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ZAPISNIK  

09. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza i 
Organizacijskog odbora za organizaciju 

1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 
(zajednička sjednica) 

održane u petak 31. ožujka 2006. u prostorijama saveza,  
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb 

 

Sjednici su prisustvovali: 
 g. Petar Čavlović, predsjednik saveza i predsjednik Organizacijskog odbora za organizaciju 1.     
                                         Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006  

g. Alojz Mauser, izvršni direktor i član Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa  
                            i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 

g. Vladimir Šincek, član Upravnog odbora i član Organizacijskog odbora za organizaciju 1.  
                            Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 

g. Alen Kiđemet, član Upravnog odbora i član Organizacijskog odbora za organizaciju 1.  
                            Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 

g. Draško Mihinjač, član Upravnog odbora i član Organizacijskog odbora za organizaciju 1.  
                            Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 

g. Goran Ahel, administrativni tajnik i član Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog  
                            kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006  

g. Vladimir Sukser, član Upravnog odbora   

g. Krešimir Čadež, član Upravnog odbora  

g. Dubravko Buden, član Upravnog odbora  

g. Zdenko Videc, član Upravnog odbora 

g. Josip Šarić, član Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand  
                             Prix turnira sezone – Poreč 2006 

g. Dražen Furdi, član Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog  
                             Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006 i 

gđica. Mirta Brkan, član Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog  
                             Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. 

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. Izvješće o aktivnostima u organizaciji 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – 

Poreč 2006.  
2. Obilježavanje 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj  
3. Razno 
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U uvodnom dijelu zajedničke sjednice Upravnog odbora i Organizacijskog odbora za organizaciju 1. 
Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006, predsjednik saveza i predsjednik 
Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 
2006, g. Petar Čavlović posebno je pozdravio g. Josipa Šarića i g. Dražena Furdija, novopridružene 
članove Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira 
sezone – Poreč 2006.  
Predsjednik saveza ukratko je izvjestio članove Upravnog odbora o održanom Kongresu Europske i 
mediteranske streličarske unije (EMAU-a) održanom u Jaenu, Španjolska 13. ožujka ove godine. G. 
Čavlović stavio je poseban naglasak na izbor g. Maria Scarzelle (predsjednika streličarske federacije 
Italije) za predsjednika Europske i mediteranske streličarske unije. 
Predsjednik Čavlović obavjestio je članove Upravnog odbora i o pozitivnom tijeku priprema organizacije 
Europskog prvenstva u disciplini FIELD koje će se održati u Bjelovaru 2007. godine. 
Poseban naglasak predsjednik Čavlović stavio je na financijsku pomoć savezu grada Bjelovara i 
Hrvatskog olimpijskog odbora organizaciji Europskog field prvenstva u Bjelovaru 2007. godine i 
organizaciji 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone u Poreču ove godine. 
           
Ad. 1 Izvješće o aktivnostima u organizaciji 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – 

Poreč 2006. 
 
Predsjednik saveza i predsjednik Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog 
Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006, g. Petar Čavlović u nastavku sjednice podnio je članovima 
Upravnog odbora i Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix 
turnira sezone – Poreč 2006 izvješće o tijeku zahtjevnih priprema organizacije navedenog natjecanja. 

Potpisani su generalni i konkretan ugovor s agencijom Ema tours kojim se agencija Ema tours ovlašćuje 
biti službenom agencijom saveza zaduženom za organizaciju smještaja i prijevoza na natjecanje 
prijavljenih natjecatelja i službenih osoba. Preko agencije Ema tours organiziran je u Poreču i smještaj 
cijele naše ekipe (reprezentacija, radna ekipa, suci, VIP osobe …) - apartmani. Time se uvelike smanjuju 
troškovi smještaja čime se odterećuje cjelokupan proračun organizacije. Prehrana je ugovorena u 
ekvivalentu punog pansiona u restoranu jednog od hotela (tri obroka na dan). Posebno je stavljen 
naglasak i na donaciju Ema toursa (nabavka meta). Sama nabavka je u postupku realizacije a mete 
(Karpos) bi se kasnije ustupile streličarskim klubovima po nižim cijenama čime bi se osigurao kontinuitet 
rada u klubovima i dijelom kompenzirali troškovi organizacije. 

