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ZAPISNIK  

10. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza i  
4. sjednice Organizacijskog odbora za organizaciju  

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

održane u utorak, 20. lipnja 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 nadopunjeni  



 
 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika devete sjednice Upravnog odbora od 31. ožujka 2006. 
 
2. Prethodno Izvješće – 1. Svjetski kup i Europski Grand Prix turnir sezone Poreč 2006. 

       (izvjestitelji predsjednik Organizacijskog odbora i članovi Organizacijskog odbora)   

3. Izvješće o radu i nastupima hrvatske reprezentacije 
    – 10. Europsko dvoransko prvenstvo Jaen, Španjolska  
    –   1. Svjetski kup i Europski Grand Prix turnir Poreč, Hrvatska  
    –   2. Svjetski kup i Europski Grand Prix turnir Antalya, Turska  

               (izvjestitelji nacionalni izbornici g. Dubravko Buden i g. Cvijetoslav Zorman)       

4. Izvješće o radu između dviju sjednica 

5. Donošenje odluke o statusu tajnika saveza 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju kandidature za organizaciju Europskog Grand Prix turnira 2007. 

7. Donošenje odluke o formiranju Organizacijskog odbora za organizaciju 17. Seniorskog i 5. 
      Juniorskog Europskog Field Prvenstva – Bjelovar 2007. 

8. Razno 
8.1) Prijedlog izmjene odluke o načinu obračuna naknada sucima za obavljeno suđenje na      
       domaćim natjecanjima 
8.2) Usvajanje Natjecateljskog pravilnika CRO 3D Kupa 
8.3) Informacije o kandidaturi grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2013. 
8.4) Dopisi g. Horvat-Korent Željka 

  
 
Ad. 1   Zapisnik 9. sjednice UO-a od 31. ožujka 2006. godine prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 Predsjednik saveza i predsjednik Organizacijskog odbora za organizaciju 1. Svjetskog kupa i 

Europskog Grand Prix turnira sezone – Poreč 2006, g. Petar Čavlović podnio je članovima 
Upravnog odbora prethodno  izvješće o organizaciji navedenog natjecanja. G. Čavlović 
ocijenio je da je organizacija svjetskog i europskog kupa u potpunosti uspjela te da je 
preliminarna financijska projekcija projekta pozitivna. Istakao je prisustvo oko 330 natjecatelja iz 
43 zemlje svijeta. Smještaj naših ljudi u apartmanima umjesto u hotelima pokazao se dobrom 
odlukom. G. Čavlović istakao je i odlično medijsko praćenje natjecanja. S glavnim urednikom 
sportskog programa HTV-a dogovoreno je i da se na HTV-u emitira već gotov materijal u trajanju 
od 26 minuta s highlightsima natjecanja u Poreču snimljen i uređen za emitiranje od strane 
Svjetske streličarske federacije FITA-e (materijal je dostavljen nacionalnoj televizijskoj kući te se 
očekuje emitiranje nakon Svjetskog nogometnog prvenstva). G. Čavlović istakao je i posjet 
natjecanju predstavnika Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednika g. Zlatka Mateše i glavnog 
tajnika g. Josipa Čopa. Dodao je da se kao predsjednik Organizacijskog odbora zahvaljuje na 
dobroj organizaciji i da se uslijed dobre pripreme organizacije na samom natjecanju nije osjetila 
nikakva nervoza koja inače prati organizaciju tako složenih i velikih projekata. G. Čavlović na 
kraju je istakao svečanost proslave 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj održanu u Poreču čime 
se osigurala nazočnost predsjednika Svjetske i Europske streličarske federacije kao i nazočnost 
predsjednika nekih nacionalnih streličarskih saveza. Predsjednik je međutim istakao i da je očito 
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da neki streličarski klubovi članovi saveza nisu osjetili potrebu biti nazočni proslavi 50. 
godišnjice. 

 Po pitanju administracije samog natjecanja izvješće Upravnom odboru podnio je 
administrativni tajnik, g. Goran Ahel. Posebno je istaknuo administraciju koja je prethodila 
kandidaturi natjecanja, administraciju prije i za vrijeme samog održavanja natjecanja. 

            Administracija samog natjecanja bila je jako složena i slojevita jer je organizacija objedinjavala 
više segmenata: lokalnu i regionalnu upravu (grad Poreč i Istarsku županiju), krovnu instituciju 
hrvatskog sporta Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo kulture, obrazovanja i športa, 
Ministarstvo vanjskih poslova, Vladu Republike Hrvatske, zemlje članice Svjetske streličarske 
federacije i Europske i mediteranske streličarske unije kao i samu Svjetsku streličarsku federaciju 
i Europsku i mediteransku streličarsku uniju, Veleposlanstva Republike Hrvatske u zemljama 
kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku, Veleposlanstva zemalja čiji su 
natjecatelji bili prisutni natjecanju u Poreču te administraciju organizacije svečanosti proslave 50. 
godišnjice streličarstva u Hrvatskoj.  

