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ZAPISNIK 

7. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza  

održane u srijedu, 7. travnja 2010. u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza 

Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb - Dubrava 

 

 

Prisutni članovi UO-a: g. Alen Kiđemet, g. Dubravko Buden, g. Ivan Mustapić, g. Damir Kolarek, g. 

Draško Mihinjač, g. Igor Orlić i Goran Ahel. 

Odsutni: g. Dorjan Močinić i g. Dražen Furdi uz ispriku na nedolasku. 

Dodatno, sjednici je prisustvovao i g. Zlatko Zubović, predsjednik NO-a Saveza. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet kao izvanrednu uslijed podnošenja ostavki na 

sudjelovanje u organizaciji 1. Svjetskog kupa Poreč 4. do 9. svibnja 2010. tri tjedna prije samog 

održavanja natjecanja dvojice ključnih ljudi u prijašnjim organizacijama velikih natjecanja u organizaciji 

Saveza, g. Alojza Mausera i g. Draška Mihinjača.    

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet. 

Jednoglasno je usvojen sljedeći Dnevni red: 

1.  Ukidanje suspenzije SK ''Katarini Zrinskoj'' za organizaciju turnira u 2010. godini 

2.  Odluka o davanju ovlaštenja za sudsku nagodbu po ovršnom postupku Studentski centar-HSS 
3.  Organizacija 1. Svjetskog kupa, Poreč 4. do 9. svibnja 2010. 

 

 

ad. 1 Slijedom podmirenja obveza SK ''Katarina Zrinska'' prema sucu g. Anđelku Praskalu za 

obavljeno suđenje u 2009. godini, Upravni odbor jednoglasno ukida suspenziju SK ''Katarini 
Zrinskoj'' na organizaciju turnira u 2010. godini. Poziv za najavljeni turnir FITA 2x70m+OR u 

organizaciji SK ''Katarina Zrinska'' objavit će se pod rubrikom vijesti internet stranice Saveza.  

ad. 2 Upravni odbor jednoglasno daje dopuštenje predsjedniku Saveza g. Alenu Kiđemetu da 

ovlasti odvjetnicu za postizanje sudske nagodbe u ovršnom postupku Studentski centar-HSS kojom 

bi HSS podmirio obveze po spornom predmetnom studentskom ugovoru, a Studentski centar 

odrekao bi se sudskih troškova.  

ad. 3 Predsjednik Saveza g. Alen Kiđemet izvjestio je prisutne da je u jutarnjim satima, 7. travnja 

2010. dobio e-mailom dopise podnešenih ostavki na sudjelovanje u organizaciji 1. Svjetskog kupa Poreč 

2010. od strane g. Alojza Mausera i g. Draška Mihinjača. G. Kiđemet naglašava da su g. Mauser i g. 

Mihinjač u prijašnjim organizacijama velikih natjecanja u organizaciji Saveza bila dva ključna čovjeka: g. 

Mauser obično direktor natjecanja, a g. Mihinjač field-manager. Svojim podnošenjem ostavki na 

sudjelovanje u organizaciji Svjetskog kupa svega 3 tjedna prije održavanja natjecanja stavili su Savez i 

Organizacijski odbor (Upravni odbor Saveza) u tešku situaciju jer su držali ključne pozicije u organizaciji 

i održavali glavne ključne kontake prema Svjetskoj federaciji FITI i Gradu Poreču. 

G. Zlatko Zubović predsjednik NO Saveza smatra da je glavni motiv podnošenja ostavki na sudjelovanje 

u organizaciji raskid poslovne suradnje Saveza s agencijom ''Ema-tours'' po pitanju organizacije smještaja 

i transporta za natjecatelje  i gubitak pozicije odlučivanja u organizaciji natjecanja tj. ne pristajanje na 

odgovornost Upravnom odboru saveza za učinjene radnje i troškove u organizaciji. G. Mauser je kao 
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odgovorna osoba Saveza dogovarao financijske uvjete smještaja i transfera s agencijom ''Ema-tours'', a 

kako više nije u poziciji odlučivanja nema više niti interesa sudjelovati u organizaciji. 

Glavni tajnik Saveza Goran Ahel obavjestio je prisutne da je nakon poslanog e-maila obavijesti o prekidu 

suradnje s agencijom ''Ema-tours'' i preusmjeravanja uplata po preostalim obvezama zemalja-učesnica na 

račun Hrvatskog streličarskog saveza, kojeg je poslao svim zemljama-učesnicama i FITI, Predsjedniku 

Saveza g. Alenu Kiđemetu ubrzo stigao odgovor glavnog tajnika FITE g. Toma Dielena  kojim izražava 

zabrinutost situacijom i kompetentnošću Saveza da organizira natjecanje top-level nivoa Svjetskog kupa. 

Predsjednik Saveza g. Kiđemet poslao je odgovor g. Dielenu u kojem ga je izvjestio o stanju u Savezu te 

g. Dielena i izvršnog direktora g. Juan Carlos Holgada pozvao u posjet Hrvatskoj i Savezu kako bi se 

uvjerili u kompetentnost i sposobnost Upravnog odbora Saveza da organizaciju natjecanja Svjetskog kupa 

obavi na vrhunskoj razini. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, na zamolbu Predsjednika Saveza g. Kiđemeta da 

odradi dio posla field-managera na natjecanju Svjetskog kupa g. Draško Mihinjač ostaje pri svojoj odluci 

nesudjelovanja u organizaciji 1. Svjetskog kupa te dodaje da smo svi dovoljno ozbiljni da bi donosili 

vlastite kompetentne odluke. G. Mihinjač dodaje da će nastojati pomoći koliko bude mogao. Na molbu da 

kao iskusan dugogodišnji field manager predloži nekoga tko bi mogao i bio dovoljno kompetentan 

obavljati taj posao g. Mihinjač ne želi nikoga predložiti obzirom na delikatnost situacije i vrlo kratke 

rokove do samog natjecanja. 

Upravni odbor jednoglasno imenuje g. Igora Orlića vođom radne ekipe Saveza na 1. Svjetskom 

kupu Poreč 4. do 9. svibnja 2010. godine. 

U nastavku sjednice razmatrane su dodatno potrebe u organizaciji (voda za natjecatelje, žetoni za vodu, 

videozid, sponzorstva, kemijski WC-i, objave promotivnih spotova natjecanja na TV kanalima, postava 

jumbo plakata, izrada vizuala, veliki šator itd.). 

Dodatno, g. Ivan Mustapić napominje kako bi bilo poželjno stupiti u kontakt s organizatorima 

kandidature Grada Rijeke za Mediteranske igre 2017. godine kako bi i streličarstvo uključili u Igre. 

 

U Zagrebu, 9. lipnja 2010. 

    Zapisničar:                   Predsjednik saveza: 

 

             Goran Ahel                         Alen Kiđemet 


