ZAPISNIK
14. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u srijedu, 26. siječnja 2011. god, s početkom u 17,00 sati
u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb
Nazočni članovi UO-a: g. Alen Kiđemet, g. Ivan Mustapić, g. Dražen Furdi, g. Igor Orlić, g. Dubravko
Buden, g. Goran Ahel i g. Damir Kolarek
Odsutni g. Dorjan Močinić i g. Draško Mihinjač
Ostali nazočni: g. Vladimir Bartol, član NO HSS-a i g. Daniel Žugec, povjerenik za suđenje
Sjednicom je predsjedavao Predsjednik HSS-a g. Alen Kiđemet.
Jednoglasno je usvojen slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice UO održane 22. prosinca 2010.
2. Usvajanje dopuna i izmjena Natjecateljskog pravilnika za 2011. godinu
3. Usvajanje dopuna i izmjena Kalendara natjecanja za 2011. godinu
4. 1. Svjetski kup 2. do 7. svibnja 2011.
5. Stanje predmeta HSS - Ema tours d.o.o. i HSS - g. Alojz Mauser
6. Predmet SK Katarina Zrinska Čakovec - turnir FITA 2x18m, Mala Subotica 8. siječnja 2011.
7. Odluka o angažiranju dodatne osobe u Uredu HSS-a
8. Sustav rada HSS-a u 2011. godini - obveza Saveza na ulazak u sustav PDV-a
9. Očitovanje na stav hrvatskih streličarskih sudaca
10. Odluka o upućivanju hrvatskog predstavnika na FITA-EMAU seminar za obuku trenera FITA
level 1 i level 2, Francuska 2011. i 2012.
11. Razno
ad 1.
Jednoglasno se usvaja Zapisnik 13. sjednice UO održane 22. prosinca 2010. g
ad 2.
Jednoglasno su usvojene dopune i izmjene Natjecateljskog pravilnika HSS-a (pravilnik će biti
objavljen na internet stranicama Saveza po izradi čistopisa svih usvojenih dopuna i izmjena).
ad 3.
Usvojene su izmjene i dopune Kalendara natjecanja Saveza za 2011. godinu kako slijedi: dopušta se
SK Našicama izmjena termina 1. turnira CRO 3D Kupa 2011. godine s 26. veljače 2011. na 19. veljače
2011. godine, u Kalendar natjecanja za 2011. godinu temeljem zamolbe SK Našice dodaje se 3D turnir
19. ožujka 2011. godine u organizaciji SK Našice u Našicama (turnir je izvan sustava turnira Jadranskog
pokala i CRO 3D Kupa 2011. godine s maksimalno dopuštenim visinama upisnina kao za turnire koji
nisu FITA star statusa), na zahtjev SK Rijeka dopušta se izmjena termina dvoranskog turnira FITA
2x18m s 26. veljače 2011. na 27. veljače 2011. (dodatno se navedenom turniru ukida status FITA star
turnira, a turnir će se održati bez eliminacija – OR), na zamolbu SK Sisak dopušta se uvođenje
raspucavanja i daje se FITA star status dvoranskom turniru FITA 2x18m "Sveti Nikola 2011." 4. prosinca
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2011. u organizaciji SK Sisak u Sisku, temeljem dodatnog javnog natječaja za organizaciju PH vanjsko
metno kolo 2011. predviđenog za odžavanje 10. i 11. rujna 2011., Povjereniku za tehnička pitanja Saveza
g. Igoru Orliću pristigle su dvije kandidature: SK Siska i zajedničke kandidature SK Kroatana i SK Zadra
(organizacija PH FITA vanjsko metno kolo 2011. godine dodijeljeno je zajedničkoj kandidaturi SK
Kroatana i SK Zadra, a održat će se u Benkovcu ili Biogradu), temeljem dogovora sa Slovenskim
streličarskim savezom pomiče se termin održavanja 1. turnira Jadranskog pokala 2011. godine s 9. travnja
2011. na 10. travanj 2011. godine.
Donosi se jednoglasna odluka da se ne prihvaća organizacija turnira 30.04. u Rijeci, a prema
zahtjevu SK Rijeka.
ad 4.
Razmijenjene su informacije o trenutnom stanju priprema za organizaciju 1. Svjetskog kupa 2011.
godine (2. do 7. svibnja 2011.) – pripreme teku dobro, usuglašeni su uvjeti smještaja i objavljen pozivni
paket za natjecanje, uz dobijene suglasnosti Grada Poreča i Hrvatskog olimpijskog odbora trenutno se
očekuje i suglasnost Vlade Republike Hrvatske, operativno u organizaciji stvari teku dobro, a sljedeći
sastanak Organizacijskog odbora održat će se već sljedećeg tjedna.
ad 5.
Kako sjednici nije nazočio g. Zlatko Zubović, predviđeni izvjestitelj po ovoj točki Dnevnog reda, o
ovoj točci se nije raspravljalo.
ad 6.
Donosi se jednoglasna odluka da se stegovna prijava protiv SK Katarina Zrinska, podnešena
zbog nepoštivanja odluka UO HSS-a na turniru FITA 2x18, održanom 08. siječnja 2011. godine u
Maloj Subotici, proslijedi Stegovnom povjerenstvu.
ad 7.