           U nastavku je izvješće podnio izvršni direktor saveza i glavni koordinator organizacije natjecanja 
i Organizacijskog odbora, g. Alojz Mauser. G. Mauser podnio je usmeno izvješće o poduzetim 
aktivnostima prije dobivanja organizacije natjecanja, o aktivnostima po dobijanju organizacije 
natjecanja, za vrijeme samog natjecanja i nakon završetka natjecanja. 

 Kao član Organizacijskog odbora zadužen za teren (field manager)  izvješće je potom podnio g. 
Draško Mihinjač. G. Mihinjač istakao je izvrsnu radnu ekipu te probleme u komunikaciji s 
Plavom Lagunom (hotelskim kompleksom na čijim se terenima natjecanje odvijalo  

           G. Vladimir Šincek kao član Organizacijskog odbora zadužen za sudački dio natjecanja u svom 
izvješću istakao je zadovoljstvo sudaca te izrazito pozitivnim ocijenio dojmove međunarodnih 
sudaca. G. Šincek napominje da je u sudačkom dijelu to bio veliki plus za sve nas i da je 
međunarodna ekipa sudaca djelovala kao odlična ekipa. 

 G. Alen Kiđemet kao član Organizacijskog odbora zadužen za obradu rezultata u svom izvješću 
istakao je odličnu suradnju sa stručnim timom FITA-e koji je pružao obradu rezultata. Naime 
temeljem ugovora HSS-a i FITA-e obradu rezultata vodila je FITA-ina stručna ekipa na čelu s g. 
Wernerom Rau iz Njemačke. Preostali dio vremena naši ljudi zaduženi za rezultate radili su kao 
ispomoć ostalim dijelovima organizacijskog tima u pojedinim segmentima organizacije (rad na 
terenu i u press centru).  

 O svečanosti proslave 50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj izvješće je podnio g. Josip Šarić. 
G. Šarić ističe da je imao posebnu čast voditi program proslave kojoj su nazočili i svojom 
nazočnošću je uveličali i predsjednici Svjetske streličarske federacije i Europske i mediteranske 
streličarske unije, neki predsjednici saveza zemalja članica FITA-e i EMAU-a, predstavnici 
streličarskih klubova i posebno zaslužni za razvoj streličarstva u Hrvatskoj – bivši predsjednici 
saveza, svjetski rekorderi i ugledni međunarodni suci. Uz voditelja programa g. Josipa Šarića, 
službenog spikera g. Željko Tomca i službenu prevoditeljicu zaslužnima i predstavnicima 
streličarskih klubova podijeljene su prigodne plakete a g. Alojz Mauser održao je i kratku video 
prezentaciju o povijesti streličarstva općenito i u Hrvatskoj. 

 G. Dubravko Buden kao izbornik boravio je s nacionalnom reprezentacijom u turskoj Antaliji na 
2. turniru Svjetskog kupa i Europskog Grand Prixa te je povukao neke usporedbe oko organizacije 
dva turnira Svjetskog kupa, u Poreču i u Antaliji i u ukupnosti Poreč je bio bolji turnir. 

 G. Dražen Furdi kao član Organizacijskog odbora ističe da su njegove završne emocije nakon 
natjecanja u Poreču izrazito pozitivne. 

Str  3 od 7 
 
 



 
 

 Svi nazočni u sklopu materijala za sjednicu dobili su i izvješće angažirane agencije za odnose s 
javnošću Millenium promocija.   

 Zaključujući izlaganja g. Petar Čavlović predlaže slijedeće zaključke: 

1. Prihvaćaju se pojedinačna izvješća vezana za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog         
Grand Prix turnira – Poreč 2006. Pojedinačna izvješća će se objediniti te će se zajedno s 
financijskim izvješćem koje će pripremiti g. Alojz Mauser, izvršni direktor saveza  napraviti 
skupno Završno izvješće čijim će se prihvaćanjem zaključiti tema 1. Svjetskog kupa i 
Europskog Grand Prixa – Poreč 2006. i  

2. Prihvaća se odluka da se pokrene inicijativa o mogućoj suradnji saveza i FITA-e te da se uputi 
pismo Svjetskoj streličarskoj federaciji kojim bi se tražilo potpisivanje četverogodišnjeg 
ugovora za redovitu organizaciju 1. svjetskog kupa u sezoni.  

