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ZAPISNIK 

  
06. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA 

održane u petak 11. studenoga 2005. u Vijećnici grada Preloga 
Glavna 33, 40323 Prelog 

 
 

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 i prihvaćen 
slijedeći Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s pete sjednice Upravnog odbora od 14. listopada 2005. 
2. Izvješća o radu između dviju sjednica 
3. Donošenje kalendara za  2006. 
4. Konstituiranje županijskih streličarskih saveza 
5. Prijedlog odluke o službenoj odjeći natjecatelja i sudaca 
6. 1. Svjetski kup i 1. Europski Grand Prix turnir sezone – Poreč 2006. 
7. Kandidatura za EP FIELD – Bjelovar 2007. 
8. Razno  

 

Ad. 1 Na Zapisnik s 05. sjednice UO-a nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.  
 
Ad. 2 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović podnio je članovima Upravnog odbora izvještaj 

o radu Saveza između dviju sjednica Upravnog odbora. Iz, od strane administrativnog 
tajnika g. Gorana Ahela u tu svrhu pripremljenog materijala predsjednik je istakao 
supervizijski posjet tehničkog delegata EMAUa i člana Vijeća EMAUa, gđe. Trudy 
Medwed Bjelovaru u svezi podnošenja kandidature za organizaciju Europskog 
prvenstva u disciplini FIELD 2007. godine, održanu prezentaciju streličarstva u 
Umagu prilikom održavanja Godišnje konferencije hrvatskih Oracle korisnika 
(HROUG) 19. i 20. listopada, od strane FITAe i njenog glavnog tajnika g. Toma 
Dielena dobijenu pismenu potvrdu dodjele organizacije 1. Svjetskog kupa Hrvatskom 
streličarskom savezu 20. listopada, sastanak rukovodstva Saveza s glavnim tajnikom 
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Hrvatskog olimpijskog odbora, g. Josipom Čopom 26. listopada u svezi predviđenih 
aktivnosti Saveza u idućoj godini (Svjetski kup i Europski Grand Prix turnir) te 
rebalansa financijskog plana Saveza, priprema i prijedloga proračuna za 2006. godinu 
te dobijenu organizaciju jednog od turnira Europskog kupa u 3D streličarstvu 2006. 
godine (Trakošćan 24.-25. lipnja).  

G. Alen Kiđemet dao je potom podrobnije izvješće o posjetu gđe. trudy Medwed 
Bjelovaru. Istakao je da je gđa. Medwed izrazila zadovoljstvo učinkovitošću u 
pripremi kandidature. Gđa. Medwed je pregledala terene predviđene za natjecanja 
uključujući i gradski park (predviđen za finalne borbe). Pohvalila je namjeru da se 
natjecanje približi ljudima odvijanjem finalnih borbi u gradskom parku što je dobro 
radi popularizacije samog športa. Gđa. Medwed također se upoznala s 
infrastrukturom, predviđenim terenima za otvorenje i zagrijavanje te mogućnostima 
smještaja (đački dom, gradski hotel). Drugog dana supervizijskog posjeta gđa. 
Medwed sastala se s gradonačelnicom, gđom. Adlešić te je poslije tog sastanka 
održana i dobro posjećena konferencija za novinare na kojoj je gđa. Trudy Medwed 
izrazila zadovoljstvo viđenim te svoju namjeru da se založi za to da Hrvatski 
streličarski savez i grad Bjelovar dobiju organizaciju Europskog prvenstva FIELD 
2007. U svezi kandidature za dobijanje organizacije EP FIELD 2007.  g. Kiđemet je 
također istakao da je imao gostovanje na radiju Bjelovarsko-bilogorske županije 
(BBR radio) te da je u razgovoru istakao sigurnosni aspekt i predviđene sigurnosne 
mjere prilikom odvijanja finalnih borbi u frekventnim gradskim uvjetima (gradski 
park). Na izlaganje g. Kiđemeta nadovezao se izvršni direktor Saveza, g. Alojz 
Mauser te u svom izlaganju istakao da je na Europsku i mediteransku streličarsku 
uniju (EMAU) poslan ispunjen upitnik kandidature na 8 stranica te je preostalo 
očekivati pozitivno rješenje (najvjerojatnije će se organizacija EP FIELD 2007. 
dodijeliti 19. studenoga ove godine prilikom sastanka Vijeća EMAUa). Predsjednik 
Saveza se nadovezao i istakao da je u svezi obavljenih aktivnosti poslan i dopis 
županu Bjelovarsko-bilogorske županije. Predsjednik ja rezimirao da je podnešenim 
izvješćem o aktivnostima oko podnošenja kandidature za dobijanje organizacije EP 
FIELD 2007. točka 7. Dnevnog reda ('Kandidatura za EP FIELD – Bjelovar 2007.' 
op.a.) apsolvirana te da će se u daljnjoj raspravi ta točka Dnevnog reda preskočiti. 

