ZAPISNIK
14. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u subotu, 21. travnja 2007. u 17:00 sati
u Bjelovaru (Gudovec), u prostorijama sajamskog prostora Bjelovarskog sajma
Gudovačka cesta bb, 43000 Bjelovar
Prisutni članovi UO: g. Petar Čavlović, g. Alojz Mauser, g. Vladimir Šincek, g. Draško Mihinjač, g.
Vladimir Sukser, g. Zdenko Videc, g. Alen Kiđemet i g. Dubravko Buden.
G. Krešimir Čadež prethodno se ispričao zbog nedolaska.
Dodatno, sjednici su prisustvovali i Goran Ahel, administrativni tajnik saveza i gđica. Andrea Čižmek,
sportska koordinatorica saveza te na početku sjednice i g. Tibor Javurek upravitelj zadruge ''Zum
produkcija'' iz Bjelovara te g. Dragutin Novak vlasnik i direktor grafičkog obrta ''N Design'' iz Bjelovara.
Prije početka sjednice predsjednik saveza g. Petar Čavlović dao je interwiev NET televiziji povodom
organizacije 17. seniorskog i 5. juniorskog EP field u Bjelovaru te održavanja sjednice Upravnog odbora
saveza.
Prije početka sjednice predsjednik saveza g. Petar Čavlović uručio je i posebnu Diplomu tj. priznanje
Ivani Buden za ostvaren izvanredan uspjeh  osvojeno 5. mjesto na 9. svjetskom dvoranskom prvenstvu
koje se od 11. do 18. ožujka 2007. godine održalo u turskom Izmiru.
Domaćin sjednice g. Alen Kiđemet uputio je potom članovima UOa rječi dobrodošlice i predložio da se
prije početka radnog dijela sjednice prezentiraju ponude g. Javureka i g. Novaka vezane uz 17. europsko
seniorsko i 5. europsko juniorsko field prvenstvo Bjelovar 2007. (video produkcija i medijsko praćenje te
grafičko oblikovanje i vizualni identitet). Članovi UOa saslušali su prezentacije g. Javureka i g. Novaka
i primili ih na znanje, a potom je uslijedio radni dio sjednice.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović.
Jednoglasno je usvojen sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog odbora održane 2. veljače 2007.
2. Informacija o poslovanju saveza za godinu 2006.
Izvjestitelji:  predsjednik saveza g. Petar Čavlović
 izvršni direktor g. Alojz Mauser
 pismeno izvješće gđa. Branka Kožul, računopolagatelj HSSa
3. Izvješće o aktivnostima u radu saveza između dviju sjednica
Izvjestitelji:  članovi Upravnog odbora
 predsjednik saveza g. Petar Čavlović
 izvršni direktor g. Alojz Mauser
 administrativni tajnik Goran Ahel
3.a Izvješće sportskog koordinatora
Izvjestiteljica:  sportski koordinator gđica. Andrea Čižmek
3.b.Izvješće s državnog prvenstva u dvorani, Čakovec 4. ožujka 2007.
Izvjestitelji:  pismeno izvješće  za organizatora g. Mihael Štebih
4. Informacija s 9. SP dvorana Izmir, Turska 11.18. ožujka 2007.
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Izvjestitelj:  nacionalni izbornik g. Dubravko Buden
5. Informacija o razgovorima HSSEMAUFITA vođenih za vrijeme SP dvorana u Izmiru
Izvjestitelj:  predsjednik saveza g. Petar Čavlović
6. 17. seniorsko i 5. juniorsko europsko field prvenstvo – Bjelovar 2007.
Izvjestitelj:  izvršni direktor Organizacijskog odbora g. Alen Kiđemet
7. Razno
ad. 1. G. Vladimir Sukser iznio je primjedbu na vremenski kratak rok za proučavanje zapisnika što se
dogodilo i na prošloj sjednici UOa.
G. Vladimir Šincek primjetio je da se u točci 3. zapisnika govori kao da je g. Alen Kiđemet prisutan na
sjednici, a g. Kiđemet je izvješće koje je predmet točke 3. Dnevnog reda dotične sjednice iznio u
pismenom obliku.
G. Petar Čavlović predložio je da se obzirom na vremenski kratak rok za proučavanje zapisnika
eventualne primjedbe naknadno dostave i usvoje, a da se s navedenim primjedbama izmjenjeni zapisnik
usvoji.
