ZAPISNIK
27. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u petak, 10. kolovoza 2012. god, s početkom u 17,00 sati
u Zagrebu, u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb

Nazočni članovi UO-a: g. Goran Ahel, g. Igor Orlić, g. Draško Mihinjač, g. Damir Kolarek, g. Dubravko
Buden.
Odsutni: g. Alen Kiđemet, g. Ivan Mustapić te uz ispriku na nedolasku g. Dorjan Močinić i i g. Dražen Furdi.
Ostali nazočni: g. Zlatko Zubović, Predsjednik NO HSS-a.
Sjednicom je zbog izostanka Predsjednika Saveza predsjedavao glavni tajnik g. Goran Ahel.

Jednoglasno je usvojen sljedeći, nadopunjeni dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice UO od 13. lipnja 2012.
2. Rješavanje žalbe na Rješenje Stegovnog povjerenstva u postupku vođenom protiv predsjednika
saveza pod suspenzijom g. Alena Kiđemeta

3. Organizacija 3. Europskog prvenstva u 3D disciplini, Trakošćan 11.-16. rujna 2012.
- izvjestitelji članovi organizacijskog odbora

4. Razno

- Natjecateljski kalendar za 2013. godinu
- Natjecateljski pravilnici FITA kupa i Hrvatskog trofeja 2012.
- Predstavnik saveza u IFAA federaciji
- Zamolba za pokrivanje troškova sudjelovanja na WA seminaru za stjecanje statusa Kandidata za
međunarodnog suca (International Judge Candidate status) - nadopuna dnevnog reda sjednice g.
Draško Mihinjač
- Zamolba za povrat troškova žalbe protiv odluka Stegovnog povjerenstva saveza prema Vijeću
športske arbitraže HOO-a - nadopuna dnevnog reda sjednice g. Draško Mihinjač
- Zamolba za posudbu semafora saveza za korištenje na turniru FITA 2x70m 26. kolovoza 2012. (Štit
grofa Konjskog) - nadopuna dnevnog reda sjednice Goran Ahel na zamolbu SK Grofovi Konjski
- Funkcioniranje internet stranice saveza - nadopuna dnevnog reda sjednice g. Dubravko Buden
- Potvrda odluka UO-a donijetih e-mailom ili telefonski
-

sastav reprezentacije za nastup na juniorskom EP FITA vanjsko metno kolo Nykobing, Danska
program angažiranja trenera mlađih dobnih kategorija HOO-a g. Damir Kolarek
sastav reprezentacije za nastup na SP FIELD Val d'Isere Francuska
izmjena mjesta održavanja 4. 3D turnira bodovanog za 3D Hrvatski kup 2012.

Za zapisničara sjednice jednoglasno je izabran Goran Ahel.
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ad 1.
Zapisnik 26. sjednice UO održane 13. lipnja 2012. usvaja se jednoglasno uz dopunu
stavka 4. točke ad 2. zapisnika sljedećim tekstom:
Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak da se Nadzornom odboru saveza dostave kopije
potpisanih ugovora s hotelima u Bjelovaru i u Đurđevcu kao i potvrde obavljenih isplata da
može po tome dalje postupati.