U daljnjem tijeku sjednice izbornik i predstavnik Hrvatske i Hrvatskog streličarskog 
saveza u BODu  3D E.A.A. streličarske asocijacije (board of directors op.a.), g. 
Dubravko Buden dao je izvješće o sastanku BODa održanom 05. i 06. studenog ove 
godine u Neumarkt am Wallerseeu u blizini Salzburga (Austrija). G. Buden je 
naglasio da je na sastanku istaknuto da nema pozitivnog razmišljanja oko 
usuglašavanja FITAe (Međunarodne streličarske federacije) i 3D E.A.A. asocijacije te 
da se 3D E.A.A. asocijacija okreće prema IBOu (International bowhunting 
organization - Međunarodnoj organizaciji lova lukom i strijelom op.a.). G. Buden je 
istakao da je naša kandidatura za dobijanje organizacije jednog od turnira Europskog 
kupa u 3D streličarstvu 2006. bila kvalitetno napravljena i podnešena te da je to jedan 
od glavnih razloga zašto je organizacija navedenog turnira Europskog kupa i dobijena. 
Turnir bi se trebao održati 24. i 25. lipnja u Trakošćanu. 

U daljnjem tijeku sjednice g. Vladimir Šincek obavijestio je članove Upravnog odbora 
o prijedlogu g. Josea Markovića da se Streličarskom savezu Venezuele pošalje dopis u 
kojem bi ga Hrvatski streličarski savez proglasio reprezentativcem Hrvatske a koji bi 
mu pomogao u traženju sponzora kako bi cijela reprezentacija Hrvatske moguće otišla 
na pripreme u Venezuelu krajem mjeseca srpnja iduće, 2006. godine. 
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Zaključujući izvješće o radu između dviju sjednica Upravnog odbora izvršni direktor 
Saveza, g. Alojz Mauser istakao je dvije telefonske sjednice Upravnog odbora na 
kojima se glasovalo o otkazivanju turnira FITA 2x18m – Osijek, 13. studenoga 2005. 
te o odluci za podnošenje kandidature za dobijanje organizacije jednog od turnira 
Europskog kupa 2006.  
 