 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza  jednoglasno donosi odluku da se prihvaćaju 
pojedinačna izvješća vezana za organizaciju 1. Svjetskog kupa i Europskog Grand Prix 
turnira – Poreč 2006. Pojedinačna izvješća će se objediniti te će se zajedno s financijskim 
izvješćem koje će pripremiti g. Alojz Mauser, izvršni direktor saveza  napraviti skupno 
Završno izvješće. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza uz dva glasa suzdržana (g. Vladimir Sukser, 
g. Dubravko Buden) donosi odluku da se pokrene inicijativa o mogućoj suradnji saveza i 
FITA-e te da se uputi pismo Svjetskoj streličarskoj federaciji kojim bi se tražilo potpisivanje 
četverogodišnjeg ugovora za redovitu organizaciju 1. svjetskog kupa u sezoni.  

Ad. 3  U nastavku sjednice seniorski izbornik, g. Dubravko Buden podnio je Upravnom odboru izvješće 
o radu, pripremama i nastupima hrvatske reprezentacije na službenim međunarodnim 
natjecanjima u dosadašnjem tijeku godine. Hrvatska reprezentacija nastupila je od početka godine 
na 10. Europskom dvoranskom prvenstvu u Jaenu, Španjolska, na 1. Svjetskom kupu i Europskom 
Grand Prix turniru u Poreču i na 2. Svjetskom kupu i Europskom Grand Prix turniru u  Antalji, 
Turska. Kao najveće uspjehe na 10. Europskom dvoranskom prvenstvu u Jaenu g. Buden ističe 
osvajanje 7. mjesta Domagoja Bodlaja (Domagoju je to bio prvi nastup poslije prelaska iz 
juniorske u seniorsku kategoriju) te 10. mjesto Lane Koller. Na 1. Svjetskom kupu i Europskom 
Grand Prix turniru u Poreču g. Buden ističe osvajanje 7. mjesta Tanje Zorman u svjetskom 
poretku te 2. mjesto u europskom poretku (Tanja je još juniorka a natjecala se u seniorskoj 
konkurenciji), osvajanje 9. mjesta Gorana Villia te osvajanje 5. mjesta ekipno žene složeni luk i 9. 
mjesta ekipno muški složeni luk. Na 2. Svjetskom kupu i Europskom Grand Prix turniru u Antaliji 
g. Buden istakao je izvanredno osvajanje 2. mjesta ekipno žene složeni luk (Ivana Buden, Lana 
Koller i Tanja Zorman). Hrvatska reprezentacija održala je i pripreme u Poreču od 21. -23. travnja 
2006. na kojima je bilo prisutno 23 streličara, 2 trenera i 1 sudac. 

 Izbornik, g. Buden naglašava dobru komunikaciju u reprezentaciji te ističe kao ciljeve stvaranje 
ekipa u složenom luku te obzirom na vrlo loš olimpijski luk prijedlog za razvoj olimpijskog luka. 

 Također, g. Buden ističe kao iskorak uspjeh ženske ekipe u složenom luku u turskoj Antaliji (2. 
mjesto) a kao pohvalno osvrnuo se i na sazrijevanje ženske ekipe jer su djevojke same dogovorile 
pripreme usklađujući svoje obveze na fakultetima i u školi. Pripreme su održale u Zagrebu, 31. 
svibnja 2006. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza  jednoglasno donosi odluku da se prihvaća  
     izvješće o radu i nastupima hrvatske reprezentacije u dosadašnjem tijeku godine. 
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Ad. 4 U nastavku sjednice predsjednik saveza g. Petar Čavlović osrvnuo se na rad saveza između dviju 
sjednica Upravnog odbora. G. Čavlović je iz od strane administrativnog tajnika tu svrhu 
pripremljenih materijala istakao da je sve što stoji u materijalima objavljeno i na internet stranici 
saveza te je pohvalio održavanje i ažurnost internet stranica saveza. Posebno se osvrnuo na zadnje 
dvije stranice izvješća gdje je dan osvrt na ostale važnije događaje i poduzete radnje u 
svakodnevnom radu saveza. 

 G. Alen Kiđemet ima nadopunu Izvješća te traži da se u Izvješće o radu doda i izvještaj o održanoj 
Terezijani u Bjelovaru, 18. lipnja 2006. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza  jednoglasno prihvaća nadopunjeno Izvješće 
o radu između dviju sjednica.  