ad 2.
Upravni odbor saveza uvidom u dokument zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka koji su
streličarski klubovi Agram, Frankopanski strjeličari, Katarina Zrinska, Oroslavje, Rijeka, Sesvete,
Zagrebački streličarski klub i Zadar, dostavili Stegovnom povjerenstvu saveza utvrđuje datum 3. travnja
2012. godine kao nadnevak naveden na dokumentu.
Upravni odbor saveza nadalje uvidom u žalbom pobijano Rješenje Disciplinske komisije HSS-a, u
Zapisnik s održanog saslušanja, te neposrednim svjedočenjem g. Igora Orlića koji je u ime streličarskih
klubova Agram, Frankopanski strjeličari, Katarina Zrinska, Oroslavje, Rijeka, Sesvete, Zagrebački
streličarski klub i Zadar dostavio podnesak zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv g. Alena
Kiđemeta Stegovnom povjerenstvu HSS-a, nedvojbeno utvrđuje da je zahtjev za pokretanje disciplinskog
postupka dostavljen Stegovnom povjerenstvu saveza dana 19. svibnja 2012. godine.
Upravni odbor HSS-a utvrđuje da slijedom utvrđenog datuma 19. svibnja 2012. godine kao dana
podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka protiv g. Alena Kiđemeta Stegovnom povjerenstvu
HSS-a, člankom 4.1 Disciplinskog pravilnika HSS-a propisani rok od 90 dana u kojem se započeti postupak
ima okončati ističe 19. kolovoza 2012. godine.
Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak da se odbacuje žalba g. Alena Kiđemeta
protiv Rješenja Stegovne komisije od 25. srpnja 2012. godine kao neosnovana.
Ovom odlukom potvrđuje se rješenje Stegovne komisije saveza od 25. srpnja 2012.
(G. Dorjan Močinić kao član Upravnog odbora dostavio je uredu saveza e-mailom očitovanje po
istome te smatra da se žalba treba odbaciti kao neosnovana).
Kako je Stegovna komisija saveza u svom rješenju od 25. srpnja 2012. između ostalih g. Alenu
Kiđemetu izrekla i stegovnu mjeru zabrane obnašanja dužnosti na svim funkcijama u Hrvatskom
streličarskom savezu i njegovim tijelima na dvije godine, Upravni odbor saveza utvrđuje da odbacivanjem
žalbe g. Alena Kiđemeta Hrvatski streličarski savez ostaje bez predsjednika saveza.
Na prijedlog glavnog tajnika Gorana Ahela, a slijedom cijele situacije u savezu,
uvažavajući činjenicu da sljedeće godine ističe redovni mandat svim predstavnicima u tijelima i
organima saveza te uvažavajući činjenicu da treba primjereno odraditi preuzete obaveze saveza
prema Europskoj federaciji vezane uz organizaciju 3. Europskog 3D prvenstva u Trakošćanu
(11. do 16. rujna 2012.), Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak i prijedlog da se 20.
listopada 2012. godine organizira izvanredna izborna skupština saveza za izbore svih
predstavnika u tijela i organe saveza.
Mjesto i točno vrijeme održavanja skupštine naknadno će se odrediti.

ad 3.
O stanju priprema u organizaciji 3. Europskog prvenstva u 3D disciplini u Trakošćanu od 11. do 16.
rujna 2012. članove Upravnog odbora informirali su članovi Organizacijskog odbora natjecanja Goran Ahel,
Zlatko Zubović, Igor Orlić i Damir Kolarek - usuglašavanje svih elemenata pozivnog paketa natjecanja,
izrada i dostava pozivnog paketa Europskim federacijama, internet stranica natjecanja, link na stranicu na
internet stranici EMAUA, kupnja meta za natjecanje uz osigurano sponzorstvo proizvođača - tvrtke SRT iz
Italije u visini 50 % njihove stvarne cijene, potpis ugovora s hotelom Trakošćan i uplata akontacije za
smještaj, objava poziva zainteresiranim volonterima za sudjelovanje u radnoj ekipi saveza, odjeća za
radnu ekipu i reprezentaciju, sastav hrvatske reprezentacije, inspekcijski posjet Trakošćanu tehničkog
delegata natjecanja gđe. Trudy Medwed, najava dolaska VIP osoba - predsjednika Europske streličarske
federacije i podpredsjednika Svjetske streličarske federacije g. Maria Scarzelle, drugog podpredsjednika
Svjetske streličarske federacije g. Philippea Boucleta, tajnice Europske streličarske federacije gđe.
Marinelle Pisciotti, protokoli, ceremonije otvaranja, dodjele medalja i zatvaranja, ekipa za obradu rezultata
IANSEO, suci na natjecanju, transporti s aerodroma do hotela i natrag u dolasku i odlasku, planirana
konferencija za novinare, lokalna promocija, sudjelovanje Sportske televizije Hrvatskog olimpijskog
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odbora, sudjelovanje izviđača - Draško Mihinjač, praćenje tekućih rezultata u realnom vremenu tijekom
eliminacija i finala, potreban sustav radio veza, stanje prijava, suradnja s načelnikom općine Bednja,
dogovori s ravnateljem dvorca Trakošćan, postolja, jarboli za zastave, rezervne opcije za ceremoniju
otvaranja u slučaju lošeg vremena, sudjelovanje službenog EMAU fotografa).
Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da će se mete po održanom europskom
prvenstvu ustupiti zainteresiranim streličarskim klubovima načelno po nabavnoj cijeni (uz
sponzorstvo 50 % njihove stvarne cijene kod proizvođača), uvećanoj za iznos PDV-a i troškove
špedicije.
Informacija o prodaji će se objaviti na internet stranici saveza radi prikupljanja ponuda
zainteresiranih klubova za kupnju, a po iskazanom interesu odredit će se kriteriji po kojima će
se mete prodavati, a koji bi trebali omogućiti svim zainteresiranim klubovima da kupe određenu
količinu meta razmjerno ukupnom interesu. Svu potrebnu koordinaciju sa zainteresiranim
klubovima obaviti će ured saveza.

