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ZAPISNIK 

  
04. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA 

održane u petak 02. rujna 2005. u Bjelovaru (Gudovec) 
 u prostorijama sajamskog prostora Bjelovarskog sajma 

Gudovačka cesta bb, 43000 Bjelovar 
 

 

 

 

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora: 
      Petar Čavlović, predsjednik  
 Alojz Mauser, izvršni direktor  
 Vladimir Sukser, član  
 Vladimir Šincek, član  
 Krešimir Čadež, član  
 Dubravko Buden, član 
 Alen Kiđemet, član 
 Draško Mihinjač, član i  
 Zdenko Videc, član. 
Dodatno, sjednici su prisustvovali i g. Damir Bajs, župan Bjelovarsko-Bilogorske županije, gđa. 
Vesela Trnski, pročelnica za društvene djelatnosti Bjelovarsko-Bilogorske županije, direktor 
Bjelovarskog sajma, g. Zlatko Salaj i g. Goran Ahel, administrativni tajnik Saveza. 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Petar Čavlović. 

 

U uvodnom dijelu sjednice predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Petar Čavlović pozdravio 
je prisutne članove Upravnog odbora Saveza te posebno goste, g. Damira Bajsa, župana 
Bjelovarsko-Bilogorske županije, gđu. Veselu Trnski, pročelnicu za društvene djelatnosti 
Bjelovarsko-Bilogorske županije te g. Zlatka Salaja, direktora Bjelovarskog sajma. G. Čavlović  je 
izrazio zadovoljstvo prisutnošću gostiju visoko poziocioniranih u lokalnoj samoupravi Bjelovarsko-
Bilogorske županije na sjednici Saveza a u ime gostiju svima se obratio g. Damir Bajs, župan 
Bjelovarsko-Bilogorske županije. G. Bajs je izrazio zadovoljstvo održavanjem sjednice Upravnog 
odbora Hrvatskog streličarskog saveza u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji te je istakao spremnost i 
zainteresiranost lokalne samouprave Bjelovarsko-Bilogorske županije za organiziranjem velikih 
streličarskih natjecanja na za to pogodnim terenima u okolici grada Bjelovara i samoj Bjelovarsko-
Bilogorskoj županiji. Također je članovima Upravnog odbora iskazao izraze dobrodošlice u 
županiju, grad Bjelovar i Gudovec sa željom da njihov rad bude uspješan. Zaželio je da se članovi 
Upravnog odbora ugodno osjećaju na prostoru Bjelovarskog sajma te dodao da će kao dobri 
domaćini poduzeti sve da to tako i bude. G. Damir Bajs i g. Zlatko Salaj zbog svojih drugih obaveza 
potom su napustili sjednicu a članovi Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza uz prisustvo 
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gđe. Vesele Trnski kao predstavnice lokalne samouprave Bjelovarsko-Bilogorske županije pristupili 
su radnom dijelu sjednice.  
 
Ustanovljen je kvorum, za zapisničara je određen g. Goran Ahel, te je predložen i prihvaćen slijedeći 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s treće sjednice Upravnog odbora od 09. srpnja 2005.  
2. Izvješća o radu između dviju sjednica  
3. Izvješće s  Opće skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora održane u Splitu, 17. kolovoza 2005. 
4. Donošenje odluke o organizaciji Grand Prix turnira 2006. godine  
5. Donošenje odluke za kandidaturu organizacije turnira najviše kategorije u 2007. godini 
6. Olimpijada Peking 2008. 
7. Usvajanje Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa i Pravilnika povjerenstva za razvoj 
8. Odluka o terminu održavanja Prvenstva Hrvatske FITA  
9. Prijam novih klubova u članstvo Saveza 
10. Odluka o načinu plaćanja troškova sucima 
11. Razno 
 
 
Ad. 1 Na Zapisnik s 03. sjednice UO-a nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 G. Dubravko Buden (seniorski izbornik) u svom izvješću o aktivnostima između dviju 

sjednica UO-a istakao je održane radne treninge u Novigradu (26.07. – SK Kroatan) i Sisku 
(05.08. – SK Siscia) te odlazak u Klagenfurt radi radnog sastanka sa vodstvom 3D EAA 
asocijacije, predsjednikom g. Chrly Eggerom i  tajnikom g. Martinom Schaiberom te 
plaćanja godišnje članarine HSS-a u 3D-EAA asocijaciji. Također je istakao dostavljanje 
prijedloga Programa i plana rada reprezentacije za iduće četverogodišnje razdoblje. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
dostavljeni prijedlog Programa i plana rada reprezentacije za iduće četverogodišnje 
razdoblje prihvaća na raspravu u Upravni odbor za usvajanje na jednoj od idućih 
sjednica UO-a. 