Ad. 5 Na prijedlog predsjednika saveza, g. Petra Čavlovića Upravni odbor Hrvatskog 
streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se s 1. srpnjem 2006. godine sklapa 
ugovor o radu na neodređeno vrijeme između Hrvatskog streličarskog saveza kao 
poslodavca i administrativnog tajnika saveza, g. Gorana Ahela kao posloprimca. 
Predsjednik saveza, g. Petar Čavlović zadužuje se da vodeći računa o budžetu saveza kroz 
razgovor s g. Ahelom dogovori njegovu visinu plaće. 

Ad. 6 Na prijedlog predsjednika saveza, g. Petra Čavlovića Upravni odbor Hrvatskog 
streličarskog saveza potvrđuje na telefonskoj sjednici Upravnog odbora donešenu odluku o 
prihvaćanju kandidature za organizaciju Europskog Grand Prix turnira 2007. godine. 

 Na prijedlog predsjednika saveza, g. Petra Čavlovića Upravni odbor Hrvatskog 
streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da niti jedna odluka Upravnog odbora 
donešena na njegovoj telefonskoj sjednici nije pravovaljana ako nisu kontaktirani i nisu 
glasovali svi članovi Upravnog odbora. 

Ad. 7 Na prijedlog predsjednika saveza, g. Petra Čavlovića Upravni odbor Hrvatskog 
streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se Organizacijski odbor za organizaciju 
17. Seniorskog i 5. Juniorskog Europskog Field Prvenstva Bjelovar 2007. sastoji od 5 članova 
– 3 predstavnika Hrvatskog streličarskog saveza i 2 predstavnika grada Bjelovara. 

  Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno imenuje g. Alena Kiđemeta i g. 
Gorana Ahela članovima Organizacijskog odbora za organizaciju 17. Seniorskog i 5. 
Juniorskog Europskog Field Prvenstva – Bjelovar 2007. 

  Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno imenuje g. Petra Čavlovića 
predsjednikom Organizacijskog odbora za organizaciju 17. Seniorskog i 5. Juniorskog 
Europskog Field Prvenstva – Bjelovar 2007. U slučaju njegove spriječenosti g. Čavlovića 
zamjenjivati će g. Alojz Mauser, izvršni direktor saveza.  

Ad. 8 U nastavku sjednice predsjednik saveza, g. Petar Čavlović obavijestio je članove Upravnog odbora 
o planiranom evaluacijskom posjetu event direktora FITA-e, g. Juan Carlos Holgada Zagrebu 
povodom kandidature Hrvatskog streličarskog saveza za organizaciju Svjetskog prvenstva 2009. 
godine. G. Juan Carlos Holgado boravit će u Zagrebu 3. i 4. kolovoza ove godine. 

Ad. 8.1 Vezano uz inicijativu g. Anđelka Praskala za promjenom načina obračuna naknada sucima za 
obavljeno suđenje na domaćim natjecanjima na kojima se ne naplaćuju kotizacije ili se ne 
natječu seniori Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku 
da se za obračun naknada sucima za obavljeno suđenje na domaćim natjecanjima na 
kojima se ne naplaćuju kotizacije ili se ne natječu seniori primjenjuje odluka Upravnog 
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odbora o načinu obračuna naknada sucima za obavljeno suđenje na domaćim 
natjecanjima donešena na njegovoj 5. sjednici od 14. listopada 2005. godine (točka 5.a 
zapisnika navedene sjednice).      

 Ad. 8.2 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom se 
usvaja od strane Tehničkog povjerenstva saveza predloženi Natjecateljski pravilnik CRO 
3D Kupa kojeg je sastavni dio Izvod iz pravila Europske 3D streličarske asocijacije (3D 
EAA asocijacije). 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza zadužuje administrativnog tajnika saveza 
da pokrene inicijativu prema Hrvatskom olimpijskom odboru kojom bi se CRO 3D Kup 
uveo kao novi sustav natjecanja te tradicionalni luk uvrstio u sustav streličarskih 
natjecanja u Hrvatskoj. 

 Ad. 8.3 U nastavku sjednice g. Josip Šarić obavijestio je članove Upravnog odbora o inicijativi grada 
Rijeke da se kandidira za dobivanje organizacije Mediteranskih igara 2013. godine. 
Streličarstvo je planirano u programu igara te će se tim povodom organizirati sastanak 
predsjednika i izvršnog direktora saveza s predstavnicima grada Rijeke. U sklopu i za potrebe 
održavanja streličarskih natjecanja na igrama između ostaloga planirana je i izgradnja jednog 
objekta u Rijeci specijalno namijenjenog streličarstvu. 

