ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ СОФ-а У СЕЗОНИ 2020/2021. ГОДИНЕ
Како у Свету, тако је и нас дочекала такмичарста сезона. Корана вирус је зауставио све. Били смо
ускраћени Државног шампионата и осталих изложби и такмичења. На срећу одгајивача, а упорности
Удружења „Златно перо“ Крушевац и „Славуј“ Београд успели су да организују изложбу и такмичења,
па самим тим омугућили да прогласимо прваке Србије за тамичарску сезону 2020-2021.
На скупштини која је одржана 27.06.2020 године у Угриновцима , изгласан је предлог о проширењу
награђивања у секцији „D“ тј. подељена у три групе: липохромне, меланинске и мозаичне канаринце.
Државни шампионат у песми Штиглића и Бастарда се организује у мају/јуну месецу, а ове сезоне је
организатор било Удружење „Златно перо“ из Крушеваца.
У такмичарској сезони 2020/2021 је одржана само једна изложба екстеријера у организацији
Удружења „Златно перо“ Крушевац (444 -птице, 69-излагача, 13-Друштва) перфектни домаћини и добри
организатори
Једно од два такмичења секције „S - Српски певач Славујар“ традиционално октобра месеца и
континуитету организује Друштво „Славуј“ из Београда (67-птица, 20-излагача, 6-Друштва); друго
такмичење је организовало Удружење „Златно перо“ Крушевац (87-птица, 17-излагача, 10-Друштва);
Како је горе поменуто Државни шампионат секције „S1 – Штиглићи и бастарди са песмо штиглића“ које је

било и једино такмичење у такмичарској сезони је организовало Удружење „Златно перо“ Крушевац
(68 птица, 25-излагача, 5-Друштва).
Статистички гледано за 2020-2021 такмичарску сезону на 4 изложби / такмичења учествовало је: 666
птица, 110 излагача (109 при СОФ-у, 1 ван СОФ-а) и 17 Друштва (16 при СОФ-у, 1 ван СОФ-а).

ПРВАЦИ СРБИЈЕ за сезону 2020-2021:












СЕКЦИЈА „A“ – КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „HARZER ROLLER“ - Није било такмичења
СЕКЦИЈА „B“ – КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „MALINO“ – Није било такмичења
СЕКЦИЈА „D“ – КАНАРИНЦИ БОЈЕ (ЛИПОХРОМНИ) – Горан Милићевић (48 бодова),
Друштво „КРУШЕВАЦ“ Крушевац
СЕКЦИЈА „D“ – КАНАРИНЦИ БОЈЕ (МЕЛАНИНСКИ) – Александар М. Јовановић (78
бодова), Друштво за заштиту и одгојање птица „ГАЈ“ Ниш
СЕКЦИЈА „D“ – КАНАРИНЦИ БОЈЕ (МОЗАИЧНИ) – Зоран Томић (48 бодова), Друштво за
заштиту и одгој птица „БАГДАЛА“ Крушевац
СЕКЦИЈА „E“ – КАНАРИНЦИ СТАСА (ПОЛОЖАЈА) – Растислав Турчан (54 бода),
Удружење одгајивача ситних животиња „ГОЛУБ“ Бачка Паланка
СЕКЦИЈА „F 1“ – ДОМЕСТИФИКОВАНЕ ЕГЗОТЕ – Оскар Келемен (87 бода), Удружење
одгајивача ситних животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „F 2“ – НЕДОМЕСТИФИКОВАНЕ ЕГЗОТЕ – Драган Кусонић (10 бода), Клуб за
заштиту и одгој птица „СОМБОР“ Сомбор
СЕКЦИЈА „G 1“ – ЕВРОПСКА ФАУНА – Владимир Николић (14 бодова), Друштво за
заштиту и одгој птица „ШТИГЛИЋ“ Лесковац
СЕКЦИЈА „G 2“ – МУТАЦИЈА ЕВРОПСКЕ ФАУНЕ – Није било такмичара
СЕКЦИЈА „H“ – ХИБРИДИ / БАСТАРДИ – Бојан Јовановић (39 бодова), Друштво за заштиту
и одгајање птица „ГАЈ“ Ниш














СЕКЦИЈА „I 1“ – ИЗЛОЖБЕНЕ ТИГРИЦЕ – Давор Марковић (34 бода), Удружење одгајивача
ситних животиња „ЗОО ЈАГОДИНА“ Јагодина
СЕКЦИЈА „I 2“ – ИЗЛОЖБЕНЕ ТИГРИЦЕ БОЈЕ – Није било излагача
СЕКЦИЈА „J“ – „AGAPORNIS“ – Миомир Бошњак (68 бодова), Удружење одгајивача ситних
животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „K“ – АУСТРАЛИЈСКИ ПАПАГАЈИ – Звонимир Свирчев (53 бода), Удружење
одгајивача ситних животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „L“ – АЗИЈСКИ И АФРИЧКИ ПАПАГАЈИ – Иван Шокчић (18 бодова),
Удружење одгајивача ситних животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „M“ – АМЕРИЧКИ ПАПАГАЈИ – Није било излагача
СЕКЦИЈА „N“ – „AMAZON - CACATUA - ARA - LORIUS – LORRICULUS“ – Није било
излагача
СЕКЦИЈА „O“ – ГРЛИЦЕ И ЕГЗОТИЧНИ ГОЛУБОВИ – Живојин Бошков (30 бодова),
Удружење одгајивача ситних животиња „ГОЛУБ“ Бачка Паланка
СЕКЦИЈА „P“ – ПРЕПЕЛИЦЕ И ЈАРЕБИЦЕ – Горан Сапожниченко (16 бодова), Клуб за
заштиту и одгој птица „СОМБОР“ Сомбор
СЕКЦИЈА „S“- КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „СРПСКИ ПЕВАЧ СЛАВУЈАР“ – Владан Коцић (16
бодова), Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ВЛАСИНА“ Власотинце
СЕКЦИЈА „S 1“- ШТИГЛИЋ И БАСТАРДИ СА ПЕСМОМ ШТИГЛИЋА – Саша Цакић (7
бода), Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ШТИГЛИЋ“ Лесковац
НАЈУСПЕШНИЈЕ ДРУШТВО - Друштво за заштиту и одгајање птица „ГАЈ“ Ниш
(376 бодова)

У Нишу 25.05.2021 године

_________________________
Председник так. комисије
Милош Станковић