Prijedlog g. Čavlovića jednoglasno je usvojen.
ad. 2. Predsjednik saveza g. Petar Čavlović podnio je članovima Upravnog odbora informaciju o
financijskom poslovanju saveza za 2006. godinu. Članovima Upravnog odbora također je predočen i
pisani materijal dostavljen od strane gđe. Branke Kožul, računopolagatelja HSSa. Materijal je raščlanjen
na dva dijela – na skupno financijsko izvješće i poseban osvrt na Poreč tj. organizaciju 1. svjetskog kupa i
europskog Grand Prix turnira. Izvješće je, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima predano nadležnim
državnim službama do 28. veljače 2007. godine.
Predsjednik saveza g. Čavlović naglasio je da će poslovno izvješće tj. analitika biti izrađena i predočena
prije održavanja Skupštine saveza kao nastavak prakse s prethodne Skupštine.
ad. 3. Otvarajući 3. točku Dnevnog reda, o radu Tehničkog povjerenstva između dviju sjednica
Upravnog odbora izvjestio je predsjednik povjerenstva g. Vladimir Sukser. G. Sukser istaknuo je rad na
Pravilniku o rekordima i Registracijskom pravilniku te dodao da ostaje obveza izrade i usvajanja
navedenih pravilnika.
O radu Sudačkog povjerenstva između dviju sjednica Upravnog odbora izvjestio je predsjednik
povjerenstva g. Vladimir Šincek. G. Šincek dao je poseban naglasak na pripremu sudaca za državno
dvoransko prvenstvo i suđenje na prvenstvu održanom u Čakovcu 4. ožujka 2007.
O operativnom radu saveza za navedeno razdoblje članovima Upravnog odbora izvješće je po
pripremljenim materijalima podnio administrativni tajnik Goran Ahel.
Izvršni direktor g. Alojz Mauser u svom izvješću naglasio je održavanje sjednice punog Organizacijskog
odbora za organizaciju 17. seniorskog i 5. juniorskog europskog field prvenstva 22. veljače 2007. u
Bjelovaru kojom prilikom je održana i dobro posjećena konferencija za novinare. Vezano uz prvenstvo,
za potrebe Turističke zajednice Hrvatske u Podgariću je održana i prigodna prezentacija streličarstva. G.
Mauser naglašava i sastanak s reprezentativcima i seniorskim izbornikom održan u prostorijama ureda
saveza 13. travnja 2007. i prijedlog Pravilnika o postupku, načinu izbora i određivanju reprezentativaca.
G. Mauser također se osvrnuo i na organizaciju Uvodnog seminara za voditelje streličarstva koji se baš u
to vrijeme održavao u prostorima Bjelovarskog sajma.
Predsjednik saveza g. Petar Čavlović istakao je profesionalizaciju gđice. Andree Čižmek u savezu te je
vrlo intenzivnim okarakterizirao protekli vremenski period između dviju sjednica Upravnog odbora.
Održano je puno sastanaka od kojih ističe sastanak s temom 3D streličarstva održan 28. ožujka 2007. u
prostorijama ureda saveza, sastanak s predstavnicima Zagrebačkog streličarskog saveza i organizatorom
ovogodišnjeg Državnog prvenstva FITA vanjsko metno kolo, predstavnicima SK Plava strijela 29. ožujka
2007. i već gore spomenuti vrlo zahtjevan sastanak s reprezentativcima i seniorskim izbornikom u
prostorijama ureda saveza 13. travnja 2007. godine. G. Čavlović ističe i razgovore vođene s čelnicima
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Hrvatskog olimpijskog odbora te naglašava vrlo dobru dinamiku koju savez ima. Također napominje
obvezu gđice. Andree Čižmek da završi fakultet, ističe dobru ažuriranost internet stranice saveza te
Uvodni seminar za voditelje streličarstva pripremljen od strane sportske koordinatorice gđice. Andree
Čižmek. Osvrnuvši se ponovno na sastanak s reprezentativcima i seniorskim izbornikom g. Čavlović
ističe okupljanje reprezentacije te prijedlog Pravilnika o izboru reprezentativaca koji je proistekao kao
potreba s tog sastanka kao i obvezu dogovorene radne skupine za izradom konačnog prijedloga
Pravilnika Upravnom odboru na usvajanje.