 G. Alojz Mauser (izvršni direktor) u svom izvješću istakao je održavanje Svjetskih igara u 
Duisburgu gdje je bio službeni sudac, održavanje Univerzijade u Turskom Izmiru (gdje je 
bio službeni sudac a naši natjecatelji u konačnici po plasmanima kako slijedi: Ivana Buden 
4., Lana Koller 16., Andrea Čižmek 18., Goran Villi 11. te ženska ekipa 5.). G. Mauser je 
naglasio da je zbog potrebe imanja ženske ekipe na natjecanje umjesto g. Dubravka Budena 
(predviđenog vođe puta) na natjecanje išla gđica. Andrea Čižmek što se pokazalo 
opravdanim (ekipno osvojeno 5. mjesto). Iz izvješća je izdvojeno i otvaranje internet 
stranice 'Reprezentacija' na web siteu Hrvatskog streličarskog saveza. Spomenuto je i da je 
u Delnicama održan streličarski turnir koji je prvi u organizaciji novog kluba SK Delnice. 
Također su spomenute i održane prezentacije streličarstva u Skradu 19. i 20. kolovoza ove 
godine te u Šibeniku 26.-28. kolovoza ove godine. Pri tome su organizirani i prigodni 
turniri te ostvareni brojni kontakti s pojedincima i udrugama (posebno je naglašena 
uspostava kontakata s udrugama invalida). G. Mauser je izdvojio i pristigli fax od gđe. 
Dragice Stjepanović u vezi njezinog financijskog dugovanja Savezu u kojem gđa. 
Stjepanović traži dodatnu odgodu roka vraćanja sredstava do 31. listopada ove godine do 
kada bi stekla uvjete za podizanje kredita kojim bi vratila navedena sredstva. Fax je 
proslijeđen tvrtci Kopun i Kopun te je dobiven savjet da se postupi kako je gđa. 
Stjepanović zatražila.  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se u 
skladu s usmenim mišljenjem i stajalištem tvrtke Kopun i Kopun prihvaća 
prolongiranje roka gđi. Dragici Stjepanović za vraćanje punog iznosa sredstava do 31. 
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listopada 2005. godine te se ured Saveza obvezuje pripremiti potrebne radnje za 
poduzeti u slučaju da se novac ne vrati. 

 U svezi završnog financijskog izvješća, g. Alojz Mauser pročitao je dostavljeno izvješće 
tvrtke Kopun i Kopun u kojem se konstantira pogreška u završnom financijskom izvješću 
(u sažetom obliku) podnešenom na Skupštini Saveza koja se potkrala bivšem 
knjigovodstvenom servisu pri izradi izvješća uslijed prenešenog iznosa iz krive kolone 
financijskih dokumenata dok je iz bankarskih izvješća i izvoda sa računa vidljivo da je 
stvarno stanje sredstava ispravno te da su dokumenti podnešeni nadležnim organima 
ispravni i korektni. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
dostavljeno izvješće tvrtke Kopun i Kopun u vezi završnog financijskog izvješća 
kopira i dostavi svim članovima Upravnog odbora te da se na slijedećoj sjednici 
Upravnog odbora da završno mišljenje Upravnog odbora u vezi završnog financijskog 
računa. 

 Predsjednik Saveza, g. Čavlović pohvalio je održavanje i ažurnost internet stranica Saveza. 

 G. Vladimir Sukser i g. Goran Ahel ponovljeno su spomenuli i problem kategorizacije 
streličara od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Pojedinci se javljaju da im nije riješen 
status i dodijeljena kategorija na koju imaju pravo a zbog toga ne mogu ostvariti neka svoja 
dalja prava. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
obvezuje predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Petar Čavlović da se 
sprovede spomenuta kategorizacija streličara što je prije moguće.  

