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ZAPISNIK 

  
05. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA 

održane u petak 14. listopada 2005. u prostorijama Saveza  
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb 

 
 

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 je prisustvovao i Goran Ahel, administrativni tajnik Saveza. 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Petar Čavlović. 

Ustanovljen je kvorum, za zapisničara je određen g. Goran Ahel, te je predložen slijedeći Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s četvrte sjednice Upravnog odbora od 02. rujna 2005. 
2. Izvješća o radu između dviju sjednica 
3. Kalendar 2006. 
4. Prijedlog odluke o službenoj odjeći natjecatelja i sudaca 
5. Razno  

G. Vladimir Šincek predložio je dopunu Dnevnog reda još dvjema točkama: 

a) Prijedlog odluke o načinu obračuna naknada sucima za obavljeno suđenje na domaćim natjecanjima i  
b) Prijedlog odluke o visini iznosa članarine klubova Hrvatskom streličarskom savezu za iduću godinu. 
 
Prijedlog dopune Dnevnog reda g. Šinceka jednoglasno je prihvaćen te je ustanovljen slijedeći 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s četvrte sjednice Upravnog odbora od 02. rujna 2005. 
2. Izvješća o radu između dviju sjednica 
3. Kalendar 2006. 
4. Prijedlog odluke o službenoj odjeći natjecatelja i sudaca 
5. a) Prijedlog odluke o načinu obračuna naknada sucima za obavljeno suđenje na   

domaćim natjecanjima 
       b) Prijedlog odluke o visini iznosa članarine klubova Hrvatskom streličarskom savezu 
       za iduću godinu 
6.   Razno 
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Ad. 1 Zapisnik s 04. sjednice UO-a prihvaćen je jednoglasno uz napomenu g. Zdenka Videca da 
je prilikom glasovanja o odlukama u vezi točke 7 Dnevnog reda prošle sjednice UO-a 
(''Usvajanje Natjecateljskog pravilnika Cro 3D kupa i Pravilnika povjerenstva za razvoj'' 
op.a.) on bio protiv prilikom donošenja odluke o ograničavanju broja natjecanja Cro 3D 
kupa dok u Zapisniku stoji da je odluka izglasana jednoglasno. 

 