ad 4.
Razno :
-

Upravni odbor jednoglasno usvaja prijedlog službenog Kalendara natjecanja
saveza za 2013. godinu. Prijedlog Upravnog odbora je da se Prvenstvo Hrvatske
FITA vanjsko metno kolo za djecu do 14 godina u 2013. godini organizira u sklopu
Prvenstva Hrvatske FITA vanjsko metno kolo za seniore u rujnu 2013. Na
predloženi kostur kalendara izbornici reprezentacija odrediti će vrstu turnira
prema disciplinima koji se trebaju organizirati u određenim terminima u skladu s
potrebama državnih reprezentacija prema terminima velikih međunarodnih
natjecanja iz službenih kalendara natjecanja europske i svjetske federacije.
Usuglasit će se termini turnira Alpe Adria 3d i Field kupova za 2013. godinu, a
klubovi svoje prijedloge termina turnira koje namjeravaju organizirati u 2013.
godini trebaju dostaviti Povjereniku za tehnička pitanja saveza do 30. listopada
2012.

-

Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak da se zbog situacije u savezu tijekom
godine (organizacija 3 izvanredne skupštine i natjecanja 1. Europskog juniorskog
kupa u Poreču u svibnju) te radi neispunjenja svih tehničkih pretpostavki
propisanih navedenim natjecateljskim pravilnicima, propustilo primjeniti
Natjecateljske pravilnike FITA kupa i Hrvatskog trofeja 2012. tijekom godine te
da na kraju godine nema nikakvog smisla navedene pravilnike primjenjivati.
Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se Natjecateljski pravilnici FITA
kupa i Hrvatskog trofeja 2012. neće primjenjivati.

-

Kako predstavnik saveza u IFAA federaciji treba biti ovlaštena osoba saveza,
Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak da se odluka o predstavniku saveza u
međunarodnoj IFAA federaciji prolongira i stavlja u ingerenciju sljedećem sazivu
Upravnog odbora po održanoj izvanrednoj izbornoj skupštini saveza koja će se
održati 20. listopada 2012.

-

Potvrde odluka UO-a donijetih na telefonskim sjednicama ili e-mailom:
Sastav reprezentacije za nastup na juniorskom EP FITA vanjsko metno kolo
Nykobing, Danska 2012.

