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ZAPISNIK 
 
 

21. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza 
održane u četvrtak, 08. studenog 2011. god, s početkom u 17,00 sati 

u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza 
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb 

 
 

Nazočni članovi UO-a: g. Alen Kiđemet, g. Ivan Mustapić, g. Goran Ahel, g. Igor Orlić, g. Dorjan Močinić, 
g. Draško Mihinjač,g. Dubravko Buden i  Dražen Furdi 
Odsutni: g. Damir Kolarek 
Ostali nazočni: g. Zlatko Zubović, Predsjednik NO HSS-a, Igor Sabljak, zapisničar 
Sjednicom je predsjedavao Predsjednik HSS-a g. Alen Kiđemet. 
 
 
Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red: 
 

1.   Usvajanje Zapisnika 20. sjednice UO održane 13. listopada 2011. 

2.   Usvajanje Pravilnika o načinu uporabe i korištenju službenih vozila  
             Saveza, korištenju reprezentacije, prava na korištenje i visinu troškova službenih  
             mobilnih telefona i potpisivanja narudžbi     
 - predlagatelj Predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet 

3.   Kalendar natjecanja HSS-a za 2012. godinu 
 - izvjestitelj Povjerenik za tehnička pitanja g. Igor Orlić 

4.   Prijedlog pravilnika kup natjecanja u FITA disciplinama 
 - diskusija po prijedlogu SK Katarina Zrinska 

5.   Donošenje odluka o visini normi za dvoranska natjecanja u 2012. godini (A i B  
             norma za međunarodna natjecanja, norme za nastup na Državnim dvoranskim  
             prvenstvima) 
 - po prijedlogu izbornika  

6.   Donošenje odluke o visini godišnje članarine Savezu i natjecateljskih licenci u   
             2012. god. 

7.   Donošenje odluke o pokrivanju troškova suđenja na domaćim turnirima iz  
             službenog Kalendara natjecanja Saveza u 2012. godini  

8.   Razno  
 - primanje SK Glina u članstvo Saveza 
 - izmjena termina FITA star turnira FITA 2x18m + OR - "Sveti Nikola 2011.", Sisak 
 - odluka o nabavci novih prijenosnih računala za Ured Saveza 
 - Redovni financijski plan Saveza u HOO-u za 2012. godinu – informacija po obavljenim  
                 razgovorima u HOO-u 
 - Vijeće športske arbitraže HOO-a (zahtjev za očitovanjem) 
 - Natjecateljski pravilnik 3D Alpe Adria kupa za 2012. godinu 
 - Natjecateljski pravilnik CRO 3D kupa za 2012. godinu 
 - Natjecateljski pravilnik Srednjeeuropskog kupa (CEC) za 2012. godinu 
 - Prijedlog pravilnika za FITA Hrvatski kup i za Hrvatski trofej 
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ad 1.  
 
 Zapisnik 20. sjednice UO održane 13. listopada 2011. usvaja se uz jedan suzdržani glas 
 
ad 2.  

  
  Sa dva suzdržana glasa prihvaćen je Pravilnik o načinu uporabe i korištenju službenih vozila  

Saveza, korištenju reprezentacije, prava na korištenje i visinu troškova službenih mobilnih telefona i 
potpisivanja narudžbi. 
 

ad 3.  
 

Povjerenik za tehnička pitanja g. Igor Orlić pročitao je članovima UO termine za koje su se 
klubovi izjasnili u kalendaru natjecanja za 2012 godinu. Jedan dio termina je prihvaćen, a za 
ostale će se ponovo kontaktirati predstavnici klubova radi promjena termina. Trenutačno aktualna 
verzija kalendara 6.4 biti će objavljena na stranicama saveza. 
 

ad 4.  
 

