ZAPISNIK
4. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u petak, 19. veljače 2010. s početkom u 17:00 sati (1. dio sjednice)
te u utorak, 23. veljače 2010. s početkom u 17:00 sati (nastavak sjednice)
u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb - Dubrava
Prisutni članovi UO-a: g. Alen Kiđemet, g. Alojz Mauser, g. Dražen Furdi, g. Dubravko Buden, g. Ivan
Mustapić, g. Damir Kolarek, g. Draško Mihinjač i g. Igor Orlić.
Odsutan: g. Dorjan Močinić uz ispriku na nedolasku.
Dodatno, sjednici su prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora g. Zlatko Zubović i administrativni
tajnik Goran Ahel.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet.
Jednoglasno je usvojen sljedeći, nadopunjeni Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora održane 20. siječnja 2010.
2. Izvješće o aktivnostima između dviju sjednica
3. Potrebe državnih reprezentacija pred nastupajuću natjecateljsku sezonu
4. Donošenje konačnog prijedloga teksta novog Statuta HSS-a Skupštini na usvajanje
5. Pripreme za redovnu Skupštinu HSS-a za 2008. i 2009. godinu
6. Tijek priprema 12. EP dvorana i 1. SK Poreč 2010.
7. Razno
- potvrda odluka UO s telefonskih sjednica 21.01.2010.
(prijem SK Muljava Karlovac i SK Graničar Grubišno Polje u HSS do prve redovne
Skupštine saveza, organizacija prijateljskog 3D turnira SK Muljava 13.02.2010.)
ad. 1

Upravni odbor jednoglasno usvaja zapisnik 3. sjednice održane 20. siječnja 2010.

ad. 2
O radu između dviju sjednica Upravnog odbora izvješće su podnijeli g. Alojz Mauser - izvršni
direktor Saveza (velika međunarodna natjecanja u Poreču 2010), Goran Ahel - administrativni tajnik
Saveza (redovno operativno poslovanje Saveza), g. Dražen Furdi – predsjednik Razvojnog povjerenstva
Saveza (školovanje za voditelje streličarstva, dogovori oko nastavka započetog procesa osposobljavanja
za obavljanje poslova trenera u streličarstvu preko Hrvatske olimpijske akademije, početak razgovora oko
formiranja nacionalne tehnike) i g. Ivan Mustapić (velika međunarodna natjecanja u Poreču 2010).
ad. 3
Upravni odbor jednoglasno usvaja odluku da će se zadovoljiti potrebe seniorske i juniorske
reprezentacije za odjećom (trenirke).
ad. 4
Upravni odbor je kroz dugotrajnu raspravu u kojoj su sudjelovali svi prisutni razmotrio sve
pristigle prijedloge izmjena i dopuna teksta novog Statuta saveza, točku po točku, prijedlog po prijedlog
te donosi konačan prijedlog teksta novog Statuta HSS-a Skupštini saveza na usvajanje.
ad. 5
Upravni odbor nakon dugotrajne rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora,
predsjednik Nadzornog odbora i administrativni tajnik Saveza jednoglasno zauzima stav o sadržaju i
tijeku redovne Skupštine saveza za 2008. i 2009. godinu koja će se održati u subotu 27. veljače 2010.
godine.
... Kako je do ovog trenutka sjednica trajala do oko 22:15 sati, Upravni odbor jednoglasno odlučuje da
će se sjednica privremeno prekinuti i potom nastaviti u utorak, 23. veljače 2010. s početkom u 17:00 sati
...
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Na zahtjev administrativnog tajnika Saveza Upravni odbor prije raspuštanja ovog dijela sjednice
jednoglasno potvrđuje odluke donešene na telefonskim sjednicama održanim 21. siječnja 2010. (SK
Muljava Karlovac i SK Graničar Grubišno Polje primaju se u privremeno članstvo Saveza do prve
redovne sjednice Skupštine saveza, dopušta se SK Muljavi Karlovac organizacija prijateljskog turnira
simpatizera 3D streličarstva 13. veljače 2010. godine na Petrovoj Gori) – točka 7. Dnevnog reda.
Dodatno Upravni odbor jednoglasno prima SK Brinje u privremeno članstvo Saveza do prve redovne
sjednice Skupštine saveza.
... nastavak sjednice – utorak, 23. veljače 2010. godine – Zagreb – prostorije Ureda Hrvatskog
streličarskog saveza, Hrvatskog proljeća 34 - 10040 Zagreb ...
Prisutni članovi UO-a: g. Alen Kiđemet, g. Alojz Mauser, g. Dubravko Buden, g. Ivan Mustapić, g.
Dorjan Močinić, g. Damir Kolarek, g. Draško Mihinjač i g. Igor Orlić.
Odsutan: g. Dražen Furdi uz ispriku na nedolasku.
Dodatno, sjednici su prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora g. Zlatko Zubović i administrativni
tajnik Goran Ahel.
Nastavkom sjednice predsjedavao je predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet.
U nastavku sjednice Upravni odbor je kroz dugu raspravu ponovno razmotrio izvješća za predstojeću
Skupštinu saveza te je potom analizirao tijek priprema organizacije 12. europskog dvoranskog prvenstva i
1. svjetskog kupa Poreč 2010.: radna ekipa, oprema, trenirke i uniforme, kombi vozila, tehnička oprema,
mete, voda za natjecatelje, smještaj, raspored prijevoza, raspored natjecanja po danima ... U raspravi su
sudjelovali svi prisutni.
ad. 7 (dodatno) Na prijedlog Odbora za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja Saveza (Dorjan Močinić,
Dubravko Buden, Damir Kolarek), Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o proglašenju najboljih
streličara u 2009. godini te dodjeli posebnih priznanja Saveza za posebno vrijedne ostvarene rezultate u
2009. godini kako slijedi:
- najbolja streličarka u 2009. godini:
Ivana Buden, članica SK Agram
Rezultati:
1. 5. mjesto na 1. Svj. Kupu u Santo Domingo DOM
2. 2. mjesto na 2. Svj. Kupu u Poreču
3. 4. mjesto na 3. Svj. Kupu u Antaliji TUR
4. 3. mjesto na 8. Svjetskim igrama, Kaohsiung TPE
5. 3. mjesto na finalu Svj. Kupa 2009., Kopenhagen DEN
6. prva hrvatska streličarka koja je prešla granicu od 1400 krugova u FITA disciplini