 U nastavku je g. Vladimir Šincek, predsjednik Sudačkog povjerenstva izvijestio članove 
Upravnog odbora o aktivnostima koje poduzima Sudačko povjerenstvo. Iz izvješća je 
izdvojeno revidiranje FITA pravila, prijevod FITA pravila za longbow za field (i 
objavljivanje prijevoda na internetu). Spomenut je i još uvijek nedovršen prijedlog 
prijevoda FITA pravila te dovršavanje ispitnih materijala.  

 
Ad. 3 Predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Petar Čavlović dao je potom izvješće s 11. 

Opće skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora održane u Splitu, 17. kolovoza ove godine. 
U izvješću je spomenuto da je u skladu s kadrovskim ekipiranjem Hrvatskog olimpijskog 
odbora, na prijedlog g. Radimira Čačića (predsjednika Teniskog saveza Hrvatske), g. Goran 
Ivanišević izabran za četvrtog dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Slijedom 
izmjena i dopuna Statuta HOO-a od 17. svibnja ove godine, HOO ima četiri dopredsjednika 
i 17 članova Vijeća. Goran Ivanišević ujedno će obnašati dužnost predsjednika Odbora 
lokalnih sportskih zajednica. G. Goranko Fižulić izabran je za predsjednika Odbora ljetnih 
olimpijskih igara, g. Stojko Vranković za predsjednika Odbora neolimpijskih sportova a g. 
Ivo-Goran Munivrana za predsjednika Odbora zimskih olimpijskih sportova. Novim 
članovima Vijeća HOO-a imenovani su g. Duško Mrduljaš (Hrvatski veslački savez) i g. 
Marijan Maras (predstavnik Zagrebačkog sportskog saveza). Daljnja nadopuna članova 
Vijeća HOO-a obavit će se na slijedećoj sjednici skupštine HOO-a koja je planirana za 
prosinac 2005. Na Skupštini je donešena odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o 
radu skupštine HOO-a te je kao radni materijal prihvaćen Projekt priprema i sudjelovanja 
hrvatskih sportaša na XXIV. Olimpijskim igrama – Peking 2008. Prijedlog Projekta je 
proslijeđen nacionalnim sportskim savezima koji u roku 60 dana moraju dostaviti svoje 
prijedloge i primjedbe. Članovi Skupštine HOO-a obaviješteni su kako je financijsko 
poslovanje HOO-a u razdoblju siječanj-lipanj 2005. stabilno te kako je priljev sredstava iz 
državnog proračuna i od igara na sreću relativno redovit te su povećana vlastita sredstva od 
marketinga. 
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 Predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Čavlović još je napomenuo kako je imao 
razgovor s predsjednikom HOO-a g. Matešom te dogovorio sastanak s njim na kojem bi se 
trebalo govoriti o nizu tema važnih za djelovanje Hrvatskog streličarskog saveza. 

 
Ad. 4 U nastavku sjednice razgovaralo se o organizaciji Grand Prix turnira iduće godine i novim 

