ZAPISNIK
zajedničke
15. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza i
4. sjednice Organizacijskog odbora za organizaciju
17. europskog seniorskog i 5. europskog juniorskog field prvenstva – Bjelovar 2007.
održane u petak, 20. srpnja 2007. u 18:00 sati
u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb  Dubrava
Prisutni: g. Petar Čavlović član UOa i predsjednik OOa EP field Bjelovar 2007., g. Alojz Mauser član
UOa i zamjenik predsjednika OOa EP field Bjelovar 2007., g. Alen Kiđemet član UOa i izvršni
direktor OOa EP field Bjelovar 2007., g. Draško Mihinjač član UOa i field manager EP field Bjelovar
2007., g. Vladimir Šincek član UOa, g. Vladimir Sukser član UOa, g. Zdenko Videc član UOa, i g.
Dubravko Buden član UOa.
Odsutan: g. Krešimir Čadež, član UOa.
Dodatno, sjednici su prisustvovali i Goran Ahel administrativni tajnik i član OOa EP field Bjelovar
2007., gđica. Andrea Čižmek sportska koordinatorica, g. Cvijetoslav Zorman juniorski izbornik, gđica.
Ivana Buden reprezentativka i gđica. Ivana Brkanović predstavnica agencije Ematours (člana šireg
OOa EP field Bjelovar 2007).
Prije početka sjednice predsjednik saveza g. Petar Čavlović prigodno je čestitao i zahvalio se gđici. Ivani
Buden na izvrsnom plasmanu (osvojeno 6. mjesto) na 44. svjetskom prvenstvu FITA vanjsko metno kolo
(7. do 15. srpnja 2007. Leipzig, Njemačka) kao i na ostalim velikim rezultatima ostvarenim na velikim
međunarodnim natjecanjima ove i prošlih godina. Kao maleni znak zahvalnosti Hrvatski streličarski
savez uručit će Ivani nagradu u visini maksimalno neoporezive svote mjesečne sportske stipendije te
dodatno do kraja godine i potrebnu joj sportsku opremu u istoj protuvrijedosti.
Nakon što se Ivana na svemu prigodno zahvalila sjednica je nastavljena.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
Jednoglasno je usvojen sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Upravnog odbora održane 21. travnja 2007.
2. 17. seniorsko i 5. juniorsko europsko field prvenstvo – Bjelovar 2007.
Izvjestitelji:  izvršni direktor Organizacijskog odbora g. Alen Kiđemet
 field manager g. Draško Mihinjač
 zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora g. Alojz Mauser
 tajništvo i administracija Goran Ahel
 smještaj i transport gđica. Ivana Brkanović – EMA tours
 predsjednik Organizacijskog odbora g. Petar Čavlović
3. Izvješće o aktivnostima u radu saveza između dviju sjednica
Izvjestitelji:  44. SP FITA vanjsko metno kolo 5. do 17. srpnja 2007. Leipzig, Njemačka
– seniorski izbornik g. Dubravko Buden
 11. juniorsko i kadetsko EP FITA vanjsko metno kolo 25. do 30. lipnja 2007.
Vila Real de Santo Antonio, Portugal – g. Damir Kolarek (pismeno izvješće)
 3. SP FITA 3D – 6. do 9. lipnja 2007. Sopron , Mađarska – g. Draško Mihinjač
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 3. SK i 2. EGP turnir 28. svibnja do 2. lipnja 2007. Antalya, Turska – g. Goran
Villi (pismeno izvješće)
 2. SK i 1. EGP turnir 30. travnja do 5. svibnja 2007. Varese, Italija – seniorski
izbornik g. Dubravko Buden
 sportski koordinator gđica. Andrea Čižmek
 administrativni tajnik Goran Ahel
 izvršni direktor g. Alojz Mauser
 predsjednik saveza g. Petar Čavlović
4. Razrješenje juniorskog izbornika g. Cvijetoslava Zormana
 pismeno i usmeno izvješće o radu u mandatu – g. Cvijetoslav Zorman
5. Imenovanje koordinatora HSSa za razvoj streličarstva u Hrvatskom paraolimpijskom odboru
6. Imenovanje trenera i selektora juniorske nacionalne reprezentacije
7. Donošenje odluke o streličarskom kampu
8. Razno
ad. 1.

Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora održane 21. travnja 2007. usvojen je jednoglasno.

ad. 2. Otvarajući 2. točku Dnevnog reda o pripremi organizacije 17. seniorskog i 5. juniorskog
europskog field prvenstva Bjelovar 2007. g. Alen Kiđemet izvršni direktor organizacijskog odbora
istaknuo je da sve ide kako je i planirano. G. Kiđemet u svom izvješću posebno naglašava da su osigurana
materijalna sredstva, u međuvremenu nabavljen materijal za blende, podignuti repelenti, ispitane mete te
da se trenutno izrađuje podij za podjelu medalja.
G. Draško Mihinjač field manager prvenstva također ističe da po pitanju radne ekipe ne vidi problema u
pripremi organizacije i da se sve operativno rješava u hodu. G. Mihinjač ističe da broj radne ekipe varira i
da su dva najavljena člana otpala. Radna ekipa bi radi pravovremene pripreme terena u Bjelovar trebala
otići 30. srpnja 2007. G. Mihinjač predočio je nazočnima vremenski slijed potrebe priprema pojedinih
terena za nesmetano odvijanje natjecanja te se nadovezao na g. Kiđemeta napomenuvši da je grad
Bjelovar osigurao 4 kombi vozila s vozačima koji će nam za potrebe organizacije biti dostupni 24 sata
dnevno.
G. Alojz Mauser zamjenik predsjednika organizacijskog odbora osvrnuo se na posjet tehničkog delegata i
glavnog suca natjecanja gđe. Trudy Medwed i g. Derricka Lovella Bjelovaru 15. do 17. lipnja 2007. Gđa.
Medwed i g. Lovell u Bjelovar su došli sa zadaćom supervizije tijeka priprema organizacije prvenstva, a
g. Mauser nazočne je pobliže upoznao s operativnim dijelom i vremenskim tijekom same supervizije. G.
Mauser ističe da su supervizijska izvješća o tijeku priprema za organizaciju koja su gđa. Medwed i g.
Lovell podnijeli europskoj federaciji izrazito pozitivna.
O administriranju priprema organizacije prvenstva izvješće je podnio Goran Ahel, administrativni tajnik i
član organizacijskog odbora. U izvješću se posebno naglašavaju administrativna priprema i priprema
operacionalizacije predviđenih i održanih važnih sastanaka (grad, županija, Predsjednik RH…), izrada i
svakodnevno administriranje posebne internet stranice prvenstva, administriranje preliminarnih i
konačnih prijava reprezentacija, suradnja s agencijom Ematours po pitanju smještaja i prijevoza
prijavljenih reprezentacija, operativna suradnja s europskom federacijom i Hrvatskim olimpijskim
odborom te operacionalizacija suradnje s nizozemskim timom ''Fieldarchera'' i tehničkim delegatom
natjecanja po pitanju obrade rezultata i data managementa prvenstva.
Predstavnica agencije Ematours gđica. Ivana Brkanović upoznala je prisutne s trenutnim stanjem potreba
i smještajnim kapacitetima vezano uz potrebe prijavljenih zemalja i naše radne ekipe te mogućnostima
održavanja završnog banketa.
Predsjednik organizacijskog odbora g. Petar Čavlović u svom izvješću posebno ističe za predstavnike
organizacijskog odbora održan prijem kod Predsjednika Republike i razgovore vođene tijekom prijema.
