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ZAPISNIK
GODIŠNJE
SKUPŠTINE HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA
ZA 2006. GODINU
održane u subotu, 17. studenoga 2007. godine s početkom u 11 sati
u Hotelu Central u Zagrebu
Branimirova 3
Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Skupštine: SK 3D MedvednicaZagreb (Damir Končar),
SK AgramZagreb (Marko Juranić), SK Antun Mihanović ZelenjakRisvica (August Popijač), SK
BjelovarBjelovar (Saša Kiđemet), SK CekinVaraždin (Daniel Žugec), SK CroatiaZagreb
(Goran Villi, Miroslav Villi), SK DelniceDelnice (Lehel Papp), SK DubovacKalovac (Darko
Marković, Darko Draženović), SK DubravaZagreb (Zlatko Kovač, Tomislav Kaić), SK Katarina
ZrinskaČakovec (Mihael Štebih, Krešimir Štrukelj), SK KroatanNovigrad Dalmatinski (Dinko
Denona), SK Plava StrijelaZagreb (Ante Šola, Zvjezdan Buvač), SK PrelogPrelog (Darko
Kalšan), PSK Zagreb 1955.Zagreb (Darko Čižmek, Željko HorvatKorent, Darko Uidl), SK
RijekaRijeka (Dorjan Močinić), SK Sagitta LiberaDubrovnik (Draško Mihinjač po punomoći g.
Vlahe Kisića), SK SamoborSamobor (Tomislav Fundelić), SK SaponiaOsijek (Anđelko
Praskalo), SK SisciaSisak (Matija Pavlović, Zvonimir Vavro), SK SunjaSunja (Miroslav Srnec,
Robert Brnad), članovi Upravnog odbora saveza: Petar Čavlović, Alojz Mauser, Vladimir Sukser,
Vladimir Šincek (po punomoći g. Alojzu Mauseru), Dubravko Buden, Krešimir Čadež i Draško
Mihinjač.
Odsutni su bili sljedeći članovi Skupštine: SK 3D CroatiaPrezid, SK BaranjaKopačevo, SK
EurogradJakovlje, SK Frankopanski strjeličariOgulin, SK Ivan Antun ZrinjskiZagreb, SK
LađanskaLađanska, SK NašiceNašice, SK SrnaOsijek, SK ZenČakovec i članovi Upravnog
odbora saveza Zdenko Videc i Alen Kiđemet.
Dodatno sjednici su prisustvovali i predsjednik Nadzornog odbora saveza (Dražen Furdi),
administrativni tajnik saveza (Goran Ahel), sportska koordinatorica saveza (Andrea Čižmek), SK
Grebengradski streličariNovi Marof (Davor Pejnović), SK Koprivnica (Albert Pavlić, Drago
Mlinar), SK Maura KalKrk (Lana Koller, Mario Grujić) i SK Winnetou (Stjepan Šturman).
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
U radno tijelo Skupštine predloženi su predsjednik saveza g. Petar Čavlović (predsjedavajući), g.
Alojz Mauser (član) i g. Mihael Štebih (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen
Za članove Komisije za verifikaciju mandata predloženi su Goran Ahel (predsjednik) i gđica.
Andrea Čižmek (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za zapisničara je predložen Goran Ahel.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za ovjerovitelje Zapisnika predloženi su g. Vladimir Sukser i g. Danijel Žugec.
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Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik Komisije za verifikaciju mandata Goran Ahel, nakon što je Komisija prebrojala
punomoći prisutnih redovnih članova Skupštine, izvjestio je Skupštinu o pravovaljanosti donošenih
odluka. Skupštini su nazočne 43 osobe. Od 29 streličarskih klubova i 9 članova UOa, ukupno 38
redovnih članova (čl. 31. Statuta HSSa), Skupštini je nazočno 27 članova s pravom glasa. Skupština
ima kvorum (čl. 36. stavak 2. Statuta HSSa). Donešene odluke su pravovaljane, a potrebna
natpolovična većina glasova za donošenje odluka je 14 glasova (čl. 36. stavak 4. Statuta HSSa).
