 1.510.000,00
динара и то су реална средства само за трошкове а рад би и даље био у највећем делу
волонтерски.

За све исправке у овом тексту или додатна обавештења стојимо Вам на располагању.

Срдачан поздрав.

У Новом Саду, 05.06.2015. године.

За Пикадо федерацију Србије
Владимир Ињац

председник