Također g. Čavlović napominje da će se pristupiti izradi profesionalnog DVD zapisa s prvenstva te
naglašava da i grad Bjelovar i županija Bjelovarskobilogorska proračunski prate priredbu. G. Čavlović
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dodaje da će se računala za potrebe prvenstva osigurati preko tvrtke Portus d.o.o. čiji je zaštitni znak H1
telekom te napominje da se pristupilo i izradi Biltena prvenstva. G. Čavlović ističe da su svi koji nisu
operativno uključeni u organizaciju pozvani da dođu za vrijeme prvenstva u Bjelovar te dodaje da su svoj
dolazak u Bjelovar najavili i predsjednik EMAUa g. Mario Scarzella i neki dužnosnici FITE. G.
Čavlović dodaje da će dio radne ekipe zadužen za potrebe akreditacijskog ureda i press officea u Bjelovar
doći 3. kolovoza 2007.
G. Kiđemet je dodao da se trenutno radi na pitanjima osiguranja doktorskih ekipa na terenu, na prijavi
javnog okupljanja (s naglaskom na sigurnosni aspekt) te ističe da je za potrebe javnog praćenja prvenstva
grad Bjelovar osigurao suradnju s tvrtkom ''Millenium promocija'' koja inače radi PR grada Bjelovara.
G. Mauser dodaje da se također radi na izradi medalja za natjecatelje u disciplinama i kategorijama kod
kojih neće biti održano europsko prvenstvo zbog nedovoljnog broja prijavljenih (a koje smo tada kao
organizatori dužni dati prvim trima plasiranima).
G. Čavlović završno dodaje i da se za potrebe marketinga prvenstva izradilo te oko grada Bjelovara i na
prilazima većih gradova postavilo 11 jumbo plakata s vizualnim identitetom 17. seniorskog i 5.
juniorskog europskog field prvenstva Bjelovar 2007.
ad. 3. Seniorski izbornik g. Dubravko Buden podnio je članovima UOa izvješće o nastupima
seniorske reprezentacije na 2. svjetskom kupu i 1. europskom Grand Prix turniru u talijanskom Vareseu
(30. travnja do 5. svibnja 2007.) te 44. svjetskom prvenstvu FITA vanjsko metno kolo u njemačkom
Leipzigu (5. do 17. srpnja 2007. godine). U osvrtu na svjetski kup održan u Vareseu g. Buden ističe
homogenost ekipe i neprikladan teren (blato uslijed kiše). Na svjetskom prvenstvu održanom u Leipzigu
g. Buden također ističe homogenost ekipe i dosta niske temperature (hladno vrijeme s povremenim
vjetrom). G. Buden se osvrnuo pojedinačno na ostvarene rezultate reprezentativaca te je istakao da je
Ivana Buden nastupala pod jakim bolovima, a Krešimir Štrukelj nakon 4 ispucane serije imao jako dobar
trenutni plasman (9. mjesto), ali je poslije u plasmanu pao. G. Buden dodaje da se u raspucavanje krenulo
s 1/64 finala tj. da je u raspucavanje ušlo prvih 128 natjecatelja iz kvalifikacija što je, a i u buduće će
promjeniti cijeli pristup raspucavanju. G. Buden ističe da je prvenstvo obilježila jako dobra posjećenost
čega je dijelom zasluga i prisustvovanje predstavnika streličarskih klubova iz Njemačke te dodaje da je
ostvario cijeli niz korisnih kontakata. Iako je reprezentacija bila smještena u hotelu blizu lokalnih toplica
to se nije koristilo već se neprestano treniralo i pripremalo za što bolji nastup.
Izvješće o nastupu 3D reprezentacije na 3. svjetskom prvenstvu u mađarskom Sopronu (6. do 9. lipnja
2007.) podnio je g. Draško Mihinjač. G. Mihinjač ističe da je prvenstvo korektno organizirano uz
zamjerke svih natjecatelja na preveliku udaljenost natjecateljskih staza od terena za zagrijavanje.