G. Zdenko Videc osvrnuo se na održani sastanak s reprezentativcima i primjetio da je održan sastanak
samo s FITA reprezentacijom te postavio upit što je s field i 3D reprezentacijom.
ad. 3.a Nadovezala se gđica. Andrea Čižmek istaknuvši da se vodi računa i o field i o 3D
reprezentaciji te da će ti sastanci uslijediti. Gđica. Čižmek u svom izvješću ističe organizaciju Uvodnog
seminara za voditelje streličarstva te posebno sastanak koji su ona i izvršni direktor održali s vodstvom
Olimpijske akademije u Hrvatskom olimpijskom odboru s temom načina školovanja i izobrazbe stručnih
kadrova u streličarstvu – trenera i instruktora. Također ističe i streličarski kamp Stara Sušica koji se
priprema u suradnji sa SK Rijekom. Gđica. Čižmek spominje i trenerski seminar za olimpijski luk koji će
se u listopadu održati u Korei te ističe zainteresiranost naših trenera za njega. Napominje i prijedlog
pristigao od g. Cvijetoslava Zormana vezan uz standardni luk te dostavljeni materijal Natjecateljskog
povjerenstva. Ističe i ispriku koju je u ime saveza uputila natjecateljima tradicionalnog luka vezanu uz
nemogućnost njihovog nastupa na državnom dvoranskom prvenstvu u Čakovcu 4. ožujka 2007.
Na izlaganje gđice. Čižmek nadovezao se predsjednik saveza istaknuvši da gđica. Čižmek ima u svom
djelokrugu poslova četiri obaveze: prva je program HOOa na osnovu kojega joj se osigurava plaća i
zapošljavanje u svojstvu trenera mlađih dobnih kategorija, druga obveza je poseban program saveza
'Olimpijski luk 2007/2008–2012', treća obveza je funkcija sportskog kordinatora i četvrta je sudjelovanje
u operativnom radu saveza.
G. Čavlović dodaje i Andreinu koordinaciju realizacije odlaska naših reprezentativaca u streličarski kamp
Wadi Degla u Egiptu dogovoren s predstavnicima FITE i HOOa tijekom održavanja 1. svjetskog kupa i
europskog Grand Prixa u Poreču još prošle godine.
G. Zdenko Videc vezano uz trenerski seminar u Korei upitao je zašto ostalima nije dostavljen poziv jer bi
vjerojatno bilo još zainteresiranih za odlazak (i sam je zainteresiran) na što je predsjednik saveza
replicirao da se informacije o seminaru nalaze na internet stranici FITE te da je on kao predsjednik saveza
dao prijedlog na koji su moguće dopune.
Zaključno g. Čavlović napominje da bi radna grupa za izradu prijedloga Pravilnika o postupku, načinu
izbora i određivanju reprezentativaca u sastavu g. Alojz Mauser izvršni direktor, g. Petar Čavlović
predsjednik, g. Dubravko Buden kao seniorski izbornik, gđica. Andrea Čižmek kao predstavnica
reprezentativaca uključujući i g. Cvijetoslava Zormana juniorskog izbornika trebala usuglasiti prijedlog
Pravilnika koji bi zbog hitnosti rokova i termina prijava reprezentativaca na međunarodna natjecanja
trebao biti i izglasan od strane Upravnog odbora najkasnije do 27. travnja.
ad. 3.b Obzirom da na sjednici nije bio nazočan predstavnik organizatora državnog dvoranskog
prvenstva SK Katarina Zrinski zaključeno je da se o predviđenoj točci Dnevnog reda neće raspravljati s
obvezom da se s organizatorima sastanu g. Čavlović, g. Sukser, g. Šincek, gđica. Čižmek i g. Videc te da
se razgovara o održanom ovogodišnjem prvenstvu.
ad. 4. O nastupu hrvatskih reprezentativaca na 9. dvoranskom SP koje se od 11. do 18. ožujka ove
godine održalo u turskom Izmiru članovima Upravnog odbora izvještaj je dao seniorski izbornik g.
Dubravko Buden. G. Buden ističe da je Krešimir Štrukelj ostvario do sada najveći rezultat olimpijskog
luka na svjetskom prvenstvu. G. Buden ističe da je ekipa bila dobra te da su dobro odrađene kvalifikacije.
Pojedinačno, u konačnici Ivana Buden u ženskom složenom luku plasirala se na 5. mjesto, Krešimir
Štrukelj u muškom olimpijskom luku na 11., Domagoj Bodlaj na 27. u muškom složenom luku dok je
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Tanja Zorman u kunkurenciji ženskog složenog luka zauzela 31. mjesto. G. Buden dodaje da su ostvareni
vrhunski rezultati u svjetskim okvirima ukazujući na razliku između amaterizma i profesionalaca (vani).