Ad. 3 U nastavku sjednice raspravljalo se o natjecateljskom kalendaru za 2006. godinu. 
Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser istakao je da je preliminarno 
u suradnji s izbornikom g. Dubravkom Budenom Tehničko povjerenstvo predložilo 
discipline za pojedine termine tijekom 2006. godine. Sve prikupljene i od strane 
streličarskih klubova dostavljene predložene termine za odvijanje turnira iduće, 2006. 
godine g. Sukser je popisao u usporednu tablicu gdje se s lijeve strane nalaze 
prijedlozi klubova po terminima a s desne strane termini međunarodnih natjecanja u 
2006. godini. G. Sukser je istakao da ima dosta terminskih preklapanja  različitih vrsta 
turnira i različitih streličarskih klubova. G. Sukser smatra da se s obzirom na takovo 
stanje trenutno ne može dati konačno rješenje i predlaže da se pojedini prijedlozi vrate 
na preispitivanje klubovima. U tom kontekstu g. Dubravko Buden predlaže da se 
tablica popunjena sa svim pristiglim predloženim klupskim terminima objavi na 
internet stranici Saveza te da se streličarski klubovi izjasne. G. Zdenko Videc predlaže 
da se termini obrade stavku po stavku da se odvoje problematični termini od 
neproblematičnih te da se tako smanji broj termina oko kojih se dvoji. G. Krešimir 
Čadež ukazao je da je odnos predloženih vrsta turnira u odnosu 3D i FIELD te FITA 
turnira 10 naprama 10. Predsjednik Saveza, g. Čavlović predlaže da se usvoji koncept 
gdje bi najviši prioritet Savezu imala međunarodna natjecanja potom državna 
prvenstva te da u konačnici postoji obvezni dio natjecanja. G. Buden predlaže da se taj 
koncept sada napravi. G. Čavlović potom predlaže da se usvoji preliminarni kalendar 
sada a na idućoj sjednici Upravnog odbora da se usvoji konačan prijedlog. G. Draško 
Mihinjač se slaže s prijedlogom. G. Vladimir Šincek smatra da u slučaju da ako za isti 
termin postoji više zainteresiranih klubova, da organizaciju natjecanja u tom terminu 
treba dobiti kvalitetniji organizator. G. Zdenko Videc povezao je taj prijedlog sa 
streličarskim sucima i njihovim ocjenama organizacije već održanih turnira. 
Predsjednik je ponovio prijedlog da neki turniri budu obveznog karaktera na što je 
replicirao g. Dubravko Buden pitavši što će se desiti ako neki klubovi ne dođu? G. 
Draško Mihinjač koncipirao je ideju da postoji obveza nastupa na određenom broju 
turnira te bi tako ispunjena obveza bila uvjet mogućnosti pristupa državnom prvenstvu 
te ulasku u reprezentaciju. G. Mihinjač predlaže da natjecatelj koji nije nastupio na 
tom određenom broju turnira nema pravo nastupa na državnom prvenstvu niti u 
reprezentaciji. G. Vladimir Sukser smatra da bi se zbog uvođenja obveznosti nastupa 
na turnirima trebala napraviti stručna analiza cijelog sistema s osvrtom na posljedice 
tj. pitanje kako će to utjecati na broj streličara nazočnih turnirima. G. Sukser ukazuje 
na pitanje amaterizma i problematičnost uvođenja obveznosti i prisile dolazaka na 
natjecanja. G. Buden je u sklopu ideje obveznosti nastupa spomenuo i pitanje nagrada. 
Nadovezao se g. Čadež spomenuvši da je u Sloveniji to pitanje riješeno kroz lige (1. i 
2. ligu). G. Buden iznio je potom ideju da se i kod nas uvede liga te spomenuo ideju 
lige FITAe ili mješovite lige. Predsjednik Saveza, g. Čavlović rezimirao je da postoje 
klubovi koji žele biti domaćini natjecanja te da bi svi predloženi turniri trebali biti i 
organizirani. Predložio je da se kroz sistem mješovite lige 2-2-2-1 (2 FITA vanjska 
turnira–2 FITA dvoranska turnira–2 3D turnira–1 FIELD turnir) osigura redovitost 
nastupa na natjecanjima te spominjana obveznost. G. Čadež predložio je da se izradi 
potreban Pravilnik za takovu ligu te da se u izradi kalendara za 2006. godinu uzme u  
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obzir i slovenski kalendar natjecanja. Zajednički je stav da je prije Poreča 2006. i 
Svjetskog kupa potrebno imati minimalno 2 FITA turnira. G. Sukser se nadovezao 
problemom tempiranja forme športaša-pojedinaca i u skladu s tim predložio da 
dvoransko državno prvenstvo bude prije Europskog dvoranskog iduće godine. 
Dotaknuvši se problema državnog prvenstva za djecu do 14 godina, g. Sukser smatra 
da je to prvenstvo najbolje organizirati u terminu zadnjeg tjedna tekuće školske 
godine ili početkom iduće školske godine što je rezultatski loše jer su djeca preko ljeta 
na praznicima. G. Čavlović je predložio da termin za organizaciju državnog prvenstva 
za djecu do 14 godina bude vikend pred kraj školske godine (10. ili 11. lipnja) te da 
termin zadnjeg tjedna nastave tekuće školske godine postane tradicionalan termin za 
organizaciju državnog prvenstva za djecu do 14 godina kao najoptimalniji u smislu 
prisustva i odgovarajuće forme djece te kvalitetnih rezultata. G. Čavlović  je predložio 
i da kao jedan od kriterija za donošenje kalendara za 2006. godinu bude i kriterij da 
između iste vrste natjecanja mora proći barem 2 do 3 tjedna. 
Predsjednik Čavlović  rezimirao je kriterije za vanjska natjecanja oko kojih su se 
članovi Upravnog odbora složili redom kako slijedi:  
a) svi klubovi koji su dostavili prijedloge termina za natjecanja žele biti organizatori   
b) potrebno je organizirati 2 FITA natjecanja prije Poreča 2006.  
c) termin za državno prvenstvo za djecu do 14 godina najoptimalniji je u zadnjem 
tjednu nastave tekuće školske godine  
d) između iste vrste natjecanja mora proći minimalno 2 tjedna   
e) u trenutku državnog prvenstva ne smije se odvijati nikakvo istovremeno natjecanje. 