Prvenstvo je organizirano po FITA pravilima u dvije kvalifikacijske runde, na 2 staze po 24 mete i uz
vremenski limit vraćanja score karti pa je tako druga kvalifikacijska runda završavala u 19:30 navečer.
Rezultate naših reprezentativaca g. Mihinjač ocijenio je korektnim. Osvrt na natjecanje u Sopronu iznio
je g. Videc. G. Videc je izrazio i osobno nezadovoljstvo načinom na koji je izabrana reprezentacija. G.
Videc smatra da je na osnovu postignutih rezultata zaslužio biti pozvan u reprezentaciju te se nada da se
način izbora reprezentativaca na način na koji je izabrana reprezentacija neće više ponoviti. G. Buden je
odgovorio da su u trenutku određivanja reprezentativaca 2 ostvarene norme imali g. Mihinjač i g.
Vidmar, a da je g. Papp bio vrlo blizu zadane norme te da je izbor bio izvršen prema postojećem
Pravilniku.
Na pismeno izvješće g. Damira Kolareka o nastupu naših reprezentativaca na 11. juniorskom i
kadetskom europskom prvenstvu FITA vanjsko metno kolo u portugalskom gradiću Vila Real de Santo
Antonio (25. do 30. lipnja 2007.) tj. na komentar nastupa naših reprezentativaca objavljen na internet
stranici saveza osobni komentar dao je seniorski izbornik g. Buden. G. Buden izrazio je nezadovoljstvo
objavljenim osvrtom i napomenuo da mu objavljeni osvrt ''baš nije legao''. G. Čavlović napominje da
komentar nije bio zlonamjeran i da je uzrokovao određene reakcije.
Pismeno izvješće g. Goran Villia o nastupu reprezentacije na 3. svjetskom kupu i 2. europskom Grand
Prix turniru u turskoj Antaliji (28. svibnja do 2. lipnja 2007.) nitko od članova UOa nije komentirao.
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Izvješća o nastupu reprezentacije na velikim međunarodnim natjecanjima između dviju sjednica
UOa jednoglasno su prihvaćena.
U nastavku sjednice izvješće o aktivnostima u radu saveza između dviju sjednica UOa članovima UOa
podnijeli su sportska koordinatorica gđica. Andrea Čižmek, administrativni tajnik Goran Ahel, izvršni
direktor g. Alojz Mauser i predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
G. Čavlović posebno ističe prije početka 44. svjetskog prvenstva FITA vanjsko metno kolo u Leipzigu
održani Kongres svjetske streličarske federacije – FITE. Na Kongresu je Hrvatska imala 3 kandidata za
nove FITA dužnosnike. G. Goran Villi ponovno je reizabran u FITINO Natjecateljsko povjerenstvo, g.
Alojz Mauser povukao je svoju kandidaturu za člana Sudačkog povjerenstva FITE dok kandidatura g.
Petra Čavlovića za člana Vijeća FITE nije prošla. G. Čavlović također ističe i prijem naših
reprezentativaca prije odlaska u Leipzig kod predsjednika i tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora g.
Mateše i g. Čopa te izražava nadu da će pri izradi proračuna za 2008. godinu Hrvatski olimpijski odbor
savezu odobriti i sredstva za natjecanja svjetskog kupa. G. Čavlović također ističe i održavanje svjetskog
kupa u Poreču od 15. do 19. travnja 2008. godine. U savezu je dosta intenzivno razdoblje jer je događaja
jako puno. Istaknut je loš odaziv streličara mlađih dobnih kategorija na Državnom prvenstvu FITA
vanjsko metno kolo do 14 godina održanom u Rijeci 22. lipnja 2007., raste broj novih streličarskih
klubova, vode se razgovori oko 3D streličarstva i ponovnog pokretanja natjecanja Jadranskog pokala,
športski ugled hrvatskog streličarstva u svijetu je respektabilan, dosta informacija se objavljuje na
internet stranici saveza. G. Čavlović ističe da bi jedan od najvažnijih ciljeva 2008. godine trebalo biti
dizanje kategorije sporta te napominje održavanje Skupštine saveza na kojoj bi jedna od najvažnijih tema
trebalo biti usklađivanje Statuta saveza s novim Zakonom o športu.
