ZAPISNIK
20. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u petak, 11. srpnja 2008. u 18:00 sati
u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb  Dubrava
Prisutni: g. Petar Čavlović, g. Alojz Mauser, g. Vladimir Sukser, g. Vladimir Šincek, g. Dubravko Buden,
g. Krešimir Čadež, g. Draško Mihinjač, g. Alen Kiđemet i g. Zdenko Videc.
Dodatno, sjednici su prisustvovali i administrativni tajnik saveza Goran Ahel, sportska koordinatorica
saveza gđica. Andrea Čižmek i g. Cvijetoslav Zorman, predsjednik Stegovnog povjerenstva saveza i
koordinator saveza za IPC streličarstvo.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
Prije početka sjednice održan je kratak prijem za gđicu. Ivanu Buden povodom njenog ostvarenja
iznimnog sportskog uspjeha – plasmana u finale Svjetskog kupa sezone 2008.
Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Upravnog odbora održane 22. veljače 2008.
2. Izvješće o radu između dviju sjednica UOa
3. 17. seniorsko i 5. juniorsko europsko prvenstvo u field streličarstvu Bjelovar 2007.
4. Izvješće o poslovanju saveza za 2007. godinu
5. Program 'Olimpijski luk 2007/2008–2012'
6. Usvajanje odluke o polugodišnjem Izvješću o radu po ''Programu o sufinanciranju rada
trenera'' HOOa – program angažiranja trenera – Andrea Čižmek
7. Razno
ad. 1

Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno.

