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са 11. састанка комисије за високогорство и експедиције, одржане
елекронским путем 1.3.2016.
Дневни ред:
1. Високогорска експедиција “Кавказ 2016.“;
2. Национална експедиција „Пик Лењина 2017.“;
Ад. 1.
Питање које је постављено на Скупштини Савеза 27.2.2016. да су одлуком
наше комисије да у високогорској експедицији “Кавказ 2016.“ коју ће
суфинансирати Савез дискриминисани планинари старији од 30 година, сматрамо
неосновано, јер сматрамо да управо том одлуком комисија покушава систематски
припремити Национални тим Савеза који ће кроз континуирани рад и припреме
бити спреман да крене кроз неколико година на врхове преко осам хиљада
метара. Одређујући лимит годинама руководили смо се чињеницом да од
Министарства омладине и спорта врхунски спортисти аматери могу добити
стипендије за спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови:
- да је у текућој години важећом Националном категоризацијом спортиста
категорисан као врхунски спортиста;
- да има од 15 до 26 година - врхунски спортиста - национални ранг, а до 30
година - спортиста у параолимпијским спортовима;
- да није навршио 30 година - врхунски спортиста - међународни ранг, а до 40
година - спортиста у параолимпијским спортовима;
- да није навршио 45 година - врхунски спортиста - заслужни спортиста;
Ад.2.
Одлучено је да се у року до 10 дана изради предлог програма Националне
високогорске експедиције Савеза „Пик Лењина 2017.“, како би се исти упутио
Управном одбору Савеза. Ако Савез усвоји предлог исти треба проследити
Министарству омладине и спорта у циљу суфинансирања такмичења и
манифестација од интереса за Р. Србију без чије подршке је немогуће
реализовати овакву експедицију.
Задужује се Миланка Арсић да изради предлог Националне експедиције „Пик
Лењина 2017.“, а да јој помогне Александар Рашин.
Након предвиђеног рока за изјашњење сагласни чланови за усвајање
записника са 11 седнице комисије за високогорство и експедиције су:
Миланка Арсић, Александар Рашин, Нинослав Јорданов и Миливој
Ердељан
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