U nastavku sjednice povela se diskusija o sustavu turnira u godišnjem Kalendaru natjecanja Hrvatskog
streličarskog saveza. G. Zdenko Videc osvrnuo se na naše turnire unutar Kalendara i kvalitetu njihove
organizacije te predlaže da kvalitetu organizacije turnira poprati neka komisija ili tijelo čije bi ocjene bile
javne. Također g. Videc iznosi mišljenje da je vrijeme održavanja Državnog prvenstva FITA vanjsko
metno kolo do 14 godina neprimjereno i da bi se ono trebalo održavati u drugoj polovici godine krajem
vanjske sezone. G. Dubravko Buden protiv je objavljivanja komentara natjecanja na internet stranici
saveza. G. Alen Kiđemet ukazuje na potrebu smanjenja broja turnira u Kalendaru argumentirajući to
brojem ljudi prisutnih na turnirima. G. Kiđemet također smatra da se trebaju ukinuti ''penali'' savezu za
organizaciju turnira. G. Buden ukazuje na problematiku rada po klubovima. G. Draško Mihinjač smatra
da se preveliki broj turnira jednostavno da rješiti na način da se limitira broj klubova koji organiziraju
FITA Star turnire (turnire sa zvjezdicom). G. Petar Čavlović rezimira da postoji potreba određene
kategorizacije turnira u godišnjem Kalendaru natjecanja saveza te da bi se možda trebalo razmisliti o
uvođenju sustava tehničkog delegata u domaći sustav natjecanja.
ad. 4. U nastavku sjednice juniorski izbornik g. Cvijetoslav Zorman podnio je članovima Upravnog
odbora i usmeno izvješće o radu u mandatu. G. Zorman osvrnuo se na sami početak mandata i pokretanje
programa streličarske škole 1997. godine u streličarskom klubu Koka (danas streličarski klub Cekin).
Dvije godine poslije u radu mu se priključio i danas seniorski izbornik g. Dubravko Buden, a g. Zorman
je imenovan direktorom juniorske i kadetske reprezentacije. Streličarski klub Koka financirao je nastup
naših kadeta i juniora na međunarodnim natjecanjima i davao im maksimalnu podršku. Od dvadesetak
juniora i kadeta obuhvaćenih programom, u streličarstvu ih je ostalo troje: Domagoj Bodlaj, Ivana Buden
i Tanja Zorman. U Zagrebačkom streličarskom savezu ostalo ih je također troje: Marko Kovač, Josip
Jakopović i Ivana Buden. Naši juniori i kadeti u mandatu g. Zormana osvajali su brojna odličja na
velikim međunarodnim natjecanjima i ostvarivali odlične plasmane, međunarodno i u Hrvatskoj, ponekad
i u seniorskoj konkurenciji. Danas g. Zorman osim troje kadeta koji su nastupili na EP FITA vanjsko
metno kolo u Portugalu ove godine (Matea Kolarek, Vedran Orlić i Anton Šiša op.a.) kao potencijalne
reprezentativce vidi Franju Markovića i eventualno Anđela Šuvaka. G. Zorman također se osvrnuo na
današnji rad s mladima u Zagrebačkom streličarskom savezu i zaključio da on ne daje rezultate sukladno
sredstvima na raspolaganju. G. Zorman se zahvaljuje na dosadašnjem mandatu i moli UO da ga razrješi s
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funkcije juniorskog i kadetskog izbornika da bi se ponovno mogao posvetiti radu s mladima u
streličarskom klubu Cekin te radu s invalidnim osobama.
