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ZAPISNIK  

21. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza  

održane u petak, 14. studenoga 2008. u 17:00 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 i g. Zdenko Videc. 

G. Alen Kiđemet prethodno se ispričao zbog nedolaska.  

Dodatno, sjednici su prisustvovali i administrativni tajnik Goran Ahel i sportska koordinatorica saveza 
gđica. Andrea Čižmek. 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik saveza g. Petar Čavlović. 

Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red: 
  1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Upravnog odbora održane 11. srpnja 2008. 
  2. Izvješće o radu između dviju sjednica UO-a 
  3. Donošenje odluke o pokretanju Streličarskog kampa Hrvatskog streličarskog saveza u  
      gradu Poreču  
  4. Prijedlog Kalendara natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza za 2009. godinu 
  5. Razno 

ad. 1 Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno. 

ad. 2 Prije izvješća o radu između dviju sjednica predsjednik saveza g. Petar Čavlović zahvalio je g. 
Vladimiru Šinceku, predsjedniku Sudačkog povjerenstva saveza na izradi Prijevoda pravila dvoranskog 
metnog kola koja su putem internet stranice saveza učinjena svima dostupnima. 
O radu saveza između dviju sjednica članove Upravnog odbora izvjestili su predsjednik saveza g. Petar 
Čavlović (održana redovna godišnja Skupština saveza za 2007. godinu, projekt Trenerska mreža HSS-a, 
Hrvatska olimpijska akademija, Hrvatski olimpijski odbor, redovni proračun saveza za 2009. godinu, 
razvojni projekti i infrastruktura saveza, Finale Svjetskog kupa 2008. u Lausannu – Ivana Buden, radna 
ekipa, zahtjevna 2009. godina koja je pred nama),  g. Dubravko Buden i gđica. Andrea Čižmek (priprema 
''Naprednog streličarskog seminara za zakrivljeni luk'' u Bjelovaru 21.-23. studenoga 2008.)  i g. Vladimir 
Šincek predsjednik Sudačkog povjerenstva saveza (prijevod Pravila dvoranskog metnog kola, priprema 
organizacije sudačkog seminara u suradnji s Lokostrelskom zvezom Slovenije u Čatežu, Slovenija 28.-30. 
studenoga 2008. godine).  

ad. 3 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku o pokretanju 

Streličarskog kampa Hrvatskog streličarskog saveza u gradu Poreču s 1. siječnjem 2009. godine. 

Izvršni direktor saveza g. Alojz Mauser imenuje se ravnateljem Streličarskog kampa Hrvatskog 

streličarskog saveza u gradu Poreču. 

Obvezuje se izvršni direktor saveza g. Alojz Mauser da izradi program rada kampa do sljedeće 

sjednice Upravnog odbora, i da o pokretanju kampa, programu i sadržajima obavijesti EMAU, 

FITU i HOO. 

ad. 4 Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno usvaja prijedlog Kalendara 

natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza za 2009. godinu. 
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Zadužuje se predsjednik Tehničkog povjerenstva g. Vladimir Sukser da za sljedeću sjednicu UO-a 

izradi konačan prijedlog Kalendara natjecanja za 2009. godinu uz dogovorene preinake UO-u na 

usvajanje. 

Odluka o dodjeljivanju statusa FITA star turnira odgađa se do usvajanja konačnog prijedloga 

Kalendara natjecanja HSS-a za 2009. godinu. 

Zadužuju se g. Alojz Mauser i g. Draško Mihinjač da 17. siječnja 2009. godine organiziraju i održe 

Seminar za direktore organizacije turnira. Seminaru je obvezna nazočnost najmanje jednog 

predstavnika kluba organizatora turnira iz Kalendara natjecanja Hrvatskog streličarskog saveza u 

2009. godini. 

ad. 5 Vezano uz školovanje streličarskih trenera dogovoreno s Hrvatskom olimpijskom 

akademijom i projekt Trenerske mreže Hrvatskog streličarskog saveza, obvezuju se gđica. Andrea 

Čižmek, g. Alojz Mauser i g. Dubravko Buden da do 30. studenoga 2008. na temelju prijedloga 

teksta koji je napisala gđica. Čižmek izrade konačni tekst ''Programa za osposobljavanje kadrova 

za obavljanje stručnih poslova u streličarstvu''. 

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se s danom 14. 

studenim 2008. godine na internet stranici HSS-a objavljeni državni rekordi smatraju službenima 

uz mogućnost ispravke do 31. prosinca 2008. godine.  

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno usvaja odluku kojom će se u buduće 

novi državni rekordi koji su postignuti na turnirima državnih prvenstava ažurirati od strane ureda 

saveza po službenoj dužnosti prema službenim rezultatima dotičnog državnog prvenstva, bez 

čekanja da pojedinac koji je na državnom prvenstvu postigao novi državni rekord zatraži 

priznanje novog rekorda.  

Upravni odbor Hrvatskog streličarskog saveza jednoglasno donosi odluku da se do prve Skupštine 

saveza uz obvezu dopune potrebne dokumentacije, u članstvo saveza prima streličarski klub 

''Jadran'' iz Splita. 

U nastavku sjednice raspravljalo se o mogućnosti tzv. eksterne certifikacije stručnosti streličarskih 
voditelja i trenera od strane Hrvatske olimpijske akademije na osnovu dostave uvjerenja o pohađanju 
domaćih i stranih trenerskih i ostalih stručnih tečajeva i seminara, o mogućnosti ostvarivanja 
kategorizacije na osnovu ostvarenih rezultata s PH održanog u Sisku te o pitanju neprimjerene 
komunikacije g. Horvat-Korent Željka prema tijelima, organima, članovima i pojedincima Hrvatskog 
streličarskog saveza. 

 

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 12. prosinca 2008. godine. 

 

          

U Zagrebu, 2. prosinca 2008. 

 

 

    Zapisničar:                   Predsjednik: 

             Goran Ahel                          mr.sc. Petar Čavlović 