U razmatranju dvoranskih turnira i dvoranskog državnog prvenstva Upravni odbor je 
razmotrio 2 pristigle kandidature za organizaciju državnog dvoranskog prvenstva (SK 
Dubrava i SK Katarina Zrinski). Obje kandidature su za mjesec ožujak 2006. godine 
(prije Europskog dvoranskog prvenstva). Nakon razmotrenih kandidatura predsjednik 
Saveza, g. Petar Čavlović predlaže da se glasa o domaćinstvu državnog dvoranskog 
prvenstva 2006. godine s time da se predloži onome klubu koji ne dobije organizaciju 
tog državnog prvenstva da ipak organizira dvoranski turnir te tim turnirom sudjeluje u 
kalendaru natjecanja 2006. godine.  Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predlaže da 
domaćin turnira državnog dvoranskog prvenstva 2006. godine bude SK Dubrava te da 
se predloži SK Katarina Zrinski da ipak organizira dvoranski turnir te njime sudjeluje 
u dvoranskom dijelu kalendara natjecanja 2006. godine. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
domaćinstvo turnira državnog dvoranskog prvenstva 2006. godine dodjeljuje SK 
Dubrava te da se predloži SK Katarina Zrinski da organizira dvoranski turnir te 
njime sudjeluje u dvoranskom dijelu kalendara natjecanja u 2006. godini. 
G. Alojz Mauser ukazao je na potrebu da se zadrži dostignuta razina organizacije 
državnog dvoranskog prvenstva te da kao takvo ono zadrži svoju posebnost. 
 

G. Zdenko Videc u nastavku sjednice u ime SK Siscia uslijed razvoja situacije oko 
slaganja kalendara za 2006. godinu povlači kandidaturu svih dostavljenih prijedloga 
termina SK Siscia Sisak te iskazuje namjeru da SK Siscia Sisak organizira državno 
prvenstvo u 3D streličarstvu te prilagodi termine organizacije eventualno dodatnih 
turnira. 
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Upravni odbor razmatrao je i mogućeg domaćina organizacije državnog FIELD 
prvenstva iduće godine te preporučio da domaćinstvo državnog FIELD prvenstva 
2006. godine preuzme SK Bjelovar.   

 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi zaključke 
kako slijedi: 

1.) Usvajaju se i utvrđuju od strane Tehničkog povjerenstva predloženi 
termini međunarodnih natjecanja za 2006. godinu kao dio kalendara 
natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza za 2006. godinu. 

2.) Usvaja se i utvrđuje da je domaćin PH dvorana 2006. godine SK Dubrava a 
termin održavanja po prijedlogu Tehničkog povjerenstva ožujak mjesec 
2006. (prije Europskog dvoranskog prvenstva). 

3.) Usvaja se i utvrđuje da je termin organizacije PH za djecu do 14 godina 
2006. godine vikend koji prethodi zadnjem tjednu nastave tekuće školske 
godine.  

4.) Usvaja se i utvrđuje da je organizator PH FITA 2006. godine SK Kroatan a 
termin po prijedlogu Tehničkog povjerenstva mjesec rujan 2006. godine. 

5.) Usvaja se i utvrđuje da će termini i organizatori PH FIELD i PH 3D 2006. 
godine biti naknadno utvrđeni. 

