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ZAPISNIK 

  
03. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA 

održane u subotu 09. srpnja 2005. u prostorijama Saveza, Hrvatskog proljeća 34 

 

 

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Upravnog odbora: 
      Petar Čavlović, predsjednik  
 Alojz Mauser, izvršni direktor  
 Vladimir Sukser, član  
 Vladimir Šincek, član  
 Krešimir Čadež, član i  
 Dubravko Buden, član. 
Dodatno, sjednici je prisustvovao i Goran Ahel, administrativni tajnik Saveza. 

Odsutni su bili: Alen Kiđemet, član - opravdano 
                          Draško Mihinjač, član - opravdano i  
                          Zdenko Videc, član Upravnog odbora - opravdano.  
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza g. Petar Čavlović. 
 

Ustanovljen je kvorum, za zapisničara je određen g. Goran Ahel, te je predložen i prihvaćen 
slijedeći Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika s prošle sjednice Upravnog odbora od 10. lipnja 2005. 
2. Izvješće s Kongresa FITA-e, Madrid 18.-19. lipnja 2005. (predsjednik i izvršni direktor) 
3. Izbor preostalih članova povjerenstava i odbora Saveza 
4. Izvješća i planovi povjerenstava do kraja godine 
5. Realizacija Programa rada u prvom polugodištu i rebalans Financijskog plana do kraja godine   
6. Razno 

 
 
Ad. 1 Na Zapisnik sa 02. sjednice UO-a nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

Ad. 2 Predsjednik Saveza, g. Petar Čavlović i izvršni direktor g. Alojz Mauser, podnijeli su 
članovima Upravnog odbora izvješće s Kongresa Svjetske streličarske federacije 
(FITA-e). FITA trenutno broji 139 zemalja članica a Kongres se održavao prije 
Svjetskog prvenstva u metnom streličarstvu (vanjsko metno kolo), u Madridu, 18. i 19. 
lipnja ove godine. U izvješću je istaknuto da je sadržajno Kongres imao dva dijela: 
organizacijski i stručni. U organizacijskom dijelu naglasak je bio na izboru novog 
predsjednika FITA-e. Biralo se između dvoje kandidata (Lynne Evans iz Velike 
Britanije i dr. Ugura Erdenera iz Turske). G. Čavlović je naglasio da je postojala razlika 
u predloženim konceptima daljnjeg razvoja FITA-e između to dvoje kandidata pri čemu 
je dr. Erdener daljnji razvoj Svjetske streličarske federacije utemeljio na širenju 
streličarstva kao športa u svijetu. Za predsjednika FITA-e velikom većinom glasova 
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(80:16) izabran je dr. Ugur Erdener. Predsjednik Saveza g. Čavlović istakao je da se 
naša delegacija sastala s dr. Erdenerom poslije izbora te imala uspješne razgovore s 
naglaskom na Europski Grand Prix turnir iduće godine u Hrvatskoj, na najavu 
kandidature za organizaciju Svjetskog prvenstva 2009. godine i zainteresiranost 
Hrvatske da kroz organizaciju workshopova i stalnog streličarskog kampa bude nositelj 
streličarskog športa u ovom dijelu regije tj. ovoga dijela Europe. U stručnome dijelu 
Kongresa raspravljalo se o promjenama u natjecateljskim pravilima, a predsjednik, g. 
Čavlović još je informirao članove UO-a da će se slijedeće Svjetsko juniorsko 
prvenstvo 2006. godine održati u Meksiku (Yucatan). Zaključujući izvješće g. Čavlović 
je rekao da su kroz lobiranja i kontakte ostvareni dobri rezultati za streličarstvo u 
Hrvatskoj. U nastavku, član UO-a i izbornik, g. Dubravko Buden, dao je izvještaj 
članovima UO-a o nastupu reprezentacije na SP u Madridu i Mediteranskim igrama 
(Almeria-Španjolska, 28.-30. lipnja ove godine).  

 U daljnjem tijeku sjednice predsjednik je obavijestio članove UO-a o obavljenim 
razgovorima sa tvrtkom DTR u vezi sponzorstva za odijevanje nacionalne vrste i naših 
streličarskih sudaca. Načelno je sve dogovoreno i predane su potrebne količine. Za 
reprezentaciju su predviđene sportska i casual, a za suce radna i svečana odora. 
Naglašeno je da je to prvi slučaj da je na neki način institucionalizirana  suradnja jednog 
nacionalnog športskog saveza sa domaćom tekstilnom industrijom. Predviđena suradnja 
bi bila na rok od četiri godine. 

 Predsjednik je također članove UO-a obavijestio i o kontaktima sa tvrtkom Kopun i 
Kopun koja bi trebala preuzeti ulogu knjigovodstvenog servisa Hrvatskog streličarskog 
saveza, a sve u svezi sa zaključcima Skupštine HSS-a od 04. lipnja ove godine. 

