ИЗВЕШТАЈ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ
НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ СОФ-а У СЕЗОНИ 2019/2020. ГОДИНЕ
На изборној скупштини која се одржала јуна 2019 године (где је постојећи УО СОФ-а добио поновно
поверење делегата), самим тим је и такмичарска комисија морала да прође кроз избор нових чланова.
Делегати скупштине су изабрали чланове такмичарске комисије:
 Милош Станковић – председник так. комисије, из Ниша
 Ненад Јовић – члан так. комисије, из Лесковца
 Габор Херцег – члан так. комисије, из Суботице
Погледом на састав такмичарске комисије види се да је остала срж из претходног састава. То су два
врхунска одгајивача, заљубљеници у авикултуру и још бољи људи (Ненад Јовић и Габор Херцег).
На поменутој скупштини дат је предлог за измену и допуну „Такмичарског правилника“, који је
једногласно усвојен. Од новина је уведена још једна категорија за награђивање , а то је за „најуспешније
Друштво за такмичарску сезону“.
Државни шампионат Србије је организован је у два града, у Крушевцу за канаринце песме у
организацију Удружења „Златно перо“ и у Суботици за птице екстеријера у организацији „Секције
птичара“. Већ раније по предходним годинама и устаљеној пракси Државни шампионат у песми
Штиглића и Бастарда се организује се у јуну месецу, а ове сезоне је организатор било Удружење „ЗОО
Јагодина“ из Јагодине.
У такмичарској сезони 2019/2020 су одржане седам изложби екстеријера убрајајући и Државни
шампионат Србије, а то су: 2. Балканска изложба птица - Удружење “Деда Брка” Деспотовац (310птица, 25-излагача, 12-Друштва); Изложба птица “Лесковац 2019” - Удружење “Штиглић” Лесковац
(504-птица, 76-излагача, 17-Друштва), 10. Међународна изложба птица,1. спец. Фауне Европе ГАЈНИШ 2019 - Друштво “Гај” Ниш (572-птица, 81-излагач, 18-Друштва); Међуградска 47. изложба
ситних животиња “СИРМИУМ 2019” - Удружење “Сремска Митровица” Сремска Митровица (228птица,22-излагача, 8-Друштва); 61.Орнитолошки шампионат Србије – “Суботица 2019” - Удружење
одгајивача ситних животиња Суботица - “ секција птичара” Суботица (838-птица, 110-излагача, 21Друштво); 2. Међународна изложба изложбених тигрица (I1- стандар тигрица) и изложба свих
врста папагаја - Удружење “Деда Брка” Деспотовац (149-птица, 13-излагача, 10-Друштва);
44. Међународни сајам перадарства Сомбор „Изложба птица 2020“ - Клуб” Сомбор” Сомбор (460птица, 57-излагача, 14-Друштва).
Такмичење канаринаца песме „Малино“ поред Државног такмичење у Крушевцу у организацији
Удружења „Златно перо“ (116-птица, 11-излагача, 2-Друштв); Клуб „Брица“ Велико Градиште је
организовао Међународно такмичење (180-птица, 22-излагача,6-Друштва) где је као и предходних
година судио међународни судија и вођа секције за певаче при „OMJ-у“ Питер Јорис.
Секција „S - Српски певач Славујар“ крајем јануара 2020 је и званично призната раса у свету
орнитологије на светском шампионату у Португалији граду Matosinhos-у. Укупно је организовано четири
такмичења за поменуту секцију у организацији: Друштво „Славуј“ Београд – Међународно такмичење (86птица, 17-излагача, 13-Друштва); Друштво „Багала“ Крушевац – Међународно такмичење (није одрађен каталог
од стране организатора): Државни шампионат – Удружење „Златно перо“ Крушевац (86-птица, 20-излагача, 9Друштва); Друштво „Гај“ Ниш (43-птице, 15-излагача, 8- Друштва).

Секција у развоју „S1 – Штиглићи и бастарди са песмо штиглића“ још увек није добила на значају
повећањем такмичења и залагајем чланица при секцији да се тај проблем полако реши. Поред Државног
такмичења које је обавезно, а ове сезоне је организовало Друштво „ЗОО Јагодина“ Јагодина (42-птице,
17-излагача, 5-Друштва), у континуитету и стални организатор је Удружење „Златно перо“ Крушевац
(77птица, 20-излагача, 6-Друштва).

Статистички гледано на 15 изложби / такмичења учествовало је: 3761 птица, 221 излагач (206 при
СОФ-у, 15 ван СОФ-а) и 40 Друштва (32 при СОФ-у, 8 ван СОФ-а). На број наручених прстенова и број
појединачних чланова ова статистика је поражавајућа. Потребно је да водећи људи Удружења
анимирају своје чланове и направе организације које би омугућиле лакши приступ излагача на самој
изложби тј. преузети пријаву птица и организовати транспорт птица на изложби и назад, као и
прибављање потребне документације.
Апел претходних година од стране такмичарске комисије према организаторима изложби и
такмичења за достављање каталога, ове године је уродио плодом. Сви организатори су до одређеног
датума доставили потребне документације (каталоге и оценске листе), а такмичарска комисија по
правилнику прогласила победнике за такмичарску сезону 2019/2020.