Suradnja s Međunarodnom streličarskom federacijom (FITA-om) ocijenjena je kao jako dobra. Kontakti 
oko pojedinih pitanja vezanih uz organizaciju su skoro svakodnevni. 

G. Čavlović osvrnuo se i na sastanak s g. Željkom Velom (HTV), održan 31. ožujka u prijepodnevnim 
satima. Obzirom na raspoloživi materijal koji priprema i ima FITA dogovoreno je da se izvješća s 
natjecanja objavljuju svakodnevno u udarnom Dnevniku. Posebni prilozi ići će za vrijeme finala a biti će 
objavljen i poseban materijal o natjecanju koji priprema FITA u trajanju od 26 minuta. Natjecanje će 
pratiti studio iz Pule a pokušat će se dogovoriti i uobičajen otkup prava na emitiranje. 

Sa sastanka sa županom Istarske županije, g. Ivanom Jakovčićem (27. ožujka) izdvojeno je dogovoreno 
sudjelovanje g. župana u otvaranju natjecanja i prilikom dodjela priznanja. Istarska županija kao dobar 
domaćin osigurat će prigodne darove za sve akreditirane i posebno VIP goste te izlet za VIP goste u 
Motovun (obilazak starih istarskih gradova). Istarska županija i financijski će pomoći savezu u 
organizaciji 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006. Posebno je 
dogovoren sastanak čelnih ljudi Istarske županije i grada Poreča s čelnicima FITA-e po pitanju osnivanja 
stalnog regionalnog FITA streličarskog kampa u Poreču.  
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Kao izgledno veći trošak ostaju otvorena pitanja videozida (obveza po potpisanom Ugovoru o 
organizaciji sa FITA-om), priznanja (kontakti i pregovori sa Hrvatskim novčarskim zavodom) i tribina. 
G. Čavlović naglasak stavlja na racionalno vođenje troškova organizacije.   

Obavljena je inventura postojeće opreme i materijala u Poreču. 

Sa gradom Porečom razgovaralo se oko pitanja osiguranja i sigurnosti (zaštitarska služba i policija) te je 
dogovoreno da troškove po pitanju osiguranja i sigurnosti preuzme na sebe grad Poreč. 

G. Čavlović posebno ističe i znakovitu financijsku podršku Hrvatskog olimpijskog odbora organizaciji 
samog natjecanja. 

Posebno je istaknut i zahtjev Premijeru Vlade Republike Hrvatske za pokroviteljstvo natjecanja 
(administrativno su odrađeni svi preduvjeti i pravovremeno pribavljene sve potrebne suglasnosti). 

Trenutno je 35 zemalja prijavilo svoje sudjelovanje natjecanju (bez Hrvatske) a završne prijave očekuju 
se s 15. travnjem (izgledno je da će konačna lista prijava biti kompletirana ipak do početka samog 
natjecanja). 

Izrađen je i popis – kategorizacija potrebnog materijala i opreme sitnog inventara i potrošnog materijala. 
Zamoljeni su članovi Upravnog odbora i Organizacijskog odbora da pregledaju i prouče dostavljeni popis 
te da predlože i dostave dopune eventualno izostavljenog kako bi se što preciznije mogli predvidjeti 
troškovi.  

G. Čavlović ocijenio je urednim posložen koncept organizacije (strukturno od državne razine preko 
lokalne razine do Hrvatskog olimpijskog odbora). 

Zaključak 1: Do kraja idućeg tjedna (petak) svim članovima Organizacijskog odbora bit će 
dostavljena struktura organizacijske sheme sa popisom zaduženja i odgovornosti. 