ad. 2 O radu saveza između dviju sjednica članove Upravnog odbora izvjestili su g. Dubravko Buden
seniorski izbornik, gđica. Andrea Čižmek juniorska izbornica i sportska koordinatorica, administrativni
tajnik Goran Ahel, izvršni direktor g. Alojz Mauser i predsjednik saveza g. Petar Čavlović. G. Alojz
Mauser, g. Petar Čavlović i g. Cvijetoslav Zorman (koordinator saveza za IPC streličarstvo) posebno su
dali osvrt na 2. svjetski kup i 1. europski Grand Prix turnir održan u Poreču od 15. do 19. travnja 2008.
godine. G. Krešimir Štrukelj podnio je pisano izvješće o svom jednomjesečnom boravku u streličarskom
kampu Wadi Degla (Egipat) od 6. travnja do 8. svibnja 2008.
ad. 3 Izvršni direktor g. Alojz Mauser uz komentar predsjednika saveza g. Petra Čavlovića i člana
Organizacijskog odbora g. Alena Kiđemeta podnio je članovima Upravnog odbora konačno financijsko
izvješće 17. seniorskog i 5. juniorskog europskog prvenstva u field streličarstvu Bjelovar 2007.
ad. 4 Izvršni direktor g. Alojz Mauser i predsjednik saveza g. Petar Čavlović podnijeli su članovima
Upravnog odbora izvješće o poslovanju saveza za 2007. godinu. Članovima Upravnog odbora predočena
je obvezna dokumentacija koja se redovno godišnje predaje u Državnu reviziju kao i detaljne bilješke
analitike poslovanja saveza u 2007. godini pripremljene od strane računopolagatelja saveza gđe. Branke
Kožul. Izvješće gđe. Branke Kožul, računopolagatelja Saveza izrađeno je u skladu sa zahtjevima
Skupštine saveza za analitičko godišnje izvješće o poslovanju Saveza. Kroz raspravu u kojoj su
sudjelovali g. Čavlović, g. Sukser i g. Mauser istaknuto je pozitivno poslovanje saveza uz povećanje
prihoda u odnosu na 2006. godinu.
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ad. 5 Kroz raspravu u kojoj su sudjelovali predsjednik saveza g. Petar Čavlović, seniorski izbornik g.
Dubravko Buden, juniorska izbornica gđica. Andrea Čižmek, koordinator saveza za IPC streličarstvo g.
Cvijetoslav Zorman i administrativni tajnik Goran Ahel, a na prijedlog predsjednika saveza g. Petra
Čavlovića Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se nastavi s
planiranom realizacijom programa 'Olimpijski luk 2007/20082012'.
Daljnji korak u realizaciji programa je formiranje trenerske mreže. Realizirani projekti saveza u
proteklom razdoblju, pojedinačne ostvarene aktivnosti u okviru programa 'Olimpijski luk 2007/2008
2012', potpora osnivanju trenerske mreže od strane HOOa i već ishođene suglasnosti pojedinih sredina
osiguravaju realizaciju ovog programa. Planirani program objedinjuje profesionalizaciju 5 trenera
streličarstva u lokalnim sredinama (Rijeka, Varaždin, Sisak, Čakovec i Zagreb), uvođenje instituta
sportskog direktora saveza s punom ingerencijom u športskom segmentu rada saveza, školovanje trenera
streličarstva putem Hrvatske olimpijske akademije i stvaranje profesionalne trenerske strukture tj.
trenerske organizacije saveza (s početnom bazom 5 navedenih trenera + izbornici + sportska
koordinatorica + sportski direktor).
UO jednoglasno prihvaća program osnivanja trenerske mreže i njegovu prvu fazu koja obuhvaća
streličarske sredine Čakovec, Rijeka, Sisak, Varaždin i Zagreb. Obvezuje se predsjednik Saveza da
do kraja mjeseca rujna obavi završne razgovore oko uspostave i organizacije trenerske mreže HSS.
ad. 6 Slijedom rasprave koja je uslijedila nakon što je gđica. Andrea Čižmek obrazložila svoje
Izvješće o radu u prvom polugodištu 2008. godine po Programu o sufinanciranju rada trenera Hrvatskog
olimpijskog odbora u kojoj su sudjelovali predstavnici radne grupe g. Draško Mihinjač, g. Vladimir
Šincek i g. Dubravko Buden, izvršni direktor g. Alojz Mauser, g. Krešimir Čadež i predsjednik saveza g.
Petar Čavlović, Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno prihvaća polugodišnje
izvješće o radu gđice. Andree Čižmek – angažiranog trenera mlađih dobnih kategorija po
Programu o sufinanciranju rada trenera Hrvatskog olimpijskog odbora.
ad. 7 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza do prve Skupštine saveza jednoglasno
prima Streličarski klub 'Bosut' iz Vinkovaca i Streličarski savez Primorsko goranske županije u
članstvo Hrvatskog streličarskog saveza uz obvezu Streličarskog saveza Primorsko goranske
županije da dostavi u Savez dopunu dokumentacije uz zahtjev za primanje, u skladu sa Statutom
Hrvatskog streličarskog saveza.
Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno dopunjuje Kalendar natjecanja saveza
za 2008. godinu uvrštenjem u Kalendar dvoranskog turnira FITA 2x18m koji bi se trebao održati
16. studenoga 2008. u Novom Marofu u organizaciji Streličarskog kluba Grebengradski streličari.
Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se g. Tomislavu
Sukseru slijedom dogovorene pomoći tajništvu saveza do kraja 2008. godine vezano uz vođenje
evidencije ostvarenih rezultata u skladu s 'Pravilnikom o vrednovanju rezultata natjecatelja i
klubova na turnirima iz Kalendara natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza u 2008. godini'
isplati netto naknada u iznosu 2.000,00 kuna.
Predsjednik Stegovnog povjerenstva saveza g. Cvijetoslav Zorman obavijestio je članove Upravnog
odbora da se stegovni postupak SK Sisciag.Zdenko Videc obustavlja slijedom najave SK Siscia da
odustaje od postupka.
Predsjednik saveza g. Petar Čavlović informirao je članove Upravnog odbora o predstojećim velikim
međunarodnim natjecanjima koja će se organizirati u Hrvatskoj – Svjetskim kupovima 2009. i 2010.
godine te Europskom dvoranskom prvenstvu 2010. godine. G. Čavlović također je informirao članove
Upravnog odbora i o predstojećem izbornom postupku u Hrvatskom olimpijskom odboru slijedom istjeka
četverogodišnjeg mandata predsjednika HOOa i članova Vijeća HOOa.
U Zagrebu, 17. srpnja 2008.
Zapisničar:

Predsjednik:

Goran Ahel

mr.sc. Petar Čavlović
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