Na 9. SP u Izmiru g. Alojz Mauser bio je sudac, a predsjednik saveza g. Čavlović ukazuje na vrlo visok
standard organizacije, na televizijsko praćenje natjecanja i vrlo vjerojatno visoke financijske standarde
koji takvu organizaciju moraju pratiti.
ad. 5. Nastavno, g. Petar Čavlović prenio je članovima Upravnog odbora informacije o razgovorima
HSSEMAUFITA vođenim za vrijeme SP dvorana u Izmiru. Razgovori su vođeni s predsjednikom FITE
dr. Ugurom Erdenerom, s glavnim tajnikom i izvršnim direktorom FITE g. Tomom Dielenom, s FITA
event direktorom g. Juan Carlos Holgadom te s predsjednikom EMAUA g. Mariom Scarzellom. Iz
obavljenih razgovora g. Čavlović ističe nekoliko tema. Grad Zagreb ostaje kandidat za organizaciju
svjetskog prvenstva FITA vanjsko metno kolo 2011. godine. Predstavnicima FITE predočen je projekt
FITA akreditacijskog kampa u Poreču. FITA je spremna taj projekt pratiti i financijski, a vezano uz
projekt već su obavljeni razgovori s hotelskim kompleksom Plava Laguna i predstavnicima grada Poreča.
Ukoliko bi projekt zaživio, pokraj već postojećeg kampa u Egiptu (Kairo) i projekta u ostvarenju
(Bangkok), za ovaj dio Europe izgradio bi se kamp u Poreču. Na taj način i teritorijalno bi projekt FITA
kampova bio zaokružen. Za izgradnju kampa savez ima podršku i EMAUA, a u projekt kampa ići će se
samo u slučaju da on ne predstavlja opterećenje proračuna saveza. G. Čavlović dodaje da je savez
domaćin 2. svjetskog kupa 2008. godine u Poreču, a u razgovorima s predstavnicima grada Poreča
iskazana je njihova želja da se grad Poreč nakon 2009. godine kandidira za domaćinstvo dvoranskog
prvenstva te je s tim u svezi od predstavnika grada Poreča naglašeno da grad Poreč namjerava izgraditi
veliku sportsku dvoranu. Obzirom da FITA u svojoj budućnosti za trogodišnji ciklus svjetskih kupova
2009.2011. preferira imati 4 fiksna domaćina tj. organizatora, g. Čavlović ističe namjeru da se u tom
smislu razgovara o eventualnom ulasku u projekt s gradom Zagrebom.
Vezano uz predstojeći Kongres FITE i istek mandata pojedinim članovima stručnih tijela FITE te
predstojećim izborima na te pozicije, g. Čavlović dodaje da je savez kandidirao g. Goran Villia za člana
Natjecateljske komisije FITE, g. Alojza Mausera za člana Sudačkog povjerenstva FITE te g. Čavlovića za
člana Vijeća FITE.
Također, g. Čavlović ističe da je u razgovorima s predsjednikom EMAUA g. Mariom Scarzellom dobio
informaciju da će 2008. godine u Europi startati novi sustav natjecanja – klupsko europsko prvenstvo.
Prvi turnir klupskog europskog prvenstva trebao bi se održati u mjesecu rujnu ili listopadu 2008. godine u
Francuskoj te vezano uz tu činjenicu na savezu ostaje obveza izbora streličarskog kluba koji će se u tom
sustavu natjecanja natjecati. Sustav klupskog europskog prvenstva proizašao je na neki način kao
posljedica usklađivanja EMAUA s vrlo dinamičnim promjenama koje na razini velikih međunarodnih
streličarskih natjecanja uvođenjem natjecanja svjetskog kupa diktira FITA.
G. Čavlović dodaje da je predstavnicima FITE i EMAUA bio vrlo zanimljiv način profesionalizacije tj.
model financiranja stalnog radnog odnosa kojim je savez došao do dva profesionalca u savezu (sinergija
Hrvatskog olimpijskog odbora i saveza).