Zaključak 2: Poslati zahtjev FITA-i da do 15. travnja dostavi svoju preliminarno planiranu 
poimeničnu organizacijsku strukturu. 
Istaknuta je potreba da struktura radne ekipe bude uravnotežena po klubovima i teritorijalno (organizator 
natjecanja je Hrvatski streličarski savez u svojoj cjelini). Po tom pitanju obavljeni su razgovori sa svim 
streličarskim klubovima te su oni upoznati s mogućnošću sudjelovanja u organizaciji. 

Kao izgledno veliki trošak ostaje otvoreno pitanje medalja i priznanja za obilježavanje 50. godišnjice 
streličarstva u Hrvatskoj. Ideja je ustanoviti jedinstvenu medalju koja će kao takova biti upotrebljavana i 
dodjeljivana na domaćim državnim prvenstvima u iduće barem 2 godine te i kao plaketa zaslužnima 
povodom obilježavanja 50. godišnjice. S ciljem iznalaženja povoljnog rješenja vode se pregovori s 
Hrvatskim novčarskim zavodom.  

Otvorenim ostaje i pitanje ugovora s agencijom 'Millenium promocije' (pokušat će se dobiti povoljna 
ponuda kojom bi se osiguralo medijsko pokroviteljstvo i praćenje kroz ostale medije te grafičko rješenje 
plakata). 

Otvorena pitanja koja traže žurna rješenja su još uvijek i Projekt telekomunikacijskih i IT potreba, pitanje 
donacije vode za natjecatelje, garderobe (sastanak s g. Matešom u HOO) te pitanje jumbo plakata 
(Hrvatske šume). 

Po pitanju oproštaja g. Cvijetoslava Zormana od reprezentacije u Poreču istaknuto je da je njegovo 
uvrštenje u nacionalnu selekciju u potpunosti u domeni i autonomnosti nacionalnog seniorskog izbornika. 
Vezano s time je i potreba osiguranja dodatnog suca iz Slovenije ukoliko g. Zorman nastupi kao 
natjecatelj. 

Premještanje turnira FITA 2x70m 6. svibnja 2006. iz Osijeka u Rijeku u kontekstu termina održavanja 1. 
Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira ocijenjeno je kao dobro. Postoje neke najave da bi se 
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obzirom na blizinu Rijeke Poreču na natjecanje prijavile i neke reprezentacije prijavljene na natjecanje u 
Poreču. G. Josip Šarić iznio je namjeru turnir organizirati na nogometnom stadionu Kantrida. 

Zaključak 3: Premješta se turnir FITA 2x70m 6. svibnja 2006. iz Osijeka u Rijeku. S tim u skladu 
u Kalendaru natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza izvršit će se navedena promjena. Promjena 
će se dostaviti i FITA-i poradi promjene u FITA natjecateljskom kalendaru za 2006. godinu. Na 
turniru će moći nastupiti samo zakrivljeni i složeni luk. Upisnina za natjecatelje stranih zemalja 
neće se naplaćivati. Hrvatski streličarski savez refundirat će SK Rijeci upisnine za strane 
natjecatelje u iznosu jednakom upisnini po osobi koja će vrijediti za domaće natjecatelje. Hrvatski 
streličarski savez organizirat će besplatan prijevoz autobusima prijavljenih stranih natjecatelja na 
relaciji Poreč-Rijeka-Poreč. Na streličarske federacije zemalja preliminarno prijavljenih na 
natjecanje u Poreču i na streličarske klubove u Hrvatskoj poslat će se poziv da do 10. travnja 2006. 
iskažu svoj interes za prisustvovanje i natjecanje na navedenom turniru. Prijave će se zaprimati 
neograničeno a ovisno o iskazanom interesu natjecanje će se organizirati dopodne i poslijepodne. 

Zaključak 4: Hrvatski streličarski savez neće preuzimati na sebe nikakvu odgovornost i jamstva po 
pitanju pozivnih jamstvenih pisama vezano uz natjecatelje i predstavnike onih zemalja koje za svoj 
ulazak i boravak u Hrvatskoj trebaju vize. Takova pitanja rješavat će se institucionalno preko 
Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva vanjskih poslova Repulike Hrvatske.  
 