6.) Usvaja se i utvrđuje da se svim streličarskim klubovima koji su dostavili 
prijedlog za organizaciju natjecanja u 2006. godini omogući da budu 
domaćini i da organiziraju natjecanje. 

7.) Usvaja se i utvrđuje da između iste vrste natjecanja mora proći vremenski 
razmak od  minimalno 2 tjedna. 

8.) Zadužuje se Tehničko povjerenstvo sa svojim predsjednikom, g. 
Vladimirom Sukserom da izradi Upravnom odboru na usvajanje Prijedlog 
bodovanja u zamišljenoj mješovitoj ligi 2-2-2-1 za natjecateljsku sezonu 
2006. 

9.) Zadužuje se Tehničko povjerenstvo sa svojim predsjednikom, g. 
Vladimirom Sukserom da do slijedeće sjednice Upravnog odbora dostavi 
Upravnom odboru na usvajanje konačan prijedlog natjecateljskog 
kalendara za 2006. godinu temeljem zaključaka i odluka s ove, 06. sjednice 
Upravnog odbora te dodatnih konzultacija sa streličarskim klubovima. 

 
G. Alojz Mauser, izvršni direktor Saveza ukazao je na problem dodjele medalja na 
državnim prvenstvima gdje se istim ljudima dodjeljuju 2 kompleta medalja (za 
državno prvenstvo i za otvoreni turnir) što je besmisleno. G. Alojz Mauser se obvezao 
u svezi s tim problemom pripremiti prijedlog odluke Upravnom odboru za njegovu 
iduću sjednicu. 
 

Ad. 4 U nastavku sjednice razgovaralo se o konstituiranju županijskih streličarskih saveza. 
Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović napomenuo je da već postoje neki županijski 
streličarski savezi (Međimurski i Zagrebački). G. Čavlović je predložio da se tijekom 
prvog kvartala slijedeće godine održe konstituirajuće sjednice županijskih 
streličarskih saveza jer ta obveza proizlazi i iz novousvojenog Statuta Hrvatskog 
streličarskog saveza a može streličarskim klubovima donijeti i dodatne benefite na 
nivou županijskih športskih saveza te da se održe i redovite godišnje sjednice već 
konstituiranih županijskih streličarskih saveza. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović 
predlaže da se zaduže predsjednik i rukovodstvo Saveza da pokrenu inicijativu za 
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utvrđivanje i konstituiranje županijskih streličarskih saveza u prvom kvartalu iduće 
godine bilo kroz održavanje pozivnih skupština u ime županijskih streličarskih saveza 
bilo putem obvezivanja streličarskih klubova na konstituiranje županijskih 
streličarskih saveza.  

  
Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
zadužuju predsjednik i rukovodstvo Saveza da u prvom kvartalu iduće godine 
pokrenu inicijativu za utvrđivanje i konstituiranje županijskih streličarskih 
saveza bilo kroz održavanje pozivnih skupština u ime županijskih streličarskih 
saveza bilo putem obvezivanja streličarskih klubova na konstituiranje 
županijskih streličarskih saveza te da se održe redovite godišnje sjednice 
skupština već konstituiranih županijskih streličarskih saveza.  

 

 
Ad. 5 U nastavku je administrativni tajnik g. Goran Ahel obavijestio članove Upravnog 