Ad. 2 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović podnio je članovima Upravnog odbora Izvještaj o 
radu Saveza između dviju sjednica Upravnog odbora. Predsjednik je pohvalio u tu svrhu 
pripremljeno Izvješće od strane administrativnog tajnika g. Gorana Ahela te iz njega 
istakao pojedine značajnije događaje. Istakao je proslavu 45. godišnjice Streličarskog kluba 
Rijeka, ostvareni veliki rezultat naše juniorke Tanje Zorman na EP FIELD na Rogli u 
Sloveniji (srebrna medalja) te svečani prijem koji je tim povodom za Tanju i rukovodstvo 
Saveza organiziran od strane predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora g. Zlatka Mateše. 
Predsjednik je istakao i radne sastanke rukovodstva Saveza s gradskim strukturama gradova 
Poreča i Bjelovara te sastanke i kontakte koje je imao predstavnik Saveza u FITA-i 
(Natjecateljska komisija) g. Goran Villi.  
G. Alojz Mauser u nastavku je podnio izvješće o sastanku s predstavnicima gradske vlasti 
grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča, predstavnicima sportskih zajednica grada 
Poreča te predstavnikom Plave Lagune (hotelski kompleks). Sastanak se održao 28. rujna 
ove godine, a sa strane Saveza bili su prisutni g. Alojz Mauser (izvršni direktor) i g. Goran 
Ahel (administrativni tajnik). Dodatno je sastanku prisustvovao i predstavnik Ema Toursa 
g. Damir Golubić. G. Mauser istakao je da je predstavnicima grada Poreča predstavljena 
struktura programa Svjetskog kupa te su im dostavljeni popratni materijali. G. Mauser je 
istakao punu podršku koju je projektu dao predstavnik gradske vlasti grada, 
dogradonačelnik g. Denis Žužić. Dogovoreno je da se predstavnicima grada dostavi 
cjenovnik s cjelokupnim programom kako bi mogao ući u proračun grada za iduću godinu. 
Naglašeno je da se od strane FITA-e očekuje pisani dokument potvrde dodjele organizacije 
1. Svjetskog kupa Hrvatskom streličarskom savezu. Predsjednik Saveza, g. Čavlović dodao 
je da je 08. i 09. listopada ove godine u Antaliji (Turska) održan sastanak Vijeća FITA-e na 
kojoj je takva odluka i donesena. Predsjednik je još istakao da je cilj organizacije Svjetskog 
kupa afirmacija streličarstva, olimpijskog sporta hrvatskoj športskoj i općoj javnosti i kroz 
organizaciju osigurati Savezu dodatne prihode. Dodao je da je to ''svjetska priča'' te da bi 
nakon primitka pisane potvrde trebalo oformiti Organizacijski odbor od kojega se očekuje 
maksimalna profesionalnost da se organizacijski, natjecateljski i turistički dio cijele priče 
besprijekorno odradi. 
U nastavku je g. Alen Kiđemet, predsjednik Razvojnog povjerenstva Saveza podnio 