 Predsjednik saveza, g. Petar Čavlović dodao je da će Hrvatski streličarski savez stajati na 
raspolaganju inicijatorima kandidature za dobivanje organizacije MI te će u svojoj domeni 
napraviti sve što treba. 

Ad. 8.4 U nastavku sjednice raspravljalo se o dopisima dostavljenim od  g. Horvat-Korent Željka prema 
savezu i pojedinim članovima Upravnog odbora saveza kao i ostalim članovima HSS-a.  

 Predsjednik saveza, g. Petar Čavlović uvodno je rekao da g. Horvat-Korent svoje članstvo u 
savezu ostvaruje kroz svoj klub te će slijedom toga dostaviti klubu kojeg je član g. Horvat-
Korent svu dokumentaciju sa zahtjevom da se klub u pisanom obliku o istoj očituje, nakon čega 
će tijela i organi Saveza postupiti u skladu sa Statutom HSS-a. G. Čavlović smatra uvredom 
način prema svima kojima se g. Horvat-Korent poimenično obraća te dodaje da je jezik kojim 
se g. Horvat-Korent obraća potpuno neprihvatljiv. 

 G. Draško Mihinjač smatra da je g. Horvat-Korent prekršio nekoliko odredbi Statuta HSS-a i 
Statuta HOO-a i da treba za svoje radnje snositi i disciplinsku odgovornost. 

 G. Dubravka Budena smeta jezik tj. način na koji su stvari iznešene. G. Buden smatra da g. 
Horvat-Korent ima pravo postaviti pitanja ali ne na ovaj način a druga je stvar ton kojim se 
obraća. 

 G. Krešimir Čadež podržava institucionalni način rješavanja stvari. 
 G. Vladimir Sukser smatra da korespodencija g. Horvat-Korenta nema veze s njegovim klubom 

te kaže da je g. Horvat-Korent s nekim ljudima direktno komunicirao a da je poslije toga poslao 
pisma. Replicirao mu je g. Alojz Mauser pitavši ga zašto je pismo g. Horvat-Korenta toliko 
dugo (do travnja 2006.) bilo objavljeno na internet stranicama njegovog kluba ako je to stvar 
pojedinca. 

  

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom se daje 
podrška predsjedniku saveza, g. Petru Čavloviću da se cijela korespodencija g. Horvat-
Korenta prema savezu dostavi njegovom klubu na očitovanje te po zahtjevu nazočnog 
predsjednika NO-a i NO-u.  
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U nastavku, predsjednik saveza g. Petar Čavlović obavijestio je članove Upravnog odbora o 
zaprimljenom prijedlogu za ovrhu nad savezom u vrijednosti tristo tisuća kuna. G. Čavlović 
dodaje da je dopisom početkom godine zatražen sastanak s odgovornim ljudima iz Plitvica te je 
dogovoren sastanak s financijskom direktoricom Plitvica. Također vođen je i razgovor s g. 
Matešom, predsjednikom HOO-a. G. Čavlović završno je dodao da je predmet našim 
pravovremenim prigovorom u postupku. 

Na upit predsjednika Nadzornog odbora g. Dražena Furdia  o stanju duga gđe. Dragice Stjepanović 
predsjednik saveza odgovorio je da će Nadzorni odbor dobiti sve informacije na uvid.  

Na pitanje g. Vladimira Suksera da li se išta radi na tome da se preko Ministarstva obrazovanja, 
znanosti i školstva uđe u škole sa streličarstvom odgovorio je predsjednik saveza rekavši da se u 
sklopu organizacije 17. Seniorskog i 5. Juniorskog Europskog Field Prvenstva – Bjelovar 2007. 
razgovara o tome i da se planira Pilot projekt uvođenja streličarstva u škole. 

G. Dubravko Buden obavijestio je članove Upravnog odbora o vođenim razgovorima s voditeljem 
streličarskog centra Wadi Degla u Egiptu te smatra da je dogovoreni odlazak u centar ključni 
segment za iskorak olimpijskog luka. 

Na traženje organizatora 3D Europskog kupa održanog 24. i 25. lipnja ove godine u 
Trakošćanu, streličarskog kluba Cekin iz Varaždina Upravni odbor Hrvatskog streličarskog 
saveza uz jedan glas protiv (g. Krešimir Čadež) donosi odluku da se streličarskom klubu 
Cekin iz Varaždina kao pomoć podmire troškovi sudaca i takse 3D EAA federaciji za 
održavanje navedenog natjecanja (oko pet tisuća kuna). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 5. srpnja 2006. 

 

 

 

 

    Zapisničar:               Predsjednik: 

 

  Goran Ahel                  mr.sc. Petar Čavlović 
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