ZAPISNIK
19. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u utorak, 06. rujna 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. Igor Orlić, g. Goran Ahel, g. Damir Kolarek,
g. Dorjan Močinić, i g. Draško Mihinjač i g. Dubravko Buden
Odsutni: g. Dražen Furdi
Ostali nazočni: g. Zlatko Zubović, Predsjednik NO HSS-a, Igor Sabljak, zapisničar
Sjednicom je predsjedavao Predsjednik HSS-a g. Alen Kiđemet.
Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red:
1.

Usvajanje Zapisnika 18. sjednice UO održane 27. srpnja 2011.

2.

Odluka o pristupanju akcijama i radnjama o promjeni ustroja Saveza

3.

Odluka o raspisivanju natječaja za angažiranje Glavnog trenera HSS-a

4.

Odluka o raspisivanju kandidatura za organizaciju turnira iz kalendara HSS-a
za 2012. godinu

5.

Odluka o načinu određivanja formata natjecanja na državnim prvenstvima

6.

Odluka o pokretanju akcija o uvrštenju 3D streličarstva u kategorizirane
discipline HSS-a

7.

Odluka o angažmanu Saveza u promociji streličarstva na jugu Hrvatske (Vlaho
Kisić - Dubrovnik)

8.

SP FITA juniori Poljska - informacije, izvješće juniorski izbornik g. Damir Kolarek

9.

SP 3D Austrija - informacije, izvješće povjerenik za 3D streličarstvo g. Ivan
Mustapić

10.

EP FIELD Italija – informacije, seniorski izbornik g. Dubravko Buden, juniorski
izbornik g. Damir Kolarek, glavni tajnik Goran Ahel

11.

Razno
g. Ivan Mustapić predložio je da se pod razno doda točka vezano uz 3D HDH IAA
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ad 1.
Jednoglasno se usvaja Zapisnik 18. sjednice UO održane 27. srpnja 2011.
ad 2.
Jednoglasno je donesena odluka
o pristupanju akcijama i radnjama za donošenje
novog organizacijsko g ustroj a HSS -a, na temelju prij edloga predsjednika Saveza g.
Alena Kiđemeta kao polaznom osnovom.
Predsjednik saveza g. Alena Kiđemet i članovi UO razmijenili su mišljenja o predloženom modelu
re-ustroja i zaključili da bi se na ovu temu, trebalo sastati na tematskoj sjednici UO.
ad 3.
Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za glavnog trenera HSS-a.
Članovi UO su zaključili da je u cilju podizanja kvalitete streličarstva neophodno između ostalog
omogućiti reprezentativcima kvalitetan i stručan trening i nadzor te da bi za to bilo najbolje uzeti
trenera koji bi zadovoljavao određene kriterije koji će biti objavljeni u natječaju za glavnog
trenera.
ad 4.
Jednoglasno je done sena odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje kand idatura
klubova za organizaciju turnira u službeni Kalendar natjecanja HSS-a za 2012. godinu.
Povjerenik za tehnička pi tanja g. Igor Orlić
predočio je članovima UO okvirnu konstrukciju
kalendara sa vanjskim natjecanjima, te je zadužen od strane UO za koordinaciju.
ad 5.
Jednoglasno je donesena odluka da format natjecanja na PH bude isti kao format
natjecanja najvećeg
međunarodnog natjecanja u sezoni (Svjetsko ili Europsko
prvenstvo).
ad 6.
G. Alen Kiđemet i g. Ivan Mustapić
preuzimaju odgovornost da pri Hrvatskom
olimpijskom odboru ponovno pokrenu akciju za uvrštenje 3D discipline u kategorizaciju
streličara, s obvezom da UO izvijeste o učinjenome u roku 2 mjeseca.
ad 7.
Jednoglasno je donesena odluka da će Savez dati potporu razvoju streličarstva na jugu
Hrvatske.
Akciju potpore koordinirati će povjerenik za tehnička pitanja g. Igor Orlić.
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ad 8.
Izbornik juniorske reprezentacije g. Damir Kolarek podnio je UO izvještaj o nastupu juniorske i
kadetske reprezentacije na 22. juniorskom i 6. kadetskom Svjetskom prv enstvu FITA vanjsko
metno kolo u Poljskoj (Legnica, 22. do 27.08.2011.).
ad 9.
Izbornik 3D reprezentacije g. Ivan Mustapić podnio je izvještaj UO o nastupu 3D reprezentacije
na 5. FITA 3D Svjetskom prvenstvu u Austriji (Donnersbach, 31.08. do 03.09.).
ad 10.
Izbornici seniorske reprezentacije g. Dubravko Buden, juniorske reprezentacije g. Damir Kolarek i
glavni tajnik Goran Ahel informirali su članove UO o predstojećem nastupu seniorske i juniorske
reprezentacije na 19. seniorskom i 7. juniorskom Euro pskom prvenstvu FIELD koje će se održati
u Italiji (Montevarchi, 12. do 18.09.2011.).
ad 11.
Razno :
- Izbornik 3D reprezentacije g. Ivan Mustapić predložio je da savez sufinancira, odnosno plati
kotizacije za natjecatelje koji će ići na natjecanje u Ma
đarsku na 1. HDH IAA europsko
prvenstvo. Jednoglasno je odlučeno da se plate kotizacije natjecateljima.
G. Dubravko Buden predložio je da bi se svim natjecateljima koji pokažu zapažen uspjeh i
pozicioniraju se na bolje pozicije, Savez trebao u potpunosti refundirati troškove.
G. Ivan Mustapić je konstatirao da je dobar uspjeh ako se natjecatelj izbori među prvih osam u
plasmanu i slaže se s g. Budenom da bi se takvim sportašima trebalo izaći u susret i podmiriti im
troškove i putovanja i smještaja.
- Članovi UO obaviješteni su da će se sastanak radne ekipe i volontera koji su ove godine bili
angažirani pri organizaciji Svjetskog kupa u Poreču održati 01.10. u Novom Marofu, te su svi
pozvani prisustvovati.

Zagreb, 06. rujna 2011.

Zapisničar:

Predsjednik saveza:

Igor Sabljak

Alen Kiđemet
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