izvješće o tijeku priprema za podnošenje kandidature za dobivanje organizacije Europskog 
prvenstva u disciplini FIELD koje bi se održalo 2007. godine u gradu Bjelovaru. G. 
Kiđemet je naglasio da su u tu svrhu 16. rujna na Rogli prilikom održavanja Europskog 
prvenstva u FIELD-u obavljeni preliminarni razgovori s gđom. Trudy Medwed i g. Mariom 
Scarzellom, članovima Vijeća EMAU-a (i FITA-e). U razgovoru su dobivene sugestije da 
bi trebalo smisliti nekoliko neoborivih prednosti pred ostalim kandidatima za organizaciju 
(Francuska, Njemačka...) G. Kiđemet je istaknuo da bi uz upotrebu mjera sigurnosti to 
moglo biti odvijanje finalnih borbi pod reflektorima, po noći, na javnom mjestu u centru 
grada (u gradskom parku). G. Kiđemet je naglasio da je razgovor trajao više od sat vremena 
te je od strane gđe. Trudy Medwed i g. Maria Scarzelle dobivena podrška za podnošenje 
kandidature. Gđa. Trudy Medwed izrazila je spremnost posjetiti grad Bjelovar i provjeriti 
mogućnosti koje grad i njegova okolica pružaju za organizaciju jednog takvog velikog 
natjecanja. O obavljenim razgovorima g. Kiđemet je izvjestio gđu. Đurđu Adlešić, 
gradonačelnicu grada Bjelovara te je s njom dogovoren sastanak 03. listopada ove godine. 
Na sastanku je od strane gđe. Đurđe Adlešić dobijena puna potpora i podrška za realizaciju 
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svega navedenog. Poslije tog sastanka održana je i konferencija za novinare. G. Kiđemet je 
dodao da će gđa.Trudy Medwed predstojeći vikend posjetiti Bjelovar te održati sastanak s 
gradonačelnicom grada, gđom. Đurđom Adlešić. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović 
dodao je da se u svezi navedenog EP FIELD 2007. dogovaraju sastanci s predsjednikom 
Hrvatskog olimpijskog odbora, g. Zlatkom Matešom, Ministrom Znanosti obrazovanja i 
športa, doc.dr.sc. g. Draganom Primorcem, Ministrom Poljoprivrede, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, dipl.ing. g. Petrom Čobankovićem i direktorom Hrvatskih šuma d.o.o., g. 
Darkom Bekom. Predsjednik je dodao da će se 19. studenoga ove godine održati sastanak 
Vijeća EMAU-a na kojem se očekuje donošenje odluke o domaćinstvu Europskog 
prvenstva FIELD 2007. godine. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se s 
ciljem dobivanja organizacije Europskog prvenstva u disciplini FIELD 2007. godine 
nastave aktivnosti te da se o poduzetim aktivnostima s tim u svezi Upravni odbor 
Saveza redovito obavještava. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se g. 
Alen Kiđemet imenuje koordinatorom aktivnosti za podnošenje kandidature za 
dobivanje organizacije Europskog prvenstva FIELD 2007. godine.  

