
 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Међународни програм:  
1) 26. јануар 2019. године у Будимпештa, Мађарска – „Светски КУП у асаут саватеу за 

пионире, кадете, јуниоре и сениоре.  
2) 25. Мај 2019. године Аустрија – Међународно такмичење у саватеу 
3) 12-16. јун. 2019. године у Хамамет, Тунис – Елиминације Светског Првенства за сениоре и 

сениорке у комбат саватеу.  
4) 12-16. јун. 2019. године у Хамамет, Тунис – Елиминације и Финале Светског Првенства за 

јуниоре у комбат саватеу.  
5) 25-28. јул 2019. године у Будимпештa, Мађарска – Светски КУП за кадете у асаут саватеу.  
6) 25-28. јул 2019. године у Будимпештa, Мађарска – Светско Првенство за млађе јуниоре у 

асаут саватеу.  
7) 20-21. септембар 2019. године у Врахати, Грчка – Балканско отворено првенство у саватеу 

за пионире, кадете, јуниоре и сениоре.  
8) 12-13. октобар  2019. године у Ђенова, Италија – Европско Првенство за сениоре и 

сениорке у асаут саватеу.  
9)  октобар 2019. године Хрватска – „Кроација опен“ у асаут саватеу.  
10) новембар 2019. године– Финале Светског првенства у комбат саватеу за сениоре и 

сениорке.  
 
Припреме за међународна првенства одржаваће се викендом током године у периоду од 

фебруара до новембра за репрезентативце, судије и тренере пре међународних такмичења а 
организује их савез заједно са клубовима  чланицама савеза. 

 
Домаћи проргам  

 

1) 10. марта 2019. Рума - Првенство Србије за пионире, кадете и млађе јуниоре у асаут 
саватеу иодржаће се у спортској хали у Руми, Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс 
клуб „Рума“. 

2) 24. марта 2019. Рума – Првенство Србије млађе јуниоре, старије јуниоре и сениоре у 
комбат саватеу биће одржано у Спортској хали у Руми. Партнер у организацији савезу биће 
Савате бокс клуб „Рума“. 

3) 12. маја 2019. Обреновцу – Првенство Србије за старије јуниоре и сениоре у асаут саватеу 
одржаће се у Спортској хали у Обреновцу. Партнер у организацији савезу биће: Клуб 
борилачких спортова  „Кнез Лазар“ Обреновац. 

4) 10. новембар 2019. Рума – КУП Србије за пионире, кадете и млађе јуниоре у асаут саватеу 
одржаће се у Спортској хали у Руми. Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб 
„Рума“. Такмичење је незванично. 
 
Едукативни програм у 2019. подразумева организацију и учешће на међународним и домаћим 
семинарима за судије, тренере и спортисте, тестирање спортиста, здравствена заштита и 
стручно усавршавање тренера за звање оперативног тренера и спортиста.  

 
1) 03.фебруара 2019. Београд - Савезни Тренерски семинар у саватеу који ће бити одржан у 

Београду у организацији Савате Савеза Србије и Факултета за спорт и физичког васпитања у 
Београду за доделу дозвола за рад – тренерских лиценци. Партнер у организацији савезу биће: 
СК „Горан Остојић“ Београд који ће обезбедити салу и опрему за предавање од стране 
професора факултета. 

2) 02. марта 2019. Нови Сад– Савезни Судијски  семинар у саватеу који ће бити одржан у Новом 
Саду у организацији Савате Савеза Србије. Партнер у организацији савезу биће: СК 
„Војводина“ Нови Сад који ће обезбедити салу и опрему. 

3) 25.маја 2019. Београд - Тренерски семинар за доделу лиценци и едукацију који ће бити одржан 
у Београду у организацији Факултета за спорт и физичког васпитања у Београду за доделу 
дозвола за рад – тренерских лиценци за све спортове у Србији. 



4) 30.јуна-05. јула 2019. Creps of Boulouris, Francuska –Међународни Семинар за спортисте, 
судије и тренере у саватеу  

5) 15. децембар 2019. у Руми – Савезни судијско-тренерски семинар у саватеу који ће бити 
одржан у Спортском Центру у Руми у организацији Савате Савеза Србије.  

  Партнер у организацији савезу биће: СБК „Рума“ Рума који ће обезбедити салу и опрему. 
6)  06-14. јула 2019. Караташ –Семинар за спортисте у саватеу у оквиру спортског кампа за 

пионире и кадете који ће водити домаћи тренери. 
7) 15. децембра 2019. Рума – Семинар о допингу у спорту  у Културном Центру у Руми који ће 

водити представници АДАС-а Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“ 
Рума који ће обезбедити салу и опрему. 

8)  Септембар Рума, - Међународни семинар у саватеу који ће водити Richard Sylla 
 
  

Седнице 

 
20. јануара 2019. Рума – Седница Управног и Надзорног одбора Савате Савеза Србије  

Партнер у организацији савезу биће Савате бокс клуб „Рума“. 
10. фебруар 2019. Рума – Седница Редовне Годишње Скупштине Савате Савеза Србије и 

Хотелу Парк Рума. Партнер у организацији савезу биће Савате бокс клуб „Рума“ 
24. марта 2019. Рума – Седница Управног Савате Савеза Србије  

Партнер у организацији савезу биће Савате бокс клуб „Рума“. 
12. маја 2019. Обреновцу – Седница Управног Савате Савеза Србије одржаће се у Спортској 

хали у Обреновцу. Партнер у организацији савезу биће: Клуб борилачких спортова  „Кнез Лазар“ 
Обреновац. 

01. јула 2019. Рума – Седница Управног и Надзорног одбора Савате Савеза Србије Хотелу 
Парк Рума. Партнер у организацији савезу биће Савате бокс клуб „Рума“. 

22. септембра 2019. Рума – Седница Управног Савате Савеза Србије одржаће се у Спортској 
хали у Руми. Партнер у организацији савезу биће: Савате бокс клуб „Рума“. 

15. децембар 2019. Рума – Седница Управног и Надзорног одбора Савате Савеза Србије 
Хотелу Парк Рума. Партнер у организацији савезу биће Савате бокс клуб „Рума“. 

 
 
Међународна седница  

 
31.06-2019. Франкфурт, Немачка – Међународна седница ФИСав  

 
 

Спортски камп 
 

Спортски камп у саватеу за 2019. Годину биће одржан на Караташу од 06-14. Јула 2019.  
 
 
 

 

       
Рума, 10.02.2019.     председник УО Миодраг Ракић 

 

 

 

 


