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ZAPISNIK
ELEKTRONSKOG
GLASOVANJA
Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog
saveza održanog u utorak, 29. srpnja 2014.
godine

Upravni odbor je održao sjednicu elektronskim glasovanjem 8 članova:
Darko Uidl, Lana Koller Fundelić, Boris Savić, Marijan Turudić, Robert Brnad,
Damir Kovačević, Krešimir Čadež i Igor Orlić.
Poštovani,
stigle su mete koje će biti korištene na Svjetskom Field prvenstvu.
Kako sam mišljenja da ništa od materijala i opreme ne treba više skladištiti širom
Hrvatske, predlažem donošenje odluke o prodaji meta odmah po svršetku
prvenstva (25. kolovoza). Cijena novih meta s transportom nakon oporezivanja
iznosi, za 100x100 - 950 kn, a za 80x80 - 800 kn.
Izbornik g. Robert Brnad predložio je po jednu metu (100x100) kao nagradu, za
sve koji su se kvalificirali u reprezentaciju i nastupili na Prvenstvu.
Ostatak meta prodavao bi se po 60% od nabavne cijene nakon oporezivanja.
Dakle za 100x100 cijena bi bila 570 kn, a 80x80 - 480 kn. Mete bi se prodavale sa
stalkom, čiji je materijal i izradu ovaj puta pokrio sponzor. Za prijevoz meta
odgovoran je kupac, bez obzira gdje će biti privremeno smještene. Predlažem
dodatno sniženje 10% za uplate do 20. kolovoza i odvozom iz Maksimira 25.
kolovoza do 12:00 sati. Za takav oblik uplate i odvoza cijena meta bi bila: 100x100
- 513 kn, a 80x80 - 430 kn.
Kako se približava i vrijeme za odabir reprezentacije za Europsko 3D prvenstvo,
Talin 15.-20. rujna, predlažem imenovanje g. Roberta Brnada za Field i 3D
izbornika.
WA je još na Kongresu 2013. objedinila te discipline i oformila zajedničku tehničku
komisiju. Na tom tragu predlažem objedinjavanje srodnih disciplina na nacionalnoj
razini radi lakšeg praćenja rezultata streličara.
Dodatno su Organizacijskom odboru Svjetskog Field prvenstva priključene 4 osobe
koje, svatko u svom djelokrugu, uvelike doprinose ukupnoj organizaciji.
To su gđa Andrea Vrbik, gđica Nina Herceg, g. Darko Gešpaher i g. Nenad Mihalić.
Molim da se njih potvrdi kao članove Izvršnog odbora Svjetskog streličarskog
prvenstva.
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Donešene su sljedeće odluke:

1. Prihvaćate li prijedlog odluke o darivanju jedne mete svakom članu
reprezentacije za Svjetsko prvenstvo?
DA jednoglasno
2. Prihvaćate li prijedlog odluke o prodaji preostalih meta po završetku prvenstva,
kako je dano u pojašnjenju?
DA
jednoglasno
3. Prihvaćate li prijedlog imenovanja g. Roberta Brnada za Field i 3D izbornika?
DA
jednoglasno
4. Gđa Andrea Vrbik, gđica Nina Herceg, g. Darko Gešpaher i g. Nenad Mihalić
imenuju se članovima Izvršnog odbora Svjetskog prvenstva
DA
jednoglasno
Predsjednik saveza:
Darko Uidl
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