okolnostima koje su se pojavile u vezi organizacije navedenog turnira te razlozima zašto 
već nije raspisan najavljeni Natječaj za iskazivanje interesa zainteresiranih gradova i 
lokalne samouprave za organizaciju takvog turnira 1. kategorije. Naime okolnosti oko 
samog karaktera 1. Grand Prix turnira 2006. godine koji se treba održati u Hrvatskoj znatno 
su se promjenile. Novoizabrani predsjednik FITA-e (Svjetske streličarske federacije), dr. 
Ugur Erdener najavio je (u skladu sa svojim Programom na osnovu kojega je izabran za 
predsjednika FITA-e) novo svjetsko natjecanje: Svjetski kup. Natjecanje Svjetskog kupa 
sastojalo bi se od pet turnira 1. kategorije godišnje (2 u Europi, 1 u Aziji, 1 u Americi te 
finalnog turnira koji bi se organizirao negdje u svijetu). Natjecanje Svjetskog kupa trebalo 
bi početi iduće godine i bilo bi prvo veliko natjecanje novoizabranog predsjednika FITA-e. 
Ono što se promjenilo u vezi organizacije Grand Prix turnira u Hrvatskoj iduće godine je to 
da su čelni ljudi Hrvatskog streličarskog saveza usmeno zamoljeni od strane FITA-e i 
njezinog predsjednika, dr. Erdenera da budu domaćini organizacije 1. turnira koji će se 
bodovati i rangirati za Svjetski kup. Za streličarstvo je to povjesni događaj jer se radi o 
prvom takovom natjecanju uopće. Radilo bi se o istom natjecanju (1. Europskom Grand 
Prix turniru) koje bi se bodovalo i za Svjetski kup te bi bilo i svjetski rangirano. FITA bi za 
navedeni turnir osigurala sustav vođenja rezultata. Sami događaj pokrivao bi EUROSPORT 
(svi materijali bi bili ustupljeni našoj nacionalnoj televiziji za korištenje) te bi natjecanje 
putem EUROSPORTA bilo praćeno u cijelom svijetu. S obzirom na karakter natjecanja 
organizacijski ne bi bilo podizanja troškova već se očekuje veći broj ljudi nazočnih turniru 
(i iz samog organizacijskog dijela FITA-e i EMAU-a), a kako bi se finalne borbe odvijale 
na isti način kao i na Olimpijskim igrama očekuje se da bi natjecanju nazočila i delegacija 
organizacijskog odbora XXIV. Olimpijskih igara - Peking 2008. iz Kine. S obzirom da se 
Hrvatski streličarski savez kandidirao za organizaciju Grand Prix turnira s lokacijom 
zbivanja u Poreču (prilikom kandidature potrebno je navesti i predviđeno mjesto odvijanja 
natjecanja) te Poreč kao lokacija ima već određeni rejting u svjetskim i europskim 
streličarskim krugovima, čelni ljudi FITA-e očekuju da natjecanje bude organizirano u 
Poreču. U tom kontekstu obavljeni su razgovori s predstavnicima Poreča te oni prihvaćaju 
da se natjecanje održi u Poreču. Savez bi u slučaju prihvaćanja organizacije turnira iz serije 
Svjetskog kupa imao dodatnu obavezu osigurati prostor na terenu FITA-i za oglašavanje 
sponzora, osigurati noćenje za određeni broj ljudi iz FITA-e koji bi bili u organizaciji 
turnira sa strane FITA-e te osigurati video-wall za praćenje finalnih borbi. Nakon iznošenja 
novih okolnosti vezanih za organizaciju Grand Prix turnira iduće godine za riječ se javio g. 
Vladimir Šincek te se osvrnuo na primjer dosadašnje organizacije takovih turnira i upitan 
financijski benefit za Savez od same organizacije. Odgovorio mu je predsjednik Saveza, g. 
Petar Čavlović rekavši da se od FITA-e u slučaju prihvaćanja organizacije takovoga turnira 
očekuje i snošenje dijela troškova organizacije samog turnira, grad Poreč bi dobio određeni 
broj noćenja i bio bi marketinški na benefitu a Savezu bi trebala ostati određena dobit. 
Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predložio je da Upravni odbor Saveza donese odluku 
da se u slučaju da na Hrvatski streličarski savez pristigne pismeni zahtjev za organizacijom 
1. turnira Svjetskoga kupa, organizacija 1. Europskog Grand Prix turnira sezone 2006. 
pretvori u organizaciju 1. turnira iz serije turnira Svjetskog kupa u Poreču. S tim u vezi 
predložio je da se 4. i 5. točka Dnevnoga reda spoje te da se slijedom toga donese i odluka 
Upravnog odbora Saveza da se Organizacijski odbor za pripremu organizacije Grand Prix 
turnira 2006. u Hrvatskoj  kao tijelo zaduženo za pripremu organizacije turnira 1. kategorije 
obvezuje nastaviti radom s aktivnostima na prikupljanju kandidatura zainteresiranih 
gradova za organiziranje budućih natjecanja 1. kategorije. 
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 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se u 
slučaju da na Hrvatski streličarski savez pristigne pismeni zahtjev od strane Svjetske 
streličarske federacije za organizacijom 1. turnira Svjetskog kupa, organizacija 1. 
Europskog Grand Prix turnira sezone 2006. pretvori u organizaciju 1. turnira iz serije 
turnira Svjetskog kupa u Poreču. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se točke 
4 i 5 Dnevnog reda spajaju te se Organizacijski odbor za pripremu organizacije 
Grand Prix turnira 2006. u Hrvatskoj  kao tijelo zaduženo za pripremu organizacije 
turnira 1. kategorije obvezuje nastaviti radom s aktivnostima na prikupljanju 
kandidatura zainteresiranih gradova za organiziranje budućih natjecanja 1. 
kategorije. 