Po naknadno pristiglom prijedlogu gosp. Zvonimira Vavre za sudjelovanjem
u sastavu HR reprezentacije na juniorskom EP FITA vanjsko metno kolo u
Nykobingu u Danskoj, uz 6 glasova za, 1 protiv i 2 člana UO-a koja se nisu
izjasnila, Upravni odbor donio je odluku da se dopušta gosp. Zvonimiru
Vavri sudjelovanje u sastavu HR reprezentacije na juniorskom EP FITA
vanjsko metno kolo u Nykobingu u Danskoj, uz uvjet potpisivanja
pismenog sporazuma sa savezom o načinu reguliranja preuzetog
financijskog duga u visini 7.297,10 kn po omogućavanju sudjelovanja Maria
Vavre na natjecanju 1. europskog juniorskog kupa od 17. do 23. svibnja
2010. godine u Reggio Calbriji u Italiji (gosp. Zvonimir Vavro naknadno je
odustao od sudjelovanja na juniorskom EP FITA vanjsko metno kolo u
danskoj 2012.).
Upravni odbor jednoglasno potvrđuje svoju odluku.
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-

-

Program angažiranja trenera mlađih dobnih kategorija HOO-a g. Damir Kolarek
- Kako se na zahtjev poslan e-mailom oko tražene odluke o nastavku sudjelovanja gosp.
Damira Kolareka na programu angažiranja trenera mlađih dobnih kategorija Hrvatskog
olimpijskog odbora i u drugoj polovici 2012. godine članovi Upravnog odbora nisu
izjasnili (izjasnio se samo gosp. Draško Mihinjač), glavni tajnik Goran Ahel izvjestio je
članove Upravnog odbora da je radi osiguranja zadržavanja participiranja saveza u
navedenom programu, dostavio Hrvatskom olimpijskom odboru dopis s prijedlogom
nastavka sudjelovanja gosp. Kolareka na programu i u nastavku godine (dopis
dostavljen članovima UO-a u materijalima za sjednicu).
Upravni odbor jednoglasno obvezuje gosp. Damira Kolareka, angažiranog
trenera mlađih dobnih kategorija po programu Hrvatskog olimpijskog odbora u
savezu, da u roku od 15 dana dostavi Upravnom odboru izvješće o radu po
programu u prvoj polovici godine.
Sastav reprezentacije za nastup na SP FIELD Val d'Isere Francuska:
- Upravni odbor jednoglasno potvrđuje odluku o sastavu HR reprezentacije za
nastup na SP field u francuskom Val d'Iseru u sastavu:
- Robert Brnad složeni luk senior, Ivana Buden složeni luk seniorka,
Vedran Orlić junior olimpijski luk, Maja Orlić juniorka složeni luk, Mario
Vavro, Domagoj Buden i Petar Kovačević juniori složeni luk, Dubravko
Buden, Igor Orlić i Zvonimir Vavro kao službene osobe (i treneri juniora
koji su na posebnim programima Hrvatskog olimpijskog odbora). Dodatno
na vlastiti prijedlog gosp. Slobodana Kovačevića (trenera Petra
Kovačevića) Upravni odbor odlučuje mu omogućiti sudjelovanje u sastavu
reprezentacije u funkciji službene osobe na vlastiti trošak. Prethodno
predloženi gosp. Ivan Mustapić (složeni luk senior) radi iznenadne nepredviđene
obiteljske situacije odustao je od sudjelovanja.
Sastav reprezentacije određen je prema prosjeku ostvarenih rezultata na field
turnirima u 2012. godini.