 Predsjednik Saveza je u skladu s odlukama Skupštine HSS-a zatražio potporu UO-a u 
nastojanju da se situacija s neriješenim financijskim dugovanjem bivše tajnice Saveza 
riješi i zatvori. Naglašeno je da se neće prihvatiti nepotpuna dokumentacija i 
prolongiranje rokova jer su odluke Skupštine obvezujuće. Rok za povrat ili predočenje 
potrebne dokumentacije po odluci Skupštine HSS-a ističe 19. srpnja ove godine. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
izvješća s Kongresa FITA-e, SP u Madridu i Mediteranskih igara u Almeriji 
prihvaćaju. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
nastave razgovori sa tvrtkom DTR u vezi sponzorskog ugovora te da se isti potpiše 
u mjesecu rujnu ove godine. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
nastave razgovori sa tvrtkom Kopun i Kopun u vezi obavljanja usluga 
knjigovodstvenog servisa te da se sa istom potpiše ugovor o obavljanju usluga 
knjigovodstvenog servisa. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom 
se daje potpora predsjedniku Hrvatskog streličarskog saveza da se, po odluci 
Skupštine Hrvatskog streličarskog saveza, situacija s neriješenim dugovanjem 
bivše tajnice Saveza riješi i zatvori.    

Ad. 3 Predsjednik Stegovnog povjerenstva, g. Cvijetoslav Zorman dostavio je Upravnom 
odboru Saveza prijedlog za imenovanjem g. Damira Končara članom Stegovnog 
povjerenstva u mandatu 2005-2009. 

 Predsjednik Razvojnog povjerenstva, g. Alen Kiđemet dostavio je Upravnom odboru 
Saveza prijedlog za imenovanjem g. Josipa Šarića članom Razvojnog povjerenstva u 
mandatu 2005-2009. 
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 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se g. 
Damir Končar imenuje članom Stegovnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog 
saveza u mandatu 2005. – 2009. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se g. 
Josip Šarić imenuje članom Razvojnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog 
saveza u mandatu 2005. – 2009. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom 
se utvrđuje da će Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza obavljati poslove 
Odbora za marketing i medije dok se isti Odbor ne konstituira. 

Ad. 4 U nastavku sjednice pristupilo se razmatranju Izvješća i planova rada povjerenstava za 
razdoblje druge polovice tj. do kraja 2005. godine. Prisutni predsjednici povjerenstava 
podnijeli su usmena izvješća o predloženim planovima rada pojedinih povjerenstava do 
kraja 2005. godine. 

 Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser naglasio je da je u toku izrada 
jedinstvenog pravilnika Hrvatskog streličarskog saveza kojim bi bili objedinjeni 
pojedini pravilnici u jednu knjigu pravilnika kojom bi se dobio jedinstveni skup pravila 
vezanih za streličarstvo Hrvatskoj. 

 Plan rada Tehničkog povjerenstva do kraja 2005. godine  utemeljen je na četiri točke:  
  1.) u roku mjesec dana na internet stranici Saveza otvoriti link Reprezentacija 
       pod kojim će se moći naći svi relevantni podaci vezani uz rad i djelovanje 
       nacionalnih reprezentacija (za početak bi se trebali staviti rezultati sa SP 
                            u Madridu i norme koje je potrebno ostvariti da bi se ušlo u konkurenciju 
       za ulazak u nacionalnu reprezentaciju) 
  2.) objediniti Državne rekorde, objavljivati ih i ažurirati na internet stranici 
            Saveza 
  3.) izraditi Prijedlog pravilnika o radu s nacionalnim selekcijama koji će 
       objedinjavati sve aspekte djelovanja u nacionalnim selekcijama i oko njih 
  4.) u pravilnike unijeti sve promjene u pravilima natjecanja usvojene na 
       proteklom Kongresu FITA-e. 
 Redovno je planirana i izrada Kalendara natjecanja za iduću godinu.  
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom 

se usvajaju Izvješće i plan rada Tehničkog povjerenstva Hrvatskog streličarskog 
saveza do kraja 2005. godine. 

 Postavilo se i pitanje pravnog reguliranja 3D natjecanja. Naglašeno je da takav novi  
sustav natjecanja treba odobriti Hrvatski olimpijski odbor što obično traje oko godinu 
dana. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
uputi molba-zahtjev organizatoru da u Savez dostavi Natjecateljski pravilnik CRO 
3D kupa koji će Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza razmotriti i 
proslijediti na usvajanje Hrvatskom olimpijskom odboru. Isto se ima dostaviti na 
znanje streličarskim klubovima.    