G. Vladimir Sukser ispred Zagrebačkog streličarskog saveza replicirao je da su u Zagrebačkom
streličarskom savezu svjesni problema u radu s mladima te da plaćeni ljudi u ZSSu ne rade samo s
juniorskim i kadetskim kategorijama nego i s ostalim uzrasnim kategorijama. G. Buden dodaje da je oko
problematike rada s mladima potrebno izgraditi i sustav i politiku edukacije na razini Hrvatskog
streličarskog saveza.
Predsjednik saveza g. Petar Čavlović zahvalio se g. Zormanu na podnešenom izvješću.
Na prijedlog predsjednika Hrvatskog streličarskog saveza g. Petra Čavlovića izvješće juniorskog
izbornika g. Cvijetoslava Zormana jednoglasno se prihvaća te se juniorski izbornik g. Cvijetoslav
Zorman jednoglasno razrješava s funkcije juniorskog i kadetskog izbornika.
ad. 5. Na prijedlog i obrazloženje predsjednika Hrvatskog streličarskog saveza g. Petra
Čavlovića g. Cvijetoslav Zorman jednoglasno se imenuje koordinatorom razvoja streličarstva s
invalidnim osobama u Hrvatskom paraolimpijskom odboru.
ad. 6. Nastavno, predsjednik saveza g. Petar Čavlović sukladno pomaku prema mlađim dobnim
kategorijama na međunarodnoj razini (odluka Međunarodnog olimpijskog odbora o pokretanju još jednog
multisportskog natjecanja  Olimpijskih igara mladih koje će svoje prvo ljetno izdanje imati 2010. godine
op.a.) te činjenici da je gđica. Andrea Čižmek u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom kao trener
mlađih dobnih kategorija profesionalno angažirana u savezu predlaže da se gđicu. Andreu Čižmek
imenuje trenerom i izbornikom kadetske i juniorske reprezentacije.
G. Vladimir Šincek nije apriori protiv prijedloga, ali u prijedlogu vidi cijeli niz otvorenih pitanja. G.
Šincek postavio je pitanje postojanja programa na osnovu kojeg bi izbornik juniorske i kadetske
reprezentacije trebao biti izabran te upitao kako se gđica. Čižmek vidi u cijeloj priči i da li je dovoljno
stručna za obavljanje tako odgovorne funkcije.
U raspravu se uključio g. Zdenko Videc te konstantirao da mi trebamo i trenera i izbornika, ali ne kao
jednu osobu u dvije funkcije. G. Videc također napominje da ne može glasati za izbor nekoga bez
ponuđenog programa i prezentiranog namjeravanog načina rada.
G. Dubravko Buden napominje da je trenerski segment izuzetno složen i problematičan jer
podrazumijeva ulaženje u rad klubova što bi moglo rezultirati gubljenjem streličara. G. Buden također
smatra da je potrebno tek izgraditi sustav trenera i njihovog rada s juniorskim kategorijama te predlaže da
se gđicu. Čižmek izabere za izbornika, ali ne i za trenera.
G. Čavlović je replicirao da gđica. Čižmek već je trener i mora pravdati svoj rad te da je ovo jedini način
da ispunimo kriterije Hrvatskog olimpijskog odbora. G. Čavlović smatra da je potrebno započeti program
koji će dati rezultat te da trebamo iskoristiti mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju.
G. Alojz Mauser podržava ideju da se gđici. Andrei Čižmek povjeri funkcija kadetskog i juniorskog
izbornika i trenera.
G. Alen Kiđemet napominje da ako Hrvatski olimpijski odbor potencira ovakav način rada trebamo
prihvatiti bilo koje ime te mu je s te strane prihvatljivo imenovati gđicu. Čižmek na funkciju trenera i
izbornika kadetske i juniorske reprezentacije.
Gđica. Čižmek predočila je UOu svoje stavove te ističe svoju sklonost izborničkoj poziciji. Gđica.