odbora o prikupljenim i od strane streličarskih klubova dostavljenim opisima službene 
natjecateljske odjeće klubova. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predlaže da 
službena natjecateljska odjeća svih klubova i natjecatelja na FITA i dvoranskim 
natjecanjima bude bijela-bijela sa amblemom streličarskog kluba a da športska odjeća 
klubova ostane na razini streličarskih klubova. U slučaju potrebe Savez bi financijski 
intervenirao ukoliko klubovi nebi imali dovoljno financijskih sredstava za nabavku 
takove odjeće. Na ostalim natjecanjima osim FITA i dvoranskih natjecanja službena 
natjecateljska odjeća bila bi službena natjecateljska odjeća klubova. G. Vladimir 
Sukser smatra da je to radikalan prijedlog i da u ovome trenutku odjeća nije najbitnija 
za Savez već je to povećanje broja športaša. G. Sukser predlaže da se utvrdi katalog 
klupskih dresova. G. Dubravko Buden nije za to da službena natjecateljska odjeća 
bude samo bijelo-bijelo već se zalaže da službena natjecateljska odjeća bude klupska 
odjeća ali da na natjecanju svi natjecatelji određenoga kluba moraju od prvog do 
zadnjeg biti obučeni isto. Prijedlog je da se do kraja godine izradi katalog službene 
klupske odjeće te da kao alternativa bilo kojem dijelu službene klupske odjeće može 
biti boja dresa bijelo-bijelo. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
obvezuje administrativni tajnik i streličarski klubovi da se izradi katalog 
službene natjecateljske odjeće klubova i da se isti objavi na internet stranicama 
Saveza. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da je 
službena natjecateljska odjeća na natjecanjima službena klupska natjecateljska 
odjeća te da se dozvoljava kao alternativna boja dresa bijela-bijela. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
zadužuju suci Hrvatskog streličarskog saveza da prije natjecanja osim pregleda 
opreme pregledaju i boju odjeće natjecatelja.  

         
Ad. 6 U nastavku sjednice razgovaralo se o organizaciji 1. Svjetskog kupa i 1. Europskog 

Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović 
napomenuo je da Upravni odbor ima obvezu formirati Organizacijski odbor za 
organiziranje 1. Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 
2006. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predlaže da Organizacijski odbor za 
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organizaciju 1. Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. 
čine: g. Vladimir Šincek (sudački dio), g. Alen Kiđemet (mjerenja i rezultati), g. 
Draško Mihinjač (iskustvo field managera – Poreč), g. Alojz Mauser, g. Goran Ahel 
(administracija) te g. Petar Čavlović kao predsjednik Organizacijskog odbora.  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno imenuje g. Vladimira 
Šinceka, g. Alena Kiđemeta, g. Draška Mihinjača, g. Alojza Mausera i g. Gorana 
Ahela članovima Glavnog organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog 
kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006.  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da će 
po potrebi Upravni odbor imenovati i dodatne članove Glavnog organizacijskog 
odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira 
sezone – Poreč 2006.  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno imenuje g. Petra 
Čavlovića predsjednikom Glavnog organizacijskog odbora za organizaciju 1. 
Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. 

 Slijedom obveza oko organizacije Svjetskog kupa kao nove vrste natjecanja FITA 
organizira Prvi TV i organizacijski seminar za organizatore velikih FITA natjecanja. 
Seminar će kao teme obrađivati TV i broadcasting, mjesto održavanja natjecanja, 
medije i komunikacije, službenu stranicu natjecanja itd. FITA pokriva troškove puta, 
smještaja i prehrane za jednog sudionika iz svake zemlje članice-organizatora a uz 
dodatni trošak putovanja i prehrane (FITA bi u tom slučaju pokrila troškove smještaja) 
seminaru može pristupiti i dodatno još jedna osoba iz svake zemlje članice-
organizatora velikog natjecanja. Seminar će se održati od 12.-15. prosinca u mjestu San 
Vicenso (Italija-Toscana). Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predlaže da na Prvi 
TV i organizacijski seminar za organizatore velikih FITA natjecanja kao predstavnici 
Hrvatske i Hrvatskog streličarskog saveza idu g. Alojz Mauser i g. Draško Mihinjač. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
na Prvi TV i organizacijski seminar za organizatore velikih FITA natjecanja u 
organizaciji FITAe u mjesto San Vicenso (Toscana, Italija) od 12.-15. prosinca 
2005. kao predstavnici Hrvatske i Hrvatskog streličarskog saveza upućuju g. 
Alojz Mauser i g. Draško Mihinjač. 

 U nastavku je predsjednik Saveza, g. Čavlović ponovio zamišljeni koncept organizacije 
1. Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. G. Čavlović 
je istakao da je interes Saveza da zaradi. Napomenuo je i da je s obzirom na veličinu 
natjecanja i prirodu organizacije potrebno imati i pokrovitelja. U tom kontekstu g. 
Čavlović je predložio da pokrovitelj natjecanja bude predsjednik vlade. G. Čavlović je 
napomenuo i da bi slijedom razvoja događaja Glavni organizacijski odbor 1. Svjetskog 
kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. bio vremenom proširivan 
te bi u širem smislu u organizacijski odbor ušli i predstavnik pokrovitelja, župan 
Istarske županije, predstavnici agencije za odnose s javnošću i marketing, glavni 
sponzori, predstavnici Ema Toursa te predstavnici Plave Lagune – Poreč i grada 
Poreča. Sa istima će se potpisati protokol o suradnji odnosno ugovor o posebnoj 
suradnji.  