Nakon izvješća Komisije za verifikaciju mandata predsjedavajući je predložio sljedeći Dnevni red:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.1 Prijam novih klubova u HSS
1.2 Opoziv klubova koji više ne djeluju ili ne ispunjavaju svoje obveze prema HSSu
ili Zakonu
Izvješće Predsjednika saveza o radu saveza u 2006. godini
Izvješća o radu povjerenstava saveza u 2006. godini:
 Tehničko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva
 Razvojno – izvjestitelj predsjednik povjerenstva
 Sudačko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva
 Stegovno – izvjestitelj predsjednik povjerenstva
 Medicinsko – izvjestitelj predsjednik povjerenstva
 Nadzorni odbor – izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora
Izvješća izbornika juniorskih i seniorskih reprezentacija za 2006. godinu
 izvjestitelji izbornici: g. Dubravko Buden, seniorski i g. Cvijetoslav Zorman
juniorski izbornik
Izvješće o financijskom poslovanju saveza za 2006. godinu
 izvjestitelj izvršni direktor
Usvajanje Završnog računa saveza za 2006. godinu
Plan rada za 2008. godinu
Poziv za javnu raspravu oko usklađenja Statuta HSSa sa Zakonom o športu
NN(71/06)
Pitanja i prijedlozi

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1 Streličarski klubovi SK Grebengradski streličari, SK Koprivnica, SK Maura Kal, SK
Tomislav i SK Winnetou zatražili su prijam u Hrvatski streličarski savez. Klubovi su
dostavili u Ured saveza sve potrebne dokumente. Shodno ispunjavanju potrebnih uvjeta
predloženo je da se odluči da se navedeni klubovi prime kao redovni članovi u punopravno
članstvo Hrvatskog streličarskog saveza s pravima i obvezama koje proizlaze iz Statuta
HSSa.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Streličarski klubovi SK Ivan Antun Zrinjski i SK Zen ne ispunjavaju svoje redovne obveze
prema HSSu. Predloženo je da se odluči da se navedene streličarske klubove opozove iz
redovnog članstva Saveza.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
§
Nakon prijema novih klubova u savez i opoziva klubova koji više ne djeluju ili ne
ispunjavaju svoje obveze prema savezu ili Zakonu, Komisija za verifikaciju mandata ponovno je
prebrojala prisutne redovne članove Skupštine s pravom glasa i konstatirala sljedeće:
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Od 32 streličarska kluba i 9 članova UOa, ukupno 41 redovnog članova saveza (čl. 31. Statuta
HSSa), Skupštini je nazočan 31 član s pravom glasa. Skupština ima kvorum (čl. 36. stavak 2.
Statuta HSSa). Donešene odluke su pravovaljane, a potrebna natpolovična većina glasova za
donošenje odluka je 16 glasova (čl. 36. stavak 4. Statuta HSSa).
ad. 2 Predsjednik saveza, g. Petar Čavlović podnio je izvješće Skupštini o radu saveza u 2006.
godini:
§ informacije o održanim sjednicama UOa do sjednice Skupštine
§ povećanje broja streličarskih klubova na kraju 2005. godine / kraju 2006. godine
§ povećanje broja licenciranih natjecatelja na kraju 2005. godine / kraju 2006. godine
(natjecatelji po klubovima i dobnim kategorijama)
§ pregled po Kalendaru domaćih natjecanja u 2006. godini s bitnim informacijama za
2006. godinu (karakter priredbe, povećani broj natjecatelja na turnirima)
§ međunarodna natjecanja u 2006. godini / seniori / juniori i kadeti/ MŽ / olimpijski i
složeni luk / ostvareni rezultati
§ svjetska i europska rang lista
§ porast broja dana provedenih na međunarodnim natjecanjima u 2006. godini / seniori
/ juniori i kadeti / gdje i kada
§ informacije o suđenju naših sudaca na međunarodnim natjecanjima u 2006. godini
§ rad naših predstavnika u međunarodnim tijelima FITAe
§ operativne informacije o radu saveza
§ uspjeh naše muške ekipe u složenom luku (Darko Uidl, Dario Gregec, Goran Villi)
na 17. EP FITA vanjsko metno kolo u Ateni, Grčka – osvajanje srebrne europske
medalje
§ aktivnosti oko organizacije 1. svjetskog kupa i europskog Grand Prix turnira i
proslave 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj  Poreč 9. do 13. svibnja 2006
§ priprema i kandidatura Bjelovara kao domaćina za EP FIELD 2007.