Prijedlog pravilnika kup natjecanja u FITA disciplinama kojeg je predložio SK Katarina Zrinska je 
razmotren i članovi UO su se jednoglasno usuglasili da će se donijeti nacrt za FITA kup. 
 

ad 5.  
 

g. Dubravko Buden, predočio je članovima UO prijedlog A i B normi za dvoranska natjecanja u 
sezoni 2012. Seniorske norme prihvaćene su jednoglasno.  
Naglašeno je da se ostavlja mogućnost da UO odluči o sufinanciranju dodatnog broja streličara 
koji bi išli na natjecanja. 
Umjesto g. Damira Kolareka koji nije bio nazočan, g. Alen Kiđemet pročitao je prijedlog juniorskih 
normi za 2012. godinu. Juniorske norme, zbog nedefiniranih kriterija, nisu prihvaćene 
(jednoglasno). Članovi UO su predložili da se iste dorade za usvajanje na sljedećem sastanku. 
Jednoglasno je donesena odluka da je za sudjelovanje na dvoranskom prvenstvu 
Hrvatske dovoljna samo jedna norma, visine normi su ostale iste. 
 

ad 6.  
 

Odluka o visini članarine i licenci odgađa se za iduću sjednicu do koje bi se trebao utvrdit broj 
natjecanja u sezoni 2012. i koliki je broj aktivnih klubova koji participiraju članarinama u savezu. 
 

ad 7.  
 

Jednoglasno je donesena odluka da će HSS pokrivati troškove suđenja na domaćim 
turnirima iz službenog Kalendara natjecanja Saveza u 2012. godini.  

 
 
ad 8.  
 

Razno : 
 

- Jednoglasno je donesena odluka o primanju SK Glina u članstvo Saveza do prve 
redovne sjednice Skupštine Saveza 
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- Jednoglasno je potvrđena izmjena termina FITA star turnira FITA 2x18m + OR - 
"Sveti Nikola 2011.", Sisak koji će se održati 11.12.2011. umjesto 04.12. kako je 
bilo prvotno zamišljeno. 

 
 

- Jednoglasno je donesena odluka o pristupanju nabavci novih prijenosnih 
računala za ured Saveza. 

- g. Alen Kiđemet predsjednik saveza i g. Goran Ahel glavni tajnik obavijestili su članove UO 
o redovnom financijskom planu Saveza u HOO-u za 2012. 

- Članovi UO prokomentirali su dopis Vijeća športske arbitraže HOO-a (zahtjev za 
očitovanjem) vezan uz postupak prema g. Alojzu Mauzeru i složili su se da je postupak još 
uvijek u toku i da se očitovanje može dostaviti tek po završetku postupka kaznene prijave. 

- Natjecateljski pravilnik 3D Alpe Adria kupa za 2012. godinu usvojen jednoglasno. 
- Natjecateljski pravilnik HR 3D kupa za 2012. godinu usvojen je jednoglasno uz 

opasku predsjednika saveza g. Alena Kiđemeta da bi bilo dobro da se isti zove „3D 
Hrvatski Kup“ (3D HR Kup) umjesto dosadašnje izvedenice „3D CRO KUP“. 

- Natjecateljski pravilnik Srednjeeuropskog kupa (CEC) za 2012. godinu nije potvrđen jer su 
se članovu UO složili da je to natjecanje koje se održava na razini klubova koji ga 
organiziraju, a ne na razini saveza tako da nema potrebe da UO u tom slučaju određuje 
natjecateljski pravilnik. 
Na prijedlog g. Alen Kiđemeta predsjednika streličarskog saveza vezanu uz nastojanje 
saveza da i u budućnosti organizira Svjetski kup, UO je donio jednoglasnu odluku da 
se streličarski savez prijavi na natječaj za organizaciju svjetskog kupa u periodu 
2013. – 2015. godine. 

- Predsjednik saveza g. Alen Kiđemet predočio je članovima UO prijedlog pravilnika za FITA 
Hrvatski kup i za Hrvatski trofej. Članovi UO raspravljali su o prijedlogu i usaglasili su se  
da će odluku donijeti na slijedećoj sjednici UO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, 08. studeni 2011. 

 
 
 

Zapisničar:   Predsjednik saveza: 
 

Igor Sabljak   Alen Kiđemet 
                       


