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ZAPISNIK 
 

11. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza 
 

održane u utorak 30. prosinca 2014. god. s početkom u 12:00 sati 
u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza 

 
Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, g. Lana Koller Fundelić, g. Igor Orlić, 

g. Velibor Mitrović, g. Marijan Turudić, g. Boris Savić, g. Robert Brnad i 
g. Krešimir Čadež. 

U radu sjednice sudjelovao je Predsjednik Nadzornog odbora g. Zvonimir 

Vavro. 
 

Sastanak je vodio g. Darko Uidl, Predsjednik Saveza.  
 

Utvrđivanje kvoruma: 
Utvrđeno je da UO s 8 nazočnih na sjednici ima kvorum i da je za 

donošenje odluka potrebno 5 glasova. 
 

Dnevni red: 
A. usvajanje zapisnika 

1. kalendar 2015. 
2. školovanje za poslove trenera streličarstva 

3. inicijativa za osnivanje trenerske sekcije 
4. definiranje sustava streličarskih natjecanja 

5. razno  

 
 

ad A. Usvajanje zapisnika 
Jednoglasno su usvojeni zapisnici s prethodnih elektronskih sjednica uz 

nadopunu zapisnika s 10. redovne sjednice ad 4. "Program rada za 2015. 
- Redovni program prema HOO" 

 
ad 1. Kalendar 2015. 

Nakon dodatnih konzultacija s klubovima SK Sisak, SK Cekin i SK Bjelovar 
jednoglasno je usvojen Kalendar natjecanja za 2015. 

 
ad 2. Školovanje za poslove trenera streličarstva 

"Olimpijska akademija" još uvijek ne nastavlja s radom na školovanju za 
poslove trenera streličarstva i kao što je najavljeno na Skupštini tražimo 

rješenje za školovanje osoba za poslove trenera streličarstva. 

 
"Sportsko učilište" Zagreb, ustanova za obrazovanje odraslih nudi nam da 

u roku od 30-45 dana nastavimo program osposobljavanja započet 2009. 
kod HOA. Zaključeno je da će se nastaviti sa sklapanjem Ugovora i 
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razradom detalja za izvođenje stručnog dijela ispita i time rješavanja 
gorućeg izazova poštivanja zakonskog roka za osposobljavanje osoba za 

poslove trenera koji rade u streličarskim klubovima. 

 
ad 3. Inicijativa za osnivanje trenerske sekcije 

Vezano za prethodnu točku i potrebama za podrškom klubovima za 
stručnim radom, odlučeno je da se krene u osnivanje Trenerske sekcije, 

koja će organizirati i pratiti stručni rad i usavršavanje trenera. 
 

ad 4. Definiranje sustava streličarskih natjecanja 
Prema ponderima za rangiranje sportskih natjecanja možemo podići 

streličarstvo u viši razred sportova pri HOO. Pozivaju se članovi Upravnog 
odbora i svi zainteresirani da naprave prijedloge za sustav natjecanja za 

2016. godinu (liga, kupovi itd.), rangiranje turnira i klubova, i osmisle 
sustav bodovanja klubova i pojedinaca. 

 
ad 5. Razno 

Predsjednik Nadzornog odbora g. Zvonimir Vavro izvijestio je UO o radu 

odbora i obavljenom opsežnom nadzoru materijalno-financijskog 
poslovanja saveza od 2011. do 2013. godine. Članovi odbora detaljno su 

pregledali svu dokumentaciju i izvršili usporedbe računa s izvodima kao i 
ostale provjere vjerodostojnosti. 

U izradi je detaljno izvješće o obavljenom nadzoru. Sačinit će se upute i 
pravilnici kako ubuduće raditi s obzirom na specifičnosti saveza i radi 

djelotvornijeg obavljanja nadzora. 
UO je izviješten o inspekcijskom nadzoru Sportske inspekcije koja je 3. 

prosinca obavila inspekcijski nadzor u HSS-u, s pozitivnim izvješćem. 
G. Darko Uidl izvijestio je o prihvaćanju proračuna HOO na njegovoj 

Skupštini od 29. prosinca. Odobren je i proračun HSS-a, odn. plan za 
2015., u istom iznosu kao i prethodne godine. 

G. Igor Orlić je dao prijedlog da se za kategorizaciju Državnih prvaka 
može podnijeti zahtjev za zakrivljeni i složeni luk. Kako je ured Saveza 

upravo takav prijedlog i poslao prema HOO, zamolio je da svi članovi UO 

prokomentiraju i dodaju svoje razmišljanje i prijedloge. 
 

Sjednica je završena u 15:00. 
 

 
 

 Zapisničar Predsjednik 
 Krešimir Čadež Darko Uidl 