§ organizacija seminara za nacionalne suce u Narti pokraj Bjelovara 25. i 26. ožujak
2006.
§ rad saveza u tijelima HOO, FITA i EMAU
§ rad saveza i administrativnog tajnika sa stručnim službama HOO, FITA i EMAU
§ informacija za 2006. godinu o streličarima na posebnim programima HOOa
§ medijsko praćenje saveza
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
ad. 3 Izvješće Tehničkog povjerenstva:
Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser podnio je Skupštini izvješće o radu
Tehničkog povjerenstva u 2006. godini.
Izvješće Razvojnog povjerenstva:
U odsustvu predsjednika Razvojnog povjerenstva, g. Alena Kiđemeta pročitano je njegovo
dostavljeno izvješće o radu Razvojnog povjerenstva u 2006. godini.
Izvješće Sudačkog povjerenstva:
U odsustvu predsjednika Sudačkog povjerenstva, g. Vladimira Šinceka pročitano je njegovo
dostavljeno izvješće o radu Sudačkog povjerenstva u 2006. godini.
Izvješća Stegovnog i Medicinskog povjerenstva:
Obzirom da predsjednici Stegovnog i Medicinskog povjerenstva nisu dostavili svoja izvješća
o radu u 2006. godini zaključeno je da se navedena izvješća imaju dostaviti svim nazočnima
u roku od 15 dana.
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Izvješće Nadzornog odbora:
Predsjednik Nadzornog odbora, g. Dražen Furdi podnio je Skupštini izvješće Nadzornog
odbora.
Nakon rasprave o izvješću u kojoj su sudjelovali predsjednik saveza g. Petar Čavlović,
predsjednik Nadzornog odbora g. Dražen Furdi, g. Miroslav Villi, g. Darko Uidl i g. Željko
HorvatKorent predloženo je da se izvješća prihvaćaju jedno po jedno.
Izvješće Tehničkog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Razvojnog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Sudačkog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Obzirom na karakter izvješća Stegovnog i Medicinskog povjerenstva koja nisu imala
ozbiljnijih zadaća u 2006. godini predloženo je da se zaključi da se izvješća po njihovoj
dostavi smatraju prihvaćenima.
Uz jedan glas protiv, Skupština zaključuje da se izvješća Stegovnog i Medicinskog
povjerenstva smatraju se po njihovoj dostavi prihvaćenima.
Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
Uz 20 glasova za, 7 protiv i 4 suzdržana obvezuje se predsjednika saveza da sljedeću
Skupštinu saveza sazove u mjesecu svibnju sljedeće godine.
ad. 4 Seniorski izbornik, g. Dubravko Buden podnio je izvješće Skupštini o radu i djelovanju
seniorske reprezentacije.
Juniorski izbornik, g. Cvijetoslav Zorman dostavio je pismeno izvješće Skupštini o radu i
djelovanju juniorske reprezentacije u 2006. godini.
Izvješće seniorskog izbornika g. Dubravka Budena o radu i djelovanju seniorske
reprezentacije u 2006. godini jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće juniorskog izbornika g. Cvijetoslava Zormana o radu i djelovanju juniorske
reprezentacije u 2006. godini jednoglasno je prihvaćeno.
ad. 5 Izvršni direktor saveza g. Alojz Mauser podnio je Skupštini izvješće o poslovanju saveza u
2006. godini.
ad. 6 Nakon rasprave po podnijetom izvješću o poslovanju saveza iz točke 5. u kojoj su
sudjelovali predsjednik saveza g. Petar Čavlović, izvršni direktor g. Alojz Mauser,
predsjednik Nadzornog odbora g. Dražen Furdi, g. Horvat Korent Željko, g. Zlatko Kovač,
g. Anđelko Praskalo i g. Matija Pavlović Izvješće o poslovanju saveza u 2006. godini i
Završni račun saveza za 2006. godinu uz 14 glasova za, 7 protiv i 10 suzdržanih nisu
prihvaćeni.
