HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ
Sekcija Hrvatskih streličarskih sudaca

Izvještaj Sekcije hrvatskih streličarskih sudaca za 2020. godinu
Godina u kojoj smo imali mnogo planova, no epidemija COVID19 nas je spriječila u
realizaciji većine.
SUĐENJA NA NACIONALNIM NATJECANJIMA
Kao i svake godine, napravljen je raspored suđenja za turnire iz kalendara. Zbog
situacije s COVID19 mnogi su turniri bili otkazani tako da ove godine nije bilo puno suđenja.
Pojedini suci su zbog zdravstvenih razloga zatražili izuzeće od suđenja, ponajviše za dvoranske
turnire jer u zatvorenim prostorima postoji veća šansa za zarazu. Njihove zamolbe su
prihvaćene, a manjak sudaca nije utjecao na izradu rasporeda.
SUĐENJE NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Suci sa statusom kontintalnog suca su Nina Vugrinec i Marina Potrlač. Nijednoj ove
godine nije bilo dodijeljeno suđenje na turnirima koje je trebao organizirati WAE, Nini
Vugrinec zbog korištenja porodiljinog dopusta, a Marina Potrkač je status kontinentalnog
suca dobila kad je Sudačka komisija WAE već napravila kalendar za sljedeću godinu.
No, nijedan međunarodni turnir u organizaciji WAE nije organiziran zbog situacije s
COVID-19.
SUDAČKI SASTANAK
U siječnju smo u Novom Marofu organizirali sudački sastanak na kojemu smo
raspravljali i radili na prijedlozima za Natjecateljski pravilnik. Krajem 2019. godine su Marina
Potrkač i Marko Juranić počeli sa pročišćavanjem pravilnika i zamjenom zastarjelih pravila
aktualnim. Na sastanku smo zajedno detaljno prošli cijeli Natjecateljski pravilnik te dali
prijedloge kako bi ga poboljšali i aktualizirali. Predložen Natjecateljski pravilnik je u rujnu
2020. prihvaćen od strane Upravnog odbora.
Planirani sastanak krajem godine se nije organizirao zbog epidemioloških razloga.
SUDAČKE UNIFORME I ISKAZNICE
Nabava sudačkih uniformi je bio jedan od prioritetnih planova za 2020. S ostvarenjem
planova smo krenuli početkom godine i uspjeli smo ostvariti samo dio. Nabavljene su sudačke
majice od kojih je svaki sudac dobio dvije majice kratkih i jednu majicu dugih rukava. U
nabavci hlača i kabanica nas je spriječila ranije spomenuta epidemija te se nadamo da će
slijedeće godine biti više sreće i novaca da upotpunimo sudačku opremu.

Također nismo realizirali izradu službenih sudačkih iskaznica te nam je i to prioritetni
plan za sljedeću godinu.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE RADA SEKCIJE ZA 2020.g.
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Povjerenica za suđenje
Nina Vugrinec