ПРВАЦИ СРБИЈЕ за сезону 2019-2020:


















СЕКЦИЈА „A“ – КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „HARZER ROLLER“ - Константин Јанићијевић
(9 бодова), Друштво за заштиту и одгој птица „ЛУГ“ Пожаревац
СЕКЦИЈА „B“ – КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „MALINO“ – Драган Живковић (30 бодова), Клуб
одгајивача канаринаца малино „БРИЦА“ Велико Градиште
СЕКЦИЈА „D“ – КАНАРИНЦИ БОЈЕ – Зоран Николић (550 бодова), Друштво за заштиту и
одгој птица „СЛАВУЈ 2018“ Крагујевац
СЕКЦИЈА „E“ – КАНАРИНЦИ СТАСА (ПОЛОЖАЈА) – Растислав Турчан (295 бодова),
Удружење одгајивача ситних животиња „ГОЛУБ“ Бачка Паланка
СЕКЦИЈА „F 1“ – ДОМЕСТИФИКОВАНЕ ЕГЗОТЕ – Роберт Томек –„мајстор одгоја“ (457
бодова), Удружење одгајивача ситних животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „F 2“ – НЕДОМЕСТИФИКОВАНЕ ЕГЗОТЕ – Драган Кусонић (205 бода), Клуб за
заштиту и одгој птица „СОМБОР“ Сомбор
СЕКЦИЈА „G 1“ – ЕВРОПСКА ФАУНА – Боривоје Мицић (296 бодова), Друштво за заштиту
и одгајање птица „ГАЈ“ Ниш
СЕКЦИЈА „G 2“ – МУТАЦИЈА ЕВРОПСКЕ ФАУНЕ – Нико од такмичара не испуњава
услов по такмичарском правилнику
СЕКЦИЈА „H“ – ХИБРИДИ / БАСТАРДИ – Бојан Јовановић (455 бодова), Друштво за
заштиту и одгајање птица „ГАЈ“ Ниш
СЕКЦИЈА „I 1“ – ИЗЛОЖБЕНЕ ТИГРИЦЕ – Мирко Спасић (535 бодова), Удружење
одгајивача ситних животиња „ЗОО ЈАГОДИНА“ Јагодина
СЕКЦИЈА „I 2“ – ИЗЛОЖБЕНЕ ТИГРИЦЕ БОЈЕ – Миле Ђукановић (292 бода), Удружење за
заштиту и одгој ситних животиња „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ Сремска Митровица
СЕКЦИЈА „J“ – „AGAPORNIS“ – Миомир Бошњак (506 бодова), Удружење одгајивача
ситних животиња „СЕКЦИЈА-ПТИЧАРА“ Суботица
СЕКЦИЈА „K“ – АУСТРАЛИЈСКИ ПАПАГАЈИ – Звонимир Свирчев (493 бода), Удружење
„СУБОТИЦА“ Суботица
СЕКЦИЈА „L“ – АЗИЈСКИ И АФРИЧКИ ПАПАГАЈИ – Мирослав Добријевић (101 бод),
Удружење „ДЕДА БРКА“ Деспотовац
СЕКЦИЈА „M“ – АМЕРИЧКИ ПАПАГАЈИ – Срђан Војкић (132 бода), Клуб за заштиту и
одгој птица „СОМБОР“ Сомбор
СЕКЦИЈА „N“ – „AMAZON - CACATUA - ARA - LORIUS – LORRICULUS“ – Није било
излагача
СЕКЦИЈА „O“ – ГРЛИЦЕ И ЕГЗОТИЧНИ ГОЛУБОВИ – Горан Сапожниченко (363 бода),
Клуб за заштиту и одгој птица „СОМБОР“ Сомбор






СЕКЦИЈА „P“ – ПРЕПЕЛИЦЕ И ЈАРЕБИЦЕ – Миле Ђукановић (195 бодова), Удружење за
заштиту и одгој ситних животиња „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ Сремска Митровица
СЕКЦИЈА „S“- КАНАРИНЦИ ПЕСМЕ „СРПСКИ ПЕВАЧ СЛАВУЈАР“ – Саша Тимотијевић
(44 бодова), Удружење за заштиту и одгој птица „КАРДУЕЛИС“ Крагујевац
СЕКЦИЈА „S 1“- ШТИГЛИЋ И БАСТАРДИ СА ПЕСМОМ ШТИГЛИЋА – Миливоје
Филиповић (16 бодова), Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња „ШТИГЛИЋ“
Лесковац
НАЈУСПЕШНИЈЕ ДРУШТВО - Клуб за заштиту и одгој птица „СОМБОР“ Сомбор (2524
бодова)

У Нишу 12.05.2020 године

_________________________
Председник так. комисије
Милош Станковић

