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ZAPISNIK 

 

 

3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza 

održane četvrtak, 6. travnja 2017. s početkom u 17:00 sati 

u prostorijama Hotela Zagreb 

 

Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, gđa Andrea Vrbik, g. Nenad Mihalić, g. Igor Orlić, g. 

Davor Pejnović i g. Tomislav Vugrinec, g. Krešimir Štrukelj. 

 

Sjednici je nazočan i g. Krešimir Čadež, glavni tajnik. 

 

Dnevni red: 

 

1. EYC Poreč 2017 

2.  Dopis gđe Lane Koller 

3.  Dvoranska PH 

4.  Pitanja i prijedlozi 

  

Sastanak je vodio g. Darko Uidl, predsjednik Saveza.  

 

Utvrđivanje kvoruma: Utvrđeno je da UO na sjednici sa sedam nazočnih članova ima 

kvorum i da donosi odluke sa 4 glasa. 

 

ad a.  Potvrđeni su dosadašnji zapisnici redovnih i elektronskih sjednica. 

 

 

ad 1.  EYC 2017. Poreč 

 

G. Uidl je prenio članovima UO informacije o organizaciji EYC 2017. Poreč.  i problemu 

odabira materijala meta zbog cijene. Prodaja meta uz 50% cijene će se obaviti prije, a 

preuzimanje odmah nakon natjecanja. Fitarco TV troškove će u punom iznosu 3.000 

EUR platiti WAE. Traži se povoljan video zid i razglas. 25.05. će se održati konferencija za 

medije. 
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ad 2.  Dopis gđe Lane Koller 

 

Nakon diskusije odlučeno je da će se kod izrade kalendara za slijedeću godinu 

razmotriti prijedlozi gđe Lane Koller sa 6 glasova ZA. 

 

ad 3.  Dvoranska PH 

 

Nakon diskusije i iznošenja zapažanja o dosadašnjim organizacijama turnira odlučeno je 

da se obrati veća pažnja na nivo kvalitete održavanja turnira i pridržavanja protokola na 

PH i ostalim turnirima. 

 

ad 4.  Pitanja i prijedlozi 

 

Klupski treneri i talentirani streličari, budući reprezentativci će se u koordinaciji sa 

izbornicima uključiti u aktivnosti na poboljšanju rezultata i uključivanje u reprezentaciju. 

 

Sjednica je završena u 19:00. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:   Predsjednik  saveza: 

Krešimir Čadež   Darko Uidl 
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