G. Alojz Mauser dodaje da Tehničkom povjerenstvu saveza predstoji zadaća razmisliti na koji način
odrediti koji će se to naš domaći klub natjecati u sustavu europskog klupskog prvenstva.
ad. 6. O tijeku priprema organizacije 17. seniorskog i 5. juniorskog europskog field prvenstva Bjelovar
2007. članovima Upravnog odbora informacije je prenio g. Alen Kiđemet, izvršni direktor
Organizacijskog odbora. G. Kiđemet naglasio je da pripreme idu dobro te se osvrnuo na nekoliko u
zadnje vrijeme poduzetih radnji vezanih uz organizaciju prvenstva ali eventualno i šire. Tako g. Kiđemet
ističe prezentaciju održanu 2. travnja u Podgariću ove godine za Turističku zajednicu Hrvatske kojom
prilikom se razgovaralo s g. Nikom Bulićem, predsjednikom TZ Hrvatske. Razgovaralo se ne samo o
organizaciji navedenog europskog prvenstva nego i o zajedničkim akcijama i projektima. G. Kiđemet
naglašava i dogovorene buduće akcije s TZ Bjelovarskobilogorske županije. Također ističe i da je savez
prilikom organizacije iznimno dobro posjećenog Bjelovarskog sajma imao postavljen svoj štand posebno
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posvećen europskom prvenstvu kojom prilikom su predstavljene i mađarske mete planirane za korištenje
na prvenstvu. Štand je zahvaljujući angažmanu g. Kiđemeta bio dobro pozicioniran i prilikom svake
posebno organizirane manifestacije vezane uz sajam štand je bio vidljiv svim visokim uzvanicima. G.
Kiđemet također napominje da je ugovorio sponzorstvo 200 doza repelenata Johnson Wax (sredstava
protiv ugriza nametnika – komaraca, buha, krpelja…). Ističe i kontakte poduzete prema EPH vezane uz
eventualno medijsko pokroviteljstvo. G. Kiđemet imao je i radni sastanak s gradonačelnicom grada
Bjelovara. Također, a vezano uz organizaciju prvenstva ističe i organizaciju Uvodnog seminara za
voditelje streličarstva i trening reprezentacije te predmetnu sjednicu Upravnog odbora saveza
organizirane od strane saveza u Bjelovaru, a s ciljem skretanja medijske pažnje na djelovanje saveza i
organizaciju prvenstva. Tako su o svim tim zbivanjima izvješćivali i tisak i radio stanice, a seniorski
izbornik g. Buden i sam g. Kiđemet imali su i direktna javljanja u eter pojedinih radio stanica. Sve te
događaje snimala je i NET televizija, a o njima su izvještavali osim NET televizije u svojim vijestima i
Sportske novosti i lokalni tjednik Bjelovarski list. Izvještavanje je bilo svrhovito i zapaženo pa su tako od
strane naših partnera u organizaciji zabilježene vrlo pozitivne reakcije.
Na izlaganje g. Kiđemeta nadovezao se predsjednik saveza i Organizacijskog odbora g. Čavlović
istaknuvši namjeru da se krajem mjeseca lipnja organizira zajednička sjednica Upravnog odbora saveza i
Organizacijskog odbora prvenstva. G. Čavlović ističe i dobro promišljenu suradnju vezanu uz
organizaciju Uvodnog seminara za voditelje streličarstva, treninga reprezentacije i održavanje sjednice
Upravnog odbora saveza u Bjelovaru. Također ističe i dobru suradnju s agencijom EMAtours vezano uz
organizaciju smještaja i transporta te kontakte i buduću suradnju s članovima ''fieldarcher'' tima vezano
uz obradu rezultata i web content managemeta.
ad. 7. G. Vladimir Sukser s pozicije Zagrebačkog streličarskog saveza postavio je upit o statusu gđice.
Lane Koller tj. njenom natjecateljskom članstvu u jednom zagrebačkom klubu i njenim poduzimanim
akcijama vezanim uz streličarski klub u Samoboru i novi streličarski klub na otoku Krku. Da, što se
njenog statusa tiče, legislativno nema ništa sporno odgovorio je administrativni tajnik saveza.
Seniorski izbornik g. Dubravko Buden upozorio je na vremensko preklapanje Državnog prvenstva za
djecu do 14 godina FITA vanjsko metno kolo u Rijeci i Državnog field AH 24+24 prvenstva u Stubici.
Obzirom da djecu na prvenstvo obično vode stariji streličari g. Buden je upozorio da se ne može
istovremeno biti na dva mjesta. Predsjednik saveza g. Čavlović preuzeo je na sebe zadaću da razgovara s
predsjednikom streličarskog kluba Rijeka u smjeru da se Državno prvenstvo za djecu do 14 godina
obzirom na blagdan i neradne dane prebaci na datum 22. lipnja ove godine.

U Zagrebu, 19. srpnja 2007.

Predsjednik:

Zapisničar:

Goran Ahel

mr.sc. Petar Čavlović
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