Zbog povećanja obima poslova u Uredu HSS-a, donosi se jednoglasna odluka o angažiranju g.
Igora Sabljaka u Uredu Hrvatskog streličarskog saveza.
ad 8.
Hrvatski streličarski savez slijedom zakonske obaveze od 1. siječnja 2011. godine ušao je u sustav
PDV-a te je upisan u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost – važno je napomenuti da se na
članarine i licence koje klubovi godišnje plaćaju Savezu te na usluge koje Savez učini svojim članovima
(streličarskim klubovima i županijskim streličarskim savezima) ne obračunava PDV jer su po zakonu o
PDV-u to neoporezive stavke – slijedom navedenoga u svim računima koji će biti slani klubovima biti će
navedena i stavka PDV-a, ali će ona iznositi 0 % uz naznaku po kojem članku i stavku Zakona i
Pravilnika o PDV-u porez nije uračunat.
ad 9.
Temeljem primjedbi sudaca na donešene odluke oko naplaćivanja licenci za natjecatelje na samom
natjecanju, daje se slijedeće pojašnjenje:
Posjedovanje natjecateljske licence na turnirima kontrolirati će streličarski suci pri kontroli
naoružanja, a obveza je streličarskih klubova da pri prijavi natjecatelja na turnir uz ime i prezime
natjecatelja dostavi organizatoru i broj natjecateljske licence dotičnog natjecatelja. Streličarski suci neće
naplaćivati natjecateljske licence na samom natjecanju već je obveza klubova prijaviti svoje natjecatelje
Savezu (postupak licenciranja moguće je napraviti tijekom cijele natjecateljske godine), nakon čega će se
izraditi pojedina natjecateljska licenca, dostaviti matičnom klubu i obaviti potrebna uplata za licencu.
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Povjerenik za suđenje g. Daniel Žugec zadužen je ispred Saveza za praćenje promjena i izmjena u
pravilima natjecanja. Svaku promjenu ili izmjenu u pravilima potrebno je dostaviti uredu Saveza koji će
vršiti daljnju distribuciju informacija prema streličarskim klubovima.
ad 10.
Temeljem novih informacija iz FITE i EMAU-a te izlaskom u susret Savezu od strane FITE i
EMAU-a, donijeta je odluka da se na obuku osoba za stjecanje certifikata za obuku i osposobljavanje
trenera u streličarstvu u Francuskoj 2011. i 2012. godine ispred Hrvatskog streličarskog saveza upućuju g.
Damir Kolarek i g. Dubravko Buden. Operativno će se odluka provesti u suradnji s FITOM, EMAU-om i
Hrvatskom olimpijskom akademijom Hrvatskog olimpijskog odbora. Istovremeno u suradnji FITE, HOAe i Saveza u tijeku je proces prevođenja FITA level 1 i level 2 priručnika koji će biti osnova za
specijalistički dio obuke osposobljavanja za obavljanje poslova trenera u streličarstvu. Zajedno s općim
dijelom osposobljavanja kojeg je već položio dio naših voditelja i trenera (prije dvije godine u suradnji s
HOA-om) predstavljao bi to okvir neophodno nam potrebnog osposobljavanja osoba za obavljanje
poslova trenera u streličarstvu za u buduće.
ad 11.
- Usvojen je okvir Pravilnika o pravima i obvezama članova reprezentacije. Pravilnik će biti
detaljnije razmotren i eventualno dopunjen na sljedećim sjednicama UO-a.
- Razmotren je Pravilnik o izboru najuspješnijeg kluba Hrvatskog streličarskog saveza.
- Povjerenik za razvoj g. Dražen Furdi dobio je podršku UO-a za organiziranje još jednog dodatnog
seminara vezanog uz olimpijski luk u veljači 2011. s predavačima g. Samom Medvedom i g. Mariom
Codispotiem. Po obavljenim svim potrebnim dogovorima na internet stranici Saveza biti će objavljen i
raspis za seminar.
- Povjerenik za suđenje g. Daniel Žugec izradio je analizu troškova za obavljena suđenja na
natjecanjima iz Kalendara natjecanja Saveza u 2009. i 2010. godini te projekciju troškova za prvu
polovicu 2011. godine. Način obračuna troškova za obavljeno suđenje hrvatskim streličarskim sucima
ostaje isti u prvoj polovici godine, a početkom druge polovice godine razmotrit će se realne mogućnosti
da se ti troškovi prebace na Savez tj. da Savez podmiruje sucima navedene troškove umjesto organizatora
natjecanja. Na taj način pomoglo bi se organizatorima natjecanja (turnira) iz godišnjeg Kalendara
natjecanja Saveza putem smanjenja im troškova same organizacije turnira, a sredstva za podmirenje tih
troškova bi se u Savezu prikupila na stavci prikupljenjih godišnjih članarina i prihoda od natjecateljskih
licenci.
Zapisničar:
Damir Kolarek

Predsjednik Saveza:
Alen Kiđemet
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