-

Izmjena mjesta održavanja 4. 3D turnira bodovanog za 3D Hrvatski kup 2012.:
- Upravni odbor jednoglasno potvrđuje odluku o izmjeni mjesta održavanja 4.
turnira bodovanog za 3D Hrvatski kup 2012. s Bjelolasice u Trakošćan. Turnir
će se prema dogovorima SK Frankopanski strjeličari, predviđenog
suorganizatora SK Brinje te novog suorganizatora SK Cekin iz Varaždina
održati u Trakošćanu u prije predviđenom terminu 25. kolovoza 2012. radi
organizacije 3. Europskog 3D prvenstva u Trakošćanu.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o posudbi semafora saveza streličarskom
klubu SK Grofovi Konjski, za korištenje na turniru FITA 2x70m 26. kolovoza 2012. (Štit Grofa
Konjskog).
Na zamolbu za pokrivanje troškova sudjelovanja na WA seminaru za stjecanje statusa
Kandidata za međunarodnog suca (International Judge Candidate status) dostavljenu
Upravnom odboru od strane g. Draška Mihinjača, Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o
upućivanju gosp. Draška Mihinjača na navedeni seminar i pokrivanje troškova istoga.
Na zamolbu za povrat troškova žalbe protiv odluka Stegovnog povjerenstva saveza
prema Vijeću športske arbitraže HOO-a dostavljenu Upravnom odboru od strane g. Draška
Mihinjača, Upravni odbor uz tri glasa za, jedan protiv i jedan glas suzdržan donosi odluku da se
zamolba odbija.
- Gosp. Dubravko Buden postavlja pitanje lošeg vođenja internet stranice saveza kao jednu od tema koja
se treba postaviti i raspraviti na jednoj od sjednica Upravnog odbora saveza.
- Glavni tajnik Goran Ahel izvjestio je članove Upravnog odbora o uspješnom povratu iznosa u visini 3.000
EUR po stavci kazni za kasne prijave na natjecanje Svjetskog kupa u Poreču 2011. godine, od strane
Svjetske streličarske federacije.
- Glavni tajnik Goran Ahel izvjestio je članove Upravnog odbora o povratnom dopisu društva Turist d.d. iz
Bjelovara, dostavljenom po odvjetničkom uredu/punomoćniku odvjetnici Vesni Vignjević Žak o namjeri
nevraćanja uplaćene akontacije visini 10.000,00 kn vezano uz prethodno potpisan ugovor s hotelom
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''Central'' u Bjelovaru za smještaj sudionika natjecanja Europskog prvenstva u 3D disciplini 2012. u
Hrvatskoj, potpisan s hotelom od strane gosp. Alena Kiđemeta ispred tvrtke saveza Streličarski trening
centar d.o.o.
- Dodatno, vezano uz odluku Upravnog odbora o odbijanju žalbe gosp. Alena Kiđemeta na rješenje
Stegovnog povjerenstva, u nastavku sjednice raspravljalo se o potrebi vraćanja svih bankovnih kartica
saveza koje koristi gosp. Alen Kiđemet, uređaja za korištenje internet bankarstva, ključeva ureda saveza i
službenog mobitela saveza od strane gosp. Alena Kiđemeta.

Sjednica je završila oko 22::00h.

Prilozi uz zapisnik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Audio zapis sjednice
Poziv na sjednicu UO
Prijedlog zapisnika 26. sjednice UO održane 13. lipnja 2012.
Kopija zapisnika sa saslušanja po stegovnom postupku protiv gosp. Alena Kiđemeta
Kopija rješenja Stegovnog povjerenstva u postupku protiv gosp. Alena Kiđemeta
Kopija žalbe gosp. Alena Kiđemeta na Rješenje Stegovnog povjerenstva
Kopija dopisa neopozive ostavke na mandat i funkciju predsjednika saveza te na
sve dužnosti i funkcije u savezu te mjesto direktora tvrtke Streličarski trening
centar d.o.o.
Disciplinski pravilnik HSS-a
Natjecateljski pravilnici FITA kupa i Hrvatskog trofeja 2012
Osnovni prijedlog službenog Kalendara natjecanja za 2013. godinu (verzija 1)
Zamolba za izmjenom mjesta održavanja 4. 3D turnira bodovanog za 3D Hrvatski
kup 2012.
Očitovanje člana Upravnog odbora gosp. Dorjana Močinića o Dnevnom redu
Zamolba za pokrivanje troškova sudjelovanja na WA seminaru za stjecanje statusa
Kandidata za međunarodnog suca (International Judge Candidate status)- g.
Draško Mihinjač
Zamolba za povrat troškova žalbe protiv odluka Stegovnog povjerenstva saveza
prema Vijeću športske arbitraže HOO-a - g. Draško Mihinjač
Kopija dopisa društva Turist d.d. iz Bjelovara o namjeri nevraćanja uplaćene
akontacije po ugovoru s hotelom Central u Bjelovaru

Zagreb, 2. rujna 2012.
Zapisničar i glavni tajnik saveza
Goran Ahel
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