- najbolji streličar u 2009. godini:
Zoran Marenčić, član SK Cekin
Rezultati:
1. 2. mjesto na Europskom 3D prvenstvu AUT
2. 1. mjesto ukupno, pobjednik Europskog 3D Kupa 2009.
3. hrvatski dvoranski prvak u stilu golog luka

- posebna priznanja
1. Matea Kolarek, SK Cekin
a. 4. mjesto na Indoor svjetskom prvenstvu, Rzeszow, Poljska
b. 2. mjesto ukupno na Juniorskom europskom kupu 2009.
c. 1. mjesto ukupno, Europski 3D Kup

2. Anđelo Šuvak, SK Rijeka
a. 2. mjesto na Juniorskom europskom kupu u Legnici, Poljska

3. Vedran Orlić
a. 4. mjesto na Europskom FIELD prvenstvu Champagnac, Francuska
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4. Kadetska CU reprezentacija (Mario Vavro, Anđelo Šuvak, Deni Babok)
a. 2. mjesto na Juniorskom europskom kupu u Legnici, Poljska

- najuspješniji streličarski klub u 2009. godini:
SK Sisak,
- prema bodovanju u skladu s Pravilnikom o vrednovanju rezultata natjecatelja i klubova na
natjecanjima iz Kalendara natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza u 2009. godini

Nagrade i priznanja dodjelit će se na Dvoranskom državnom prvenstvu za 2010. godinu u Ljubešćici
(Novi Marof), 6. i 7. ožujka 2010. godine.
Zadužuje se predsjednik Odbora g. Dorjan Močinić za pripremu i nabavku priznanja koja će se dodjeliti.
Predsjednik saveza g. Alen Kiđemet prenio je članovima Upravnog odbora teškoće SK Tomislav Sveti
Ivan Žabno oko organizacije Državnog prvenstva FITA vanjsko metno kolo za djecu do 14 godina (lipanj
2010.)
Na prijedlog g. Ivana Mustapića Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da će se navedeni problemi
rješiti putem sponzorstva.
Upravni odbor primio je na znanje problem oko financiranja putovanja hrvatskih međunarodnih
streličarskih sudaca na velika međunarodna natjecanja na koja su delegirani kao suci od strane FITE i
EMAUA. Odluka će se donijeti na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog odbora.
Sjednica je završila oko 22:00h.
U Zagrebu, 30. ožujka 2010.
Zapisničar:

Predsjednik saveza:

Goran Ahel

Alen Kiđemet
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