HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ
CROATIAN ARCHERY ASSOCIATION___

ZAPISNIK

12. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane u srijedu, 26. rujna 2018. s početkom u 16:00 sati
u Dubravi
Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, g. Nenad Mihalić, g. Davor Pejnović, g. Tomislav
Vugrinec, g. Krešimir Štrukelj, g. Marko Dragutin Juranić
i izbornici g. Zvonimir Vavro i g. Gordan Števinović.
Dnevni red:
1. Kalendar 2019.
2. Hrvatski streličarski kup
3. Hrvatska streličarska liga
4. Razno
Sastanak je prema dnevnom redu vodio g. Darko Uidl, predsjednik Saveza.
Utvrđivanje kvoruma: Utvrđeno je da UO na sjednici sa šest nazočnih članova ima
kvorum i da donosi odluke sa 4 glasa.
1. Kalendar 2019.
Izbornici za Field i 3D će predložiti termine za pripremne turnire prije velikih natjecanja
za rezervaciju u kalendaru i razvoj.
2. Hrvatski streličarski kup
Usvojen je jednoglasno Pravilnik s nadopunama.
3. Hrvatska streličarska liga
Usvojen je jednoglasno Pravilnik s nadopunama.
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4. Razno
Gđa Vrbik je poslala svoj prijedlog odluke o obaveznom vođenju pod nadzorom trenera
streličarskih klubova u čijem sastavu su djeca na natjecanjima.
Obrazloženje: Prema novom Zakonu o oružju, članak 35; točka 7. nalaže se pravo
korištenja oružja iz kategorije D za djecu od 9 godina starosti pod nadzorom trenera,
koji je definiran Zakonon o sportu članak 9., članak 59. i članak 60., te koji ispunjava
opće i posebne uvjete iz članka 11. Zakona o oružju.
Prema navedenom, dajem prijedlog o nužnom ravnanju prema postojećim zakonima,
prihvaćanju odluke, uvrštavanju iste u natjecateljski pravilnik, te upućivanje nadležnom
stručnom tijelu HSS-a (ZHST) na dodatnu razradu u smislu prava i obveza licenciranih
trenera Zbora.

Sjednica je završena u 18:30.

Zapisničar:
Krešimir Čadež

Predsjednik saveza:
Darko Uidl
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