U nastavku sjednice, g. Goran Ahel, administrativni tajnik Saveza podnio je članovima 
Upravnog odbora izvješće o održanim sastancima i odlukama Vijeća FITA-e 08. i 09. 
listopada ove godine te tzv. ''Think Tank'' sastanka organiziranog od strane novog 
predsjednika FITA-e, g. Ugura Erdenera 17. i 18. rujna ove godine.  

Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović zaključno je dodao da je na pragu potpisivanje 
sponzorskog ugovora s tvrtkom DETEER te ugovora o računovodstvenom servisu s 
tvrtkom Kopun i Kopun. Predsjednik je dodao i da je slijedom obveze s 03. sjednice 
Upravnog odbora od 09. srpnja uputio pismo u vezi rebalansa financijskog plana 
predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, g. Zlatku Mateši te da povodom toga slijedi 
sastanak s g. Matešom. 

 

Ad. 3 U nastavku sjednice pristupilo se razmjeni mišljenja o natjecateljskom kalendaru za 2006. 
godinu. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović istakao je potrebu rangiranja turnira po 
prioritetima gdje bi najvažniji prioritet Savezu trebala biti glavna svjetska natjecanja te 
državna natjecanja kod kojih bi trebalo sublimirati obvezni dio nastupa klubova i 
pojedinaca. Predsjednik Čavlović nazvao je ''nedopustivim'' da se na državnom prvenstvu 
pojavi tako mali broj natjecatelja kao što je to bilo nedavno u Osijeku te kašnjenje objave 
rezultata na internet stranicama Saveza dva dana. G. Dubravko Buden dodao je da se za 
nedavno održano državno prvenstvo u Osijeku u pojedinim klubovima smatra da se taj 
turnir održava prekasno, da je mjesto održavanja predaleko i da je nastup na turniru 
preskup. G. Čavlović je dodao da je ignorancija sportaša za nastup na državnom prvenstvu 
neprihvatljiva. G. Vladimir Sukser, predsjednik Tehničkog povjerenstva predočio je 
članovima Upravnog odbora tablicu izrađenu prema rasporedu međunarodnih natjecanja 
(Svjetskim prvenstvima, Europskim prvenstvima, Svjetskim kupovima, Europskim Grand 
Prix turnirima, Europskim juniorskim i kadetskim kupovima). U tablici se usporedno 
nalaze domaća natjecanja s jedne strane te međunarodna natjecanja s druge strane. Svrha 
tablice je da se dinamika domaćih natjecanja prilagodi svjetskim natjecanjima te da se 
definiraju vrste natjecanja u točno određeno vrijeme (u skladu s potrebama Saveza). G. 
Vladimir Šincek smatra da je potrebno izraditi kalendar natjecanja koji je u interesu Saveza 
a ne klubova te da tako izrađen kalendar natjecanja treba poslužiti izbornicima da im se 
olakša izbor natjecatelja za međunarodna natjecanja. G. Šincek predložio je da izbornici 
odluče o važnosti svakog termina. G. Zdenko Videc slaže se s određivanjem prioriteta te 
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smatra da je potrebno za dio određenih turnira postaviti datume održavanja da se klubovi 
potom ''nađu'' u toj zadanoj shemi. Dodano je da bi se u slučaju da se za organizaciju 
pojedinog natjecanja javi više zainteresiranih to natjecanje trebalo organizirati od strane 
boljeg organizatora. G. Dubravko Buden napomenuo je da je broj klubova koji organizira 
natjecanja vrlo mali te da je među njima mali broj onih koji to kvalitetno rade. G. Buden je 
ukazao i na promjene u kalendaru u tijeku natjecateljske sezone ove godine. Predsjednik 
Saveza, g. Čavlović predložio je da bi trebalo preslikati model koji će se primjenjivati na 
Svjetskim kupovima, natjecanju koje je pokrenuo dr. Erdener, predsjednik FITA-e. G. 
Čavlović predlaže da se uvede neka vrsta lige tj. izlučnog natjecanja za državno prvenstvo. 
Državno prvenstvo bilo bi najvažnije te bi na njemu trebali svi biti prisutni. G. Čavlović 
smatra da državno prvenstvo treba biti vrhunac te je dodao da sada nema odgovornosti niti 
klubova niti streličara-pojedinaca prema ritmu natjecanja. G. Draško Mihinjač iznio je stav 
da osnova svega treba biti potreba Saveza a da je potom potrebno uklopiti klubove s njima 
važnim datumima za organiziranje pojedinih natjecanja. G. Mihinjač smatra i da Savez 
treba uskočiti za eventualnu organizaciju pojedinog natjecanja ako je to potrebno. 
Predsjednik Saveza, g. Čavlović dodao je da je za državno prvenstvo ideja da se odrede 
neka natjecanja na kojima bi nastup na određenom broju tih natjecanja bio obvezan a 
državni reprezentativci bi morali na njima nastupiti. G. Zdenko Videc dodaje da je potrebno 
podići samu organizaciju državnog prvenstva na jedan viši nivo te da bi trebalo odrediti i 
minimum zahtjeva koje bi organizator natjecanja morao ispuniti. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
zaprima preliminarni kalendar međunarodnih natjecanja za iduću 2006. godinu. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
zaprimljeni preliminarni kalendar međunarodnih natjecanja upućuje u streličarske 
klubove na iskazivanje njihovih prijedloga za termine održavanja natjecanja koji su 
od važnosti za klubove. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da će  
kalendar natjecanja za 2006. godinu donijeti Upravni odbor nakon prikupljenih 
podataka od strane streličarskih klubova po principu prioriteta: međunarodna 
natjecanja, potrebe izbornika, potrebe streličarskih klubova.  