Obvezuje se predsjednika saveza g. Petra Čavlovića da do kraja godine održi
zajednički sastanak predstavnika knjigovodstvenog servisa saveza s Nadzornim
odborom saveza.
ad. 7 Predsjednik saveza g. Petar Čavlović predočio je Skupštini informacije o Planu rada saveza
u 2008. godini od kojih je posebno istaknuto nekoliko ključnih ciljeva:
§
§
§

profesionalizacija trenera na nivou lokalnih športskih zajednica
uvođenje pravilnika o vrednovanju postignutih rezultata streličara na domaćim
turnirima
uvođenje instituta Tehničkog delegata na Državnim prvenstvima
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§
§
§
§

§

uvođenje adhoc kontrola na uzimanje nedopuštenih sredstava na svim turnirima iz
Kalendara natjecanja HSSa (doping, alkohol)
uspostava potencijala i podizanje baze juniora – skretanje prema olimpijskom luku
uvođenje sustavnog školovanja trenera u streličarstvu u suradnji s Hrvatskom
olimpijskom akademijom
športski segment: kvalifikacije za OI Peking 2008., sudjelovanje u trenerskom kampu
u Egiptu (Wadi Degla), organizacija svjetskog kupa i europskog Grand Prix turnira u
Poreču, streličarska škola, organiziranje seminara, organizacija streličarskih kampova
za djecu, natjecanje Jadranskog pokala, Kalendar natjecanja HSSa u 2008. godini
povećanje medijskog praćenja sporta

ad. 8 Skupština jednoglasno odlučuje da se pristupi izradi nacrta novog Statuta HSSa koji
će biti usklađen s novim Zakonom o športu (NN 71/06), biti dan na javnu raspravu i potom
usvojen na sljedećoj sjednici Skupštine saveza.
ad. 9 Skupština jednoglasno prihvaća da se sastanu predstavnik Nadzornog odbora saveza,
izvršni direktor saveza g. Alojz Mauser i gđica. Ines Vidiček te da se informacija s tog
sastanka dostavi ostalim članovima Nadzornog odbora.
Skupština jednoglasno odlučuje da slijedom nemogućnosti g. Anđelka Praskala da dalje
obavlja dužnost člana Nadzornog odbora saveza njegov mandat člana Nadzornog odbora
prestaje po izvršenju obveza određenih odlukom Skupštine u točci 6. ovog zapisnika vezano uz
usvajanje Izvješća o poslovanju saveza u 2006. godini i prihvaćanja Završnog računa saveza
za 2006. godinu.
U nastavku uslijedila je kratka rasprava o prijedlogu da se online prijava termina klubova za
organizaciju natjecanja učini transparentnijom (g. Daniel Žugec), da se uvede sustav obveznog
raspucavanja na svim turnirima iz kalendara natjecanja HSSa (g. Krešimir Štrukelj i g. Krešimir
Čadež), o prijedlogu da se državni rekordi priznaju na svim natjecanjima iz kalendara natjecanja
HSSa (g. Krešimir Štrukelj), o pravovremenom izvješćivanju izbornika o potrebnim kriterijima za
izbor reprezentativaca (g. Željko Horvat Korent), o obvezi podjele meta reprezentativcima (g.
Krešimir Štrukelj), o izradi natjecateljskih licenci (g. Damir Končar), o problemu nastupanja
stranaca na turnirima iz domaćeg kalendara (g. Matija Pavlović) te o postupku izbora novog člana
Nadzornog odbora saveza slijedom prestanka mandata člana NOa g. Anđelka Praskala (g.
Dubravko Buden).
Predsjednik saveza g. Petar Čavlović zahvalio se skupštinarima i zaključio rad sjednice Skupštine.
Sjednica je završena oko 14:00 sati.
U Zagrebu, 21. srpnja 2008.
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