Čižmek smatra da s pozicije izbornika trener sportašu može biti samo njegov domicilni trener.
G. Buden dodaje da sustav juniora traži puno odricanja.
G. Šincek napominje da su na osnovu njegovog iskustva funkcije trenera i izbornika vrlo slične te se boji
da gđica. Čižmek obzirom na predloženo vremensko trajanje mandata ne sagori. G. Šincek sklon je tome
da se gđicu. Čižmek imenuje vršiteljicom dužnosti (v.d.) juniorskog izbornika.
G. Cvijetoslav Zorman uključio se u raspravu te podržao izbor gđice. Čižmek za trenera i izbornika
kadetske i juniorske reprezentacije.
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Na prijedlog predsjednika saveza g. Petra Čavlovića uz 4 glasa za, 2 glasa protiv i 1 glasom
suzdržanim gđica. Andrea Čižmek kao trener mlađih dobnih kategorija imenuje se trenerom i
izbornikom kadetske i juniorske reprezentacije s mandatom od 4 godine.
ad. 7. Na prijedlog predsjednika saveza g. Petra Čavlovića Upravni odbor saveza jednoglasno
donosi odluku o pokretanju streličarskih kampova za mlade. Prvi zimski streličarski kamp održat
će se u suradnji sa streličarskim klubom Rijeka u dvorcu Stara Sušica od 5. do 12. siječnja 2008.
godine.
ad. 8. Obzirom da su na nekoliko zadnjih održanih turnira prozvani suci, kao predsjednik Sudačkog
povjerenstva saveza g. Vladimir Šincek dao je osvrt na neke od zamjerki sucima tj. na kvalitetu
organizacije pojedinih turnira. G. Šincek za organizaciju FITA Star turnira u Čakovcu 29. travnja ove
godine kaže da je bila vrlo loša i da se radi organizacijskih propusta na ovom FITA Star turniru i
Državnom dvoranskom prvenstvu ove godine streličarskom klubu Katarina Zrinski u buduće ne bi trebalo
dodjeljivati organizaciju FITA Star turnira niti Državnih prvenstava.
Predsjednik saveza g. Petar Čavlović predlaže da se na temelju ovih ocjena organizacije FITA Star
turnira u Čakovcu 29. travnja i Državnog dvoranskog prvenstva 4. ožujka ove godine, traži pismeno
izvješće organizatora radi donošenja odluke o statusu organizatora turnira.
Osvrnuvši se na organizaciju Državnog field prvenstva u Stubici 23. i 24. lipnja ove godine g. Šincek
organizaciju ocjenjuje u redu, ali se dogodio propust jednog od sudaca koji je donio odluku na korist
jednog natjecatelja, a na štetu ostalih. Nakon natjecanja g. Šincek napisao je žalbu na osnovu koje je
Komisija za žalbu turnira odlučila da se dotičnog suca uputi na disciplinski postupak. Poslije je održana
sjednica Sudačkog povjerenstva saveza na kojoj se usvojio prijedlog Upravnom odboru saveza da se
postupak protiv dotičnog suca obustavi jer sudac nije išao s namjerom da pogoduje jednom natjecatelju
na štetu ostalih natjecatelja.
Upravni odbor saveza jednoglasno donosi odluku o obustavi postupka protiv g. Anđelka Praskala
zbog nenamjernog propusta na Državnom field prvenstvu održanom u Stubici 23. i 24. lipnja ove
godine.
Na prijedlog predsjednika Sudačkog povjerenstva saveza g. Vladimira Šinceka Upravni odbor
saveza jednoglasno donosi odluku da pri obračunu putnih troškova sucima za dolazak i odlazak s
natjecanja ukoliko za dolazak i odlazak koriste osobni automobil, oni imaju pravo na maksimalno
neoporezivu svotu po prijeđenom kilometru.