 
 Predsjednik Sudačkog povjerenstva, g. Vladimir Šincek iznio je prijedlog Plana rada 

Sudačkog povjerenstva i streličarskih sudaca do kraja 2005. godine. Plan se temelji na 
sedam točaka:   

  1.) završetak prijevoda pravila FITA-e i distribucija istih klubovima-članicama 
       Hrvatskog streličarskog saveza 
  2.) organizacija sastanka svih sudaca (nastavak sastanka od 05. veljače 2005. 
       godine) 
  3.) organiziranje ispita za nove streličarske suce (održati seminar prije samog 
       ispita, izrada ispitnih testova) 
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  4.) revizija rasporeda suđenja pojedinih sudaca tijekom godišnjih odmora 
  5.) suđenje na natjecanjima prema usvojenom rasporedu 
  6.) suradnja sudaca s organizatorima natjecanja, naročito prije natjecanja za 
       državno prvenstvo 
  7.) prema želji pojedinih klubova, suci će organizirati prezentaciju primjene 
       FITA pravila po pojedinoj disciplini 
 Dodatno će se proučiti i involvirati novosti u pravilima usvojene na Kongresu FITA-e u 

Madridu, 18. i 19. lipnja ove godine.   
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku kojom 

se usvajaju Izvješće i plan rada Sudačkog povjerenstva Hrvatskog streličarskog 
saveza do kraja 2005. godine.  

 
 U odsutnosti predsjednika Razvojnog povjerenstva, g. Alena Kiđemeta, članovima 

Upravnog odbora predočen je Prijedlog poslovnika o radu razvojnog povjerenstva. 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

Poslovnik o radu razvojnog povjerenstva zaprima u Upravnom odboru na 
komentar te da se isti pripremi za usvajanje na slijedećoj sjednici Upravnog 
odbora. 

 
 Izbornik nacionalne selekcije, g. Dubravko Buden iznio je prijedlog Plana rada 

nacionalnih selekcija do kraja 2005. godine. Plan se temelji na predviđenim 
natjecanjima do kraja kalendarske godine uz dodatak stavke športskog psihologa, 
streličarskog trenažera te nabavku potrebne opreme. Predsjednik saveza, g. Čavlović, 
ukazao je na potrebu izrade Prijedloga četverogodišnjeg plana rada nacionalnih 
selekcija, muških i ženskih, po kategorijama. Traženi Prijedlog plana rada nacionalnih 
selekcija trebao bi sadržajno biti usklađen s temeljnim zamišljenim ciljem izborenja 
prava nastupa na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu, a posredno i sa svim velikim 
natjecanjima 'A' kategorije (poput Svjetskog prvenstva  u Leipzigu 2007. ili Svjetskog 
juniorskog prvenstva u Meksiku 2006). 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
izbornik, g. Dubravko Buden, obvezuje izraditi detaljan Prijedlog plana rada 
nacionalnih selekcija za četverogodišnje razdoblje do Svjetskog prvenstva 2009. 
godine koji će se predočiti Upravnom odboru na usvajanje. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se za 
članove Hrvatske streličarske reprezentacije koja će nastupati na Univerzijadi u 
Turskom gradu Izmiru od 16. do 20. kolovoza osiguraju sredstva za 
vitaminizaciju. 

 
Ad. 5 Izvršni direktor Hrvatskog streličarskog saveza, g. Alojz Mauser pojasnio je članovima 

Upravnog odbora prijedlog Rebalansa financijskog plana Hrvatskog streličarskog 
saveza do kraja 2005. godine. Prijedlog Rebalansa financijskog plana sadrži u prvome 
dijelu analizu troškova u prvoj polovici godine te u drugome dijelu prijedlog potrebnih 
sredstava do kraja godine. 

 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
prihvaća informacija o Prijedlogu rebalansa financijskog plana do kraja 2005. 
godine te da se predsjednik Saveza, g Petar Čavlović, obvezuje da na temelju te 
podloge zatraži od Hrvatskog olimpijskog odbora dodatnih 140.000,00 kuna za rad 
Saveza. 

 
Ad. 6 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se u 

Organizacijski odbor za pripremu organizacije Grand Prix turnira iduće godine 
imenuju g. Krešimir Čadež (predsjednik Organizacijskog odbora), g. Vladimir 
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Sukser (član) i g. Vladimir Šincek (član). Istima će u operativnome dijelu pomagati  
izvršni direktor, g. Alojz Mauser i administrativni tajnik, g. Goran Ahel. 

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da 

Upravni odbor i  predsjednik saveza čine Organizacijski odbor za obilježavanje 
50. godišnjice streličarstva u Hrvatskoj.  

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

Hrvatskom olimpijskom odboru uputi Požurnica za rješavanjem podnesenih 
Zahtjeva za kategorizaciju streličara.  

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 

odobrava SK Delnice organizacija 3D turnira dana 07. kolovoza 2005. te da se 
odobrava organiziranje turnira u Skradu 20. kolovoza 2005. (2x70m) u 
organizaciji Hrvatskog streličarskog saveza i grada Skrada.  

 
 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se 
slijedeća sjednica Upravnog odbora ima održati u petak, 02. rujna 2005. godine. 

  
 

Sjednica je završena oko 13:00 sati. 

 

U Zagrebu, 17. srpnja 2005. 

 

 

 

    Zapisničar:               Predsjednik: 

 

   Goran Ahel         mr.sc. Petar Čavlović 

 

 