Predsjednik je napomenuo da bi za slijedeću sjednicu Upravnog odbora trebao biti 
pripremljen i koncept proračuna za iduću godinu te da nas iduće godine u sklopu 
organizacije 1. Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. 
očekuje i obilježavanje 50 godina streličarstva u Hrvatskoj. G. Čavlović je obavijestio 
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članove Upravnog odbora da je Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora podnešen 
zahtjev za sufinanciranje organizacije te da se slijedom toga očekuje i maksimalna 
profesionalnost. Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović predložio je da se uputi službeni 
Zahtjev za pokroviteljstvo natjecanja predsjedniku vlade. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
predsjedniku vlade uputi službeni Zahtjev za pokroviteljstvo organizacije 1. 
Svjetskog kupa i 1. Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. 

 
Ad. 7 Apsolvirano u točci 2. Dnevnog reda (stavak 2.) 

 
Ad. 8 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović izvjestio je članove Upravnog odbora o 

pristiglom pismu-mailu gđe. Dragice Stjepanović u vezi njenog financijskog dugovanja 
Savezu. Gđa. Stjepanović u pismu-mailu izražava žaljenje zbog nemogućnosti 
izvršenja obećanja o vraćanju barem dijela financijskog dugovanja Savezu do sjednice 
Upravnog odbora 11. studenoga 2005. te zamoljava da je se pričeka do 25. studenoga 
ove godine kada bi u potpunosti izvršila svoju obvezu prema Savezu.  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
omogućuje dodatna promjena roka gđi. Dragici Stjepanović za izvršenje 
financijske obveze Savezu do 25. studenoga 2005. godine. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se, u 
slučaju da 25. studenoga 2005. godine na izvodu s računa Hrvatskog streličarskog 
saveza ne budu navedena financijska sredstva po dugovanju i obvezi gđe. Dragice 
Stjepanović, ovlašćuje predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović da uz suradnju 
tvrtke Kopun i Kopun pokrene obvezni postupak u skladu s pozitivnim 
zakonskim propisima.    

  
G. Alojz Mauser, izvršni direktor Saveza obavijestio je članove Upravnog odbora o 
dopisu pristiglom iz Hrvatskog olimpijskog odbora u vezi Prijedloga športaša za 
nagradu Fair play.  

 G. Alojz Mauser, izvršni direktor Saveza obavijestio je članove Upravnog odbora i o 
pristiglim ponudama ukrajinske i slovenske reprezentacije za nastup i pripreme u 
Poreču. 

  

G. Vladimir Sukser obavijestio je članove Upravnog odbora da će se 50. godišnjica 
PSK Zagreb proslaviti pozivnim turnirom 10. prosinca ove godine (jedini termin kad se 
mogla dobiti dvorana). 

  

G. Krešimir Čadež predložio je da se cijena kotizacije za Seminar za voditelje 
streličarstva u buduće smanji. 

  

G. Dubravko Buden obavijestio je članove Upravnog odbora da će jedna od točaka 
slijedeće sjednice Upravnog odbora biti Reprezentacija i kriteriji. 
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Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
nadopunjuje Prijedlog izmjena i dopuna od strane Hrvatskog olimpijskog odbora 
dostavljenog prijedloga Kriterija za kategorizaciju športaša te predlaže da se u 
Kriterije za kategorizaciju športaša kao kriterij za ostvarenje kategorije 
vrhunskog športaša 2. kategorije uvrsti i ostvareni plasman od 5.-8. mjesta na 
Svjetskom kupu. 

 

  Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
slijedeća sjednica Upravnog odbora ima održati 09. prosinca 2005. godine 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 17. studenoga 2005. 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:               Predsjednik: 

 

Goran Ahel                  mr.sc. Petar Čavlović 
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