 

Ad. 4 U nastavku sjednice razgovaralo se o potrebi donošenja odluke o službenoj odjeći 
natjecatelja i sudaca na natjecanjima. Predsjednik Saveza, g. Čavlović napomenuo je da će, 
što se  tiče svečane odjeće za suce, dosta toga biti rješeno potpisivanjem sponzorskog 
ugovora s tvrtkom DETEER. Ostaje pitanje radne odjeće sudaca te službene odjeće za 
reprezentativce (DETEER nema u svom asortimanu takav, odgovarajući tip odjeće).  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se u 
klubove uputi dopis da dostave Savezu slikovni opis službene klupske odjeće za 
natjecanje. 

     

Ad. 5a Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom se 
utvrđuje naknada sucima za obavljeno suđenje na domaćim natjecanjima u 
dvostrukom iznosu kotizacije natjecatelja-seniora za dotično natjecanje. 

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

naknada troškova putovanja sucima za dolazak i odlazak na i sa natjecanja na kojem 
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sude obračunava u iznosu 50% maksimalne zakonom utvrđene neoporezive 
vrijednosti naknade po prijeđenom kilometru uvećane za iznos cestarina ako ih ima. 

 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
obračun i isplata troškova putovanja i naknade sucima za obavljeno suđenje na 
domaćim natjecanjima ima izvršiti po gore utvrđenim odlukama odmah na samom 
natjecanju od strane kluba koji organizira natjecanje. Klub ima pravo zatražiti od 
Saveza refundaciju tako nastalih troškova te je u tom slučaju obvezan u Savez 
dostaviti ispravno popunjen i ovjeren obrazac Sudačkog izvješća s održanog 
natjecanja za koje se refundacija traži, te fakturu-isplatnicu kojom se dokazuje 
nastali trošak. Obračun i povrat navedenih troškova klubovima obavljat će se  
polugodišnje, svakih 6 mjeseci. Suci su obvezni poslije natjecanja koje sude ispravno 
popuniti i ovjeriti obrazac Sudačkog izvješća te jedan primjerak ostaviti klubu koji 
organizira natjecanje. Sve gore navedeno odnosi se i na 3D suce. 

 
 Navedena odluka o načinu i modalitetu obračuna i nadoknade naknada sucima za 

obavljeno suđenje na domaćim natjecanjima primjenjuje se od dana donošenja. 

         
Ad. 5b G. Vladimir Šincek predložio je da se članarine klubovima Hrvatskom streličarskom 

savezu za iduću godinu odrede tako da se klubovi stimuliraju organizirati turnire. G. Šincek 
konkretno predlaže da za svaki slijedeće organiziran turnir tijekom natjecateljske sezone 
taksa klubu za organiziranje turnira bude smanjena u određenom proporcionalnom iznosu 
od osnovne takse. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
navedeni prijedlog uzima u Upravni odbor na razmatranje u okviru donošenja 
kalendara za  2006. godinu. 

   

Ad. 6 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović obavijestio je članove Upravnog odbora da rok 
gđi. Dragici Stjepanović za povrat sredstava po financijskom dugovanju Savezu istječe 
31. listopada ove godine te da je u slučaju da u tom roku sredstva Savezu ne budu 
vraćena on obvezan slijedom odluka Skupštine i samog zakona pokrenuti obvezni 
postupak. 

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

proslava 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj održi u Poreču, tijekom odvijanja 1. 
Svjetskog kupa. 

 
 G. Vladimir Sukser obavijestio je članove Upravnog odbora da će se proslava 50. 

godišnjice PSK Zagreb održati krajem studenoga ili početkom prosinca ove godine. 

 
 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović obavijestio je članove Upravnog odbora da je 

24. rujna ove godine u Rijeci održan najavljeni sastanak g. Horvat-Korent Željka, g. 
Mauser Alojza, g. Josipa Šarića i samog predsjednika. Na sastanku je predsjednik 
zatražio od g. Horvat-Korenta da do 30. rujna dostavi bilo kakav materijalni dokaz za 
potvrdu svojih tvrdnji o g. Mauseru. Kako do 30. rujna g. Horvat-Korent nije dostavio 
nikakav materijalni dokaz kojim bi potvrdio svoje tvrdnje prema g. Mauseru, 
predsjednik Saveza, g. Čavlović smatra da je time za Savez  slučaj okončan. 
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 Izvršni direktor, g. Alojz Mauser obavijestio je članove Upravnog odbora da je u 

tijeku priprema seminara za voditelje, instruktore, trenere i suce streličarstva. 
Navedeni seminari bi se trebali održati u vrlo skoro vrijeme te je s tim u svezi 
zatražena i pomoć od Hrvatskog olimpijskog odbora. Potrebno je izraditi točan 
program i troškovnik a postoji i mogućnost da navedeni seminari prerastu u program 
za školovanje kadrova u streličarstvu koji bi bio verificiran od strane Hrvatskog 
olimpijskog odbora tj. Olimpijske akademije kao i od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa te bi se završetkom takvog programa steklo i pravo njegovog 
upisa u radnu knjižicu. 

 
  
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

slijedeća sjednica Upravnog odbora ima održati 11. studenoga ove godine. 
 

 

   

 

  
 

 

 

U Zagrebu, 20. listopada 2005. 

 

 

 

    Zapisničar:               Predsjednik: 

 

   Goran Ahel         mr.sc. Petar Čavlović 
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