       
Ad. 6 U vezi Olimpijskih igara – Peking 2008. predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović obavijestio 

je članove Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza da su na svoje kućne adrese 
dobili prijedlog Projekta priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša na XXIV. Olimpijskim 
igrama – Peking 2008. Navedeni dokument dostavljen je od strane Hrvatskog olimpijskog 
odbora nacionalnim sportskim savezima na komentar te se očekuje da u roku 60 dana 
nacionalni sportski savezi daju na navedeni dokument prijedloge izmjena i dopuna. 
Navedeno je usko vezano i za prijedlog Programa i plana rada reprezentacije za iduće 
četverogodišnje razdoblje koji je dostavio g. Dubravko Buden, seniorski izbornik. 
Predsjednik Saveza, g. Čavlović ponovio je da je olimpizam temeljni koncept i filozofija 
Hrvatskog streličarskog saveza te je zamolio članove Upravnog odbora da prouče 
zaprimljene dokumente i daju svoje prijedloge izmjena i dopuna spomenutog prijedloga 
Projekta vezane za streličarstvo i hrvatske streličare u sklopu predloženog Projekta. 

   
Ad. 7 U nastavku se pristupilo razmatranju Upravnom odboru dostavljenih pravilnika: 

Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa i Pravilnika o radu razvojnog povjerenstva. 
Govoreći o Natjecateljskom pravilniku Cro 3D kupa g. Vladimir Sukser, predsjednik 
Tehničkog povjerenstva upozorio je na ambiciozno postavljen broj predviđenih turnira u 
zamišljenom sustavu Cro 3D kupa (8) i na broj turnira koji se boduje za Cro 3D kup (5). G. 
Sukser smatra da je s obzirom na gusti kalendar domaćih i međunarodnih natjecanja taj broj 
turnira prevelik i predlaže da se članak 1. Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa promjeni 
tako da glasi: 'CRO 3D Kup organizira se na području Republike Hrvatske i sastoji se od 
do osam (8) pojedinačnih turnira na 28 3D meta.' Isto tako g. Sukser predlaže da se članak 
36. Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa promjeni tako da glasi: 'U sistemu natjecanja za 
CRO 3D Kup računa se do četiri najbolja rezultata na turnirima u organizaciji CRO 3D 
Kupa.' 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
članak 1. Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa promijeni u smislu da se predloženi 
decidirani broj turnira od kojih se sastoji Cro 3D kup (8) definira formulacijom 'do 8 
pojedinačnih turnira...'. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
članak 36. Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa promijeni u smislu da se 
predloženi decidirani broj turnira na kojima se postignuti rezultati računaju u 
sistemu natjecanja Cro 3D kupa za Cro 3D kup (5) definira formulacijom 'do 4 
najbolja rezultata...'. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
predsjednik Tehničkog povjerenstva g. Vladimir Sukser i izvršni direktor, g. Alojz 
Mauser obvezuju stilski doraditi Natjecateljski pravilnik Cro 3D kupa (uključujući 
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navedene promjene) te uputiti ga tako dorađenog na verifikaciju u Hrvatski 
olimpijski odbor. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
Natjecateljski pravilnik Cro 3D kupa počinje primjenjivati od trenutka kada ga 
verificira Hrvatski olimpijski odbor. 

Vezano s time Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi 
odluku da se tradicionalni luk uvrsti u sustave natjecanja Hrvatskog streličarskog 
saveza, da se Hrvatskom olimpijskom odboru uputi zahtjev za verifikacijom 
navedenog stila, da se izrade  norme za kategorizaciju za tradicionalni luk te da se 
ravnopravno ostalim stilovima tradicionalni luk uvrsti u kriterije za kategorizaciju 
kao stil kojim je moguće ostvariti sportsku kategoriju. 

Gospođa Vesela Trnski, pročelnica za društvene djelatnosti Bjelovarsko-Bilogorske 
županije potom je zbog obveza morala napustiti sjednicu Upravnog odbora HSS-a još 
jednom izražavajući spremnost i maximalnu potporu Bjelovarsko-Bilogorske županije 
organizaciji velikih streličarskih natjecanja 1. kategorije na području grada Bjelovara i 
Bjelovarsko-Bilogorske županije u budućnosti. 

