ZAPISNIK

6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane utorak 24. rujna 2013. god, s početkom u 17:00 sati
u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Nazočni članovi UO: g. Krešimir Čadež, g. Igor Orlić, g. Damir Kovačević, g. Marijan Turudić,
g. Boris Savić, g Vladimir Šincek, g. Robert Brnad i gđica Lana Koller.
Odsutni opravdano: g. Darko Uidl.
Sjednicu je u odsustvu predsjednika vodio glavni tajnik Saveza g. Krešimir Čadež.
Dnevni red:
1. Potvrda zapisnika 5. sjednice UO 10.05.2013., i zapisnika e-sjednica: 29.05.2013., 21.06.2013.,
24.06.2013., 04.07.2013., 16.08.2013. i 03.09.2013.
2. Tužba Goran Ahel, Aneks ugovora
3. Žalba na odluku Stegovne komisije
4. Stručni studij streličarstvo KIF Split
5. Standardni luk - definicija i primjena
6. Razno
6a.
3D PH
6b.
PH Sisak
6c.
E-mail adrese
6d.
Kategorizacija
Utvrđivanje kvoruma:
Utvrđeno je da UO na sjednici ima kvorum i da donosi odluke s 4 glasa (2 glasa g. Orlić, g.
Šincek u mirovanju).
Predsjednik saveza g. Darko Uidl je na hitnom sastanku s predsjednikom HOO vezano za
rješavanje dugovanja HOO prema zahtjevima za natjecanja Wuxi i Sassari.
ad 1.
Usvaja se zapisnik 5. sjednice UO održane i zapisnici e-sjednica: 29.05.2013., 21.06.2013.,
24.06.2013., 04.07.2013., 16.08.2013. i 03.09.2013. sa 6 glasova za (2 glasa g. Orlić, g. Šincek u
mirovanju).
Donosi se zaključak da će se uz poziv za elektronske sjednice dostaviti u prilogu materijali
vezani za prijedloge. Nakon završetka elektronske sjednice članovima UO dostaviti će se
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odluke na e-mail. Prijedlog zapisnika sjednice UO dostavljati će se članovima UO dva dana
prije sjednice na e-mail.
ad 2.
Vezano za tužbu Goran Ahela glavni tajnik Saveza obavijestio je prema odluci UO sa
elektronske sjednice zbog visine spora angažiran odvjetnički ured za odgovor na tužbu.
Navodi iz tužbe su pobijani, a naročito zahtjev za deset dohodaka za svaku godinu. Aneks
ugovora je napravio sam sa sobom 22. listopada u ponedjeljak, odmah nakon predzadnje
skupštine koja je održana 20. listopada u subotu. Aneks ugovora vrijedi od dana potpisivanja, a
ne primjenjuje se osam godina unazad. Goran Ahel nije naveo postojanje Aneksa u svojoj žalbi
na otkaz ugovora o radu. Aneks ugovoru nije zaprimljen, nije urudžbiran niti odložen u arhivu.
Vrijednost ugovora daleko nadmašuje 5.000,00 odnosno 20.000,00 kn i ne vrijedi bez
prethodne potvrde Upravnog odbora ili makar nakon odobrenja na prvoj sjednici. Nakon
razrješenja 26.11.2012. postoji mogućnost njegovog angažiranja na radnom mjestu
Administratora za koje Savez prima prema planu HOO za 2013. ukupno 40.000,00 kn bruto, na
što Goran Ahel ne pristaje nego traži odštetu. Prigovor zbog kašnjenja i potpuno odbacivanje
tužbe je prvi korak, a pobijanje navoda u slučaju prihvaćanja tužbe drugi korak.
Članovi bivšeg Upravnog odbora nisu bili upoznati, niti su odobrili sklapanje Aneksa ugovoru o
radu s Ahel Goranom .
ad 3.
Žalba na odluku Stegovne komisije klubova protiv rješenja Kiđemet Alena proslijeđena je
Stegovnoj komisiji. Dugovanja prema Savezu po nalazu Nadzornog odbora su u cijelosti
fakturirana Kiđemet Alenu i Ahel Goranu, ali za ispravni obračun i pravo stanje dugovanja treba
provjeriti obračune svih naloga i podizanje gotovine ili isplata. U slučaju potrebe angažirati će
se knjigovodstvena revizija.
ad 4.
Stručni studij streličarstva na KIF Split nudi suradnju i podršku u razvoju streličarstva.
ad 5.
Standardni luk - definiciju i primjenu pravila trebamo ponovno usuglasiti, npr. materijal za
tetive (samo Dakron), ograničiti natjecateljima licencu do najviše godinu dana, promijeniti opis
vrijednosti, kontrola opreme nakon turnira itd. WA ga priznaje kao prijelazni oblik do
natjecanja u olimpijskom luku za početnike s opisom jednostavni luk. Osim u RH koristi ga
samo jedna država u Africi.
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ad 6 a.
G. Kovačević upozorava da prema 4.4 Natjecateljskog pravilnika i novim WA pravilima nije
moguće završiti natjecanje u jednom danu. Nakon rasprave odlučeno je da će se natjecanje
ove godine uvrstiti u prijelazni period i održati prema pravilima 3D „28 meta“ (jedna strijela po
meti) i nadopunjenim pravilima Jadranskog kupa za finale sa 6 glasova za (2 glasa g. Orlić, g.
Šincek u mirovanju).
ad 6 b.
Prema zahtjevu Sudačkog povjerenika donosi se odluka za PH FITA sa 5 glasova za (2 glasa g.
Orlić, g. Šincek u mirovanju):
SK Sisak mora izvršiti , sukladno važećem Natjecateljskom pravilniku:

osvojeno mjesto i
rani Prvaci Hrvatske i osvajači medalja.
ad 6 c.
E-mail adrese @archery članova UO biti će obnovljeni i novi podatci za pristup biti će poslati
članovima UO.
ad 6 d.
Kategorizacija za svjetski i europski rekord u streličarstvu za juniore i kadete nije dovoljno
definirana. G. Orlić:
„Kategorizaciju treba korigirat i trebamo svojom inicijativom kao savez utjecati prema HOO da se
ista izmjeni u smislu budućih svjetskih i europskih rekorda koje će sutra ostvariti netko od mladih, a
nigdje nisu navedeni.
Točnije ako pogledate kategorizaciju nigdje se ne navode svjetski i europski juniorski i kadetski
rekordi, već se samo u I kategoriji navode rekordi, a po HOO, to su samo seniorski, tako da ovih
drugi po njima niti nema.
Kako Maji nije priznat svjetski i europski kadetski rekord za kategorizaciju, ja sam izjavio da
nismo htjeli podnosit žalbu na rješenje HOO, iako smo imali mogućnost, ali će sutra neko drugo djete
doći u istu situaciju i radi budućih naraštaja i takvih rekorda da se zatraži službenim putem, ukoliko
je moguće, svrstavanje takvih rekorda u neku od kategorizacija.“
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ad 6 e.

G. Šincek traži da mu se dostavi stanje dugovanja prema sucima.
Glavni tajnik objašnjava trenutna financijska dugovanja klubova i HOO-a prema Savezu, akcije i
djelovanja koja se poduzimaju da se premosti ovaj period pozajmicama i jamstvom HOO za
kreditiranje od PBZ.
Za slijedeću godinu moramo pojačati disciplinu i politiku naplate obaveza od klubova.
Sjednica je završena u 21:30.

Zagreb, 27.09. 2013.

Zapisničar:
Krešimir Čadež

Predsjednik saveza:
Darko Uidl
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