 
Ad. 2 Obilježavanje 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj 

Obilježavanje 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj predviđeno je za petak, 12. svibnja 2006. u 
večernjim satima uz primjereni program (večer uoči završnih finala). Program bi se sastojao od kratkog 
podsjećanja na povijest te podjele prigodnih priznanja zaslužnim natjecateljima i pojedinačno 
streličarskim klubovima – redovnim članovima Hrvatskog streličarskog saveza s danom 30. prosincem 
2005. Cjelokupna svečanost koncentrirala bi se na sport a prisustvovali bi joj i predsjednici streličarskih 
saveza zemalja prisutnih u Poreču i čelni ljudi FITA-e (uključujući i predsjednika FITA-e, dr. Ugura 
Erdenera). Svečanost bi uz prigodni domjenak i laganu glazbenu pratnju trajala maksimalno do unutar 2 
sata. G. Josip Šarić kao nositelj programa uz pomoć g. Alojza Mausera i ostalih članova Upravnog i 
Organizacijskog odbora pripremili bi imena ljudi zaslužnih i važnih postojanju i razvoju streličarstva u 
Hrvatkoj u ovih 50 godina (tko, otkuda i koliko). Te osobe agencija Ema tours prevezla bi do Poreča i 
natrag a u Poreču bi im bio osiguran boravak u terminu petak-nedjelja (finalne borbe). Pozivi 
prisustvovanju svečanosti uputili bi se na svaki klub pojedinačno. Savez bi snosio samo troškove boravka 
pozvanih osoba-zaslužnih pojedinaca dok bi predstavnici klubova sami snosili svoje troškove. Neovisno 
o svečanosti obilježavanja 50 godina streličarstva u Hrvatskoj svi streličarski klubovi mogu poslati 
nekoga u Poreč u tjednu održavanja Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix turnira. 

Zaključak 5: Utvrđuje se okvirni program obilježavanja 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj 
prema gore navedenom. Zadužuju se g. Josip Šarić i g. Alojz Mauser da slože strukturu i imena 
zaslužnih pojedinaca s koncentracijom na sport. Na streličarske klubove poslat će se posebno 
pojedinačni pozivi u skladu s gore navedenim.  
 

 

Ad. 3 Razno 

U skladu s člancima 18., 35. i 51. Statuta Hrvatskog streličarskog saveza Upravni odbor Hrvatskog 
streličarskog saveza  jednoglasno donosi odluku da se radi omogućavanja nastupa na natjecanjima, 
do prve skupštine Saveza u članstvo Hrvatskog streličarskog saveza primaju streličarski klubovi 
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Antun Mihanović Zelenjak, Risvica-Kumrovec i  Streličarski klub Srna Osijek. Navedeni 
streličarski klubovi uz zahtjev za prijam u članstvo dostavili su i sve ostale potrebne dokumente. 

 
U nastavku sjednice predsjednik saveza, g. Petar Čavlović obavijestio je prisutne o namjerama da  se od 
1. srpnja 2006. godine unutar saveza profesionaliziraju administrativni tajnik i jedan trener. 

Predsjednik Čavlović naglasio je i otvorenu obvezu konstituiranja županijskih streličarskih saveza. 

Prisutni su obaviješteni da će se 18. travnja 2006. održati Skupština Zagrebačkog streličarskog saveza.  

Od strane predsjednika Tehničkog povjerenstva saveza, g. Vladimira Suksera postavljeno pitanje statusa 
Natjecateljskog pravilnika CRO 3D kupa rješavat će se na slijedećoj sjednici Upravnog odbora.  

G. Dražen Furdi upozorio je na problem rada u školama (potrebno je u Ured državne uprave dostaviti 
'Plan i program škole streličarstva'). G. Dubravko Buden se obvezao da će g. Furdiju dostaviti spomenuti 
plan koji već postoji.  

Prisutni su obaviješteni da se redovna sjednica Skupštine saveza planira održati sredinom godine.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 2. travnja 2006. 

 

 

 

 

    Zapisničar:               Predsjednik: 

 

  Goran Ahel                  mr.sc. Petar Čavlović 
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