U nastavku sjednice do riječi je došao g. Alen Kiđemet, predsjednik Razvojnog 
povjerenstva. G. Kiđemet je komentirao neke primjedbe na prijedlog Poslovnika o radu 
razvojnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza upućene od strane juniorskog i 
seniorskog izbornika g. Cvijetoslava Zormana i g. Dubravka Budena. G. Kiđemet je 
pojasnio da se navedenim prijedlogom Poslovnika o radu razvojnog povjerenstva 
Hrvatskog streličarskog saveza uređuje interni način rada jednog tijela Hrvatskog 
streličarskog saveza te da navedeni dokument ne predstavlja strategiju razvoja streličarstva 
koju bi eventualno donijelo Razvojno povjerenstvo HSS-a. Predsjednik Saveza, g. Čavlović 
predložio je da Upravni odbor Saveza u skladu s pojašnjenjem g. Kiđemeta donese odluku 
o verificiranju prijedloga Poslovnika o radu razvojnog povjerenstva Hrvatskog 
streličarskog saveza. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
usvaja predloženi Poslovnik o radu razvojnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog 
saveza.  

Ad. 8 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
izvanredno, povodom 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj Prvenstvo Hrvatske 
FITA organizira u Osijeku 08. i 09. listopada ove godine. 

Ad. 9 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se radi 
omogućavanja nastupa na natjecanjima, do prve skupštine Saveza u članstvo 
Hrvatskog streličarskog saveza prima Streličarski klub Lađanska iz Lađanske. 
Streličarski klub Lađanska iz Lađanske je uz zahtjev za prijam u članstvo dostavio i 
sve ostale potrebne dokumente. 

Ad. 10 S obzirom da nije pripremljen i usuglašen prijedlog o načinu nadoknade troškova 
sucima Hrvatskog streličarskog saveza za obavljeno suđenje na natjecanjima 
Hrvatskog streličarskog saveza, Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza 
jednoglasno donosi odluku da se Upravnom odboru na jednoj od idućih sjednica 
podnese prijedlog za usvajanje načina nadoknade troškova sucima za obavljeno 
suđenje na natjecanjima. 

Ad. 11 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
nadoknada troškova sucima Hrvatskog streličarskog saveza za obavljeno suđenje na 
natjecanjima, do nove odluke Upravnog odbora vrši u iznosu od 2,00 kn po 
prijeđenom kilometru bez prava na dnevnicu. 
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 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se g. 
Damir Kolarek imenuje pomoćnikom seniorskog izbornika zaduženim za 3D 
streličarstvo. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da će se na     
prijedlog seniorskog izbornika g. Dubravka Budena, nadoknaditi iznos upisnine za 
Europsko 3D EAA prvenstvo u Češkoj streličarima koji se nalaze na  dostavljenom 
popisu ukoliko oni zadovoljavaju i ispunjavaju kriterije da dostojno predstavljaju 
Hrvatsku na navedenom natjecanju. Zadužuje se g. Dubravko Buden da ocijeni da li 
predloženi streličari sa dostavljenog popisa zadovoljavaju navedene kriterije. 
G. Vladimir Sukser iznio je neke primjedbe na organizaciju turnira u Bjelovaru (field) ove 
godine te ukazao na neke propuste u organizaciji. Predstavnik organizatora spomenutog 
turnira, g. Alen Kiđemet djelomično je uvažio navedene primjedbe i dao do znanja da će se 
u buduće više paziti prilikom organizacije na spomenute nedostatke. G. Sukser je iznio i 
primjedbe na službene suce na turniru koji nisu reagirali na upozorenja na nepravilnosti, a 
trebali su. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
navedene primjedbe na službene suce zaprimaju na razini komentara u Upravni 
odbor HSS-a. 

Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović pročitao je članovima Upravnog odbora pismo koje 
je mailom primio od g. Ivana Misjaka te je izrazio neslaganje i nezadovoljstvo s tim 
pismom jer činjenice govore upravo suprotno. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se iduća 
sjednica Upravnog odbora ima održati u terminu Prvenstva Hrvatske FITA (08.-09. 
listopada ove godine). 

 

 

   

 

  
 

 

 

U Zagrebu, 13. rujna 2005. 

 

 

 

    Zapisničar:               Predsjednik: 

 

   Goran Ahel         mr.sc. Petar Čavlović 
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