G. Šincek u nastavku je obavijestio članove Upravnog odbora o održavanju sudačkog seminara u Rimu
za stjecanje statusa kontinentalnog suca. Seminaru mogu pristupiti samo suci s najmanje 2 godine
nacionalnog sudačkog staža na najvišoj nacionalnoj razini. Taj uvjet zadovoljavaju tri naša domaća suca,
a za odlazak u Rim na seminar zainteresirana su dva (g. Šincek i g. Praskalo). G. Šincek predlaže da
savez financira troškove sudjelovanja na seminaru zainteresiranih kandidata ili u cijelosti ili djelomično.
G. Mauser podržava prijedlog i dodaje da status međunarodnih sudaca po novim FITA pravilima sudac
može imati dok ne navrši 65 godina dok u EMAU može suditi i duže. Trenutno naša dva međunarodna
suca (g. Mauser i g. Miroslav Villi) zadovoljavaju te uvjete, ali treba razmišljati i o njihovim
nasljednicima.
Na prijedlog predsjednika saveza g. Petra Čavlovića Upravni odbor saveza jednoglasno donosi
odluku da se g. Vladimir Šincek i g. Anđelko Praskalo upućuju na EMAU seminar za stjecanje
statusa kontinentalnog suca koji će se održati u Rimu od 23. do 29. listopada ove godine. O načinu
pokrivanja troškova g. Šincek i g. Praskalo bit će naknadno obavješteni.
G. Dubravko Buden ističe da je vidljiv manjak edukacije naših sudaca, posebno u fieldu što se vidjelo na
Državnom prvenstvu održanom u Stubici 23. i 24. lipnja ove godine gdje sigurnosni aspekt kuteva
postavljenih meta nije bio poštivan pa je dolazilo do loma opreme. Također g. Buden kritizira i prisutno
točenje alkohola na pojedinim natjecanjima. Jedan od sudaca na navedenom Državnom field prvenstvu g.
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Alen Kiđemet dodaje da primjedbe stoje, ali da je uzrok taj što suci na turnir dolaze na sami dan
natjecanja pa ne stignu iskontrolirati cijelu stazu ukoliko su potrebne veće promjene na samoj stazi. G.
Kiđemet kaže da su na navedenom natjecanju suci uspjeli iskorigirati određeni broj meta.
Na osnovu iskustva iz Stubice g. Vladimir Sukser predlaže da se obračun klubovima za povrat troškova
organizacije turnira koji se tiče troškova sudaca vrši u savezu na kvartalnoj razini, a ne polugodišnje.
Također predlaže da se sucima ukoliko je turnir dvodnevan priznaje trošak dodatnog noćenja.
Obzirom da se termini trenerskog seminara u Korei i sudačkog seminara za stjecanje statusa
kontinetalnog suca u Rimu podudaraju slijedom čega g. Šincek odustaje od prisustvovanja trenerskom
seminaru u Korei, otvorilo se jedno mjesto za prisustvovanje trenerskom seminaru u Korei. Za
popunjavanje otvorenog mjesta ukoliko uspije zatvoriti financijsku konstrukciju temeljem iskazanog
interesa i suglasnosti UO s prošle sjednice UO prijavit će se Zdenko Videc.
Upravni odbor saveza jednoglasno donosi odluku da se do prve Skupštine saveza u članstvo saveza
prima streličarski klub ''Grebengradski streličari'' iz Novog Marofa.
Upravni odbor saveza na inicijativu i održane razgovore g. Gorana Villia te na prijedlog
predsjednika saveza g. Petra Čavlovića jednoglasno donosi odluku da se u tvrtku ''Easton'' uputi
dopis za iskazivanje interesa navedene tvrtke za eventualno sponzorstvo hrvatske reprezentacije
opremom (strijele).

U Zagrebu, 8. studenoga 2007.

Predsjednik:

Zapisničar:

Goran Ahel

mr.sc. Petar Čavlović
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