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ZAPISNIK 

 

16. elektronske Zoom sjednice Upravnog odbora održane 10.11.2022. godine s početkom u 
18:00 sati. Sudjelovali su članice i članovi: Darko Uidl, predsjednik, Anica Lacković, Andrea Vrbik, 
Zoran Jurić, Nina Vugrinec, Krešimir Štrukelj i Hrvoje Špoljar i zapisničar Krešimir Čadež, glavni 
tajnik.  
 
Dnevni red:  
 

1. WAE prvenstvo 2024. 
2. Vijeće HOO-a odluke za Razvojni program II.1 
3. Prijedlog normi za kategorizaciju 
4. Prijam streličara kod Predsjednika RH 
5. Strukovni savjet  za poslove Izbornika U18 i U21 
6. Pismo sportaša za seniorskog Izbornika i voditelja 

  7. Kotizacija za turnire u 2023. godini 
8. Aktualno: Pismo SK Medvednica informacija  
 
Ad. 1.  Od 22-28 svibnja organizacija European Grand Prix leg 2 izmjestiti će se u Umag 

zbog povećanja cijena hotelskog smještaja u Poreču. 
Zaključeno je da će se Savez kandidirati za održavanje WAE europskog prvenstvo 2024. u 

drugoj polovici veljače. 
GP će se održati u Nizozemskoj, EYC i timsko natjecanje u Bugarskoj. 
 
Ad. 2. Vijeće HOO-a na svojoj sjednici prihvatilo je naš zahtjev da se u Razvojni program II.1 
dodatno uvrsti 4 streličarke i streličara. 
 
Ad. 3. Usvojen je Prijedlog tehničkog povjerenstva Hoo-u za nadopunu uvjeta normama za 

kategorizaciju. 
Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA osam (8) ; SUZDRŽAN 
nitko (0); PROTIV nitko (0). 

 
Ad. 4. Potvrđen je prijam streličara kod Predsjednika RH za 20. prosinca u 10:30 sati. 
 
Ad 5. Proširen je Strukovni savjet  za poslove Izbornika U18 i U21. Od prispjele četiri ponude 

uz dodatni kriterij dosadašnji uspjeh u trenerskom radu s U18 i U21, i uvrštenje njihovih 
streličara u Razvojni program II.1 izabrana su tri nova člana: 

 Gđa Andrea Vrbik, g. Damir Kolarek i g. Zoran Marenčić.  
Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA osam (8); SUZDRŽAN 
nitko (0); PROTIV nitko (0). 
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Ad 6. Pismo sportaša za probleme i zahtjev za ostavku senorskog voditelja razmatrano je i 

zatražiti će se dodatna nadopuna zahtjeva s opisom događaja i detaljnim podatcima o 
problemina kao i uključenje Komisije sportaša. 

 
  Ad 7. Donešena je odluka da će cijene kotizacije bez obroka za Državna prvenstva u 2023. 
biti najviše do: 

EUR 20 za W, M, U21, U50W i U50M  
EUR 15 za U15. 

Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA osam (8); SUZDRŽAN 
nitko (0); PROTIV nitko (0). 

   
Ad 8. O navodima iz pisma Predsjednika SK Medvednica upoznata su sva tijela i povjerenstva