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ZAPISNIK 

 

15. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza održane u utorak, 

23. ožujka 2019. s početkom u 15:00 sati u Uredu saveza. 

 

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

Pejnović, g. Tomislav Vugrinec, g. Krešimir Štrukelj, g. Marko Dragutin Juranić i 

zapisničar g. Krešimir Čadež. 

 

Dnevni red: 

  a. Prihvaćanje zapisnika s prethodnih sjednica 

    1. Juniorski pogon – izbornik 

2. Izmjene Natjecateljskog pravilnika, dopune u dijelu zdravstvenih potvrda,   

  osvježavanje sadržaja 

3. Osvrt na dvoransku sezonu (kup i liga) 

4. Kalendar i Pravilnici 3. D 

5. Razno 

   

Ad. a. Prihvaćanje zapisnika s prethodnih sjednica 

Jednoglasno su usvojeni zapisnici s prethodnih sjednica 

 

Ad. 1. Juniorski pogon – izbornik 

G. Darko Uidl predlaže da se zbog povećanog broja natjecanja i broja potencijalnih  

mladih streličara imenuje Juniorski izbornik. Nakon diskusije usvojen je jednoglasno 

zaključak da se objavi poziv za iskaz interesa i provede natječaj za izbor Juniorskog 

izbornika. 

 

Ad. 2.  Izmjene Natjecateljskog pravilnika 

G. Krešimir Čadež je objasnio potrebu za nadopunu usklađenja važenja licenci i  

liječničkih pregleda koji vrijede šest mjeseci, te načina kontrole alkoholiziranosti na 

streličarskim natjecanjima prema Zakonu o sportu i  WADA pravilima. Sportske 

inspekcije traže da natjecatelji imaju prvi liječnički pregled 6 mjeseci prije prvog 

natjecanja, a kazne snosi klub i organizator turnira za natjecatelje koji nastupe bez 

važećeg liječničkog pregleda. G Pejnović će se raspitati za cijenu i uvjete pregleda  s 

liječnikom sportske medicine iz Zeline kao i za uvjete za dodatno financijsko 

stimuliranje organizatorima međunarodnih turnira. 

Strani natjecatelji u Italiji moraju prije natjecanja dati posebnu izjavu. 

Nakon diskusije o načinima prikupljanja podataka, kontrole važenja liječničkih 

pregleda na natjecanjima i prikupljanja podataka zaključeno je da se na natjecanja  

donose važeći liječnički pregledi natjecatelja, ispunjeni obrazac za strane natjecatelje 

i predloženo je da se za važenje licence povežu i podatci o važenju liječničkih 
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pregleda s objavom na stranici Saveza. G. Juranić je objasnio proceduru i način 

kontrole dopinga alkoholom,  zadužen je s g. Orlićem  da sastavi grubi prijedlog 

nadopuna i izmjena Natjecateljskog pravilnika. 

 

Ad. 3. Osvrt na dvoransku sezonu (kup i liga) 

Kup i Liga su bili vrlo uspješni potvrdili su svoju svrhu i pokazali da se dodatno 

nagrađuje redovan rad, nastupi  i zalaganje. Prijedlog je da se ubuduće dodjeljuju 

pehari najboljim klubovima i da se razmotre dodatna poboljšanja vezano za prijave i 

način popune mjesta te obeštećenje za nedolazak streličara. Termin, način prijava i 

plaćanje kotizacije treba obavljati unaprijed preko računa da se smanje problemi 

prebukiranja i odjava prijava organizatorima turnira. Najboljim i najuspješnijim 

natjecateljima treba dati prednost i osigurati mogućnost nastupa u finalu i na 

državnim prvenstvima. Nadopune, dodatna tumačenja i izmjene pojedinih članova 

Pravilnika će se utvrditi prema pismenim prijedlozima.  

 

 

Ad 4. Kalendar i Pravilnici 3D 

Jednoglasno su usvojeni 3D kalendar i Pravilnici 3D. 

 

Ad 5. Razno 

Odobreno je sudjelovanje i pomoć u organizaciji turnira u Prelogu. 

Potrebno je rješavanje problema s roditeljima koji su za vrijeme natjecanja na 

turnirskom terenu. 

Usvojene su korekcije kalendara.  

 

 

Sjednica je završena u 18:00 sati. 

 

U Zagrebu, 27. ožujka 2019. 

 

 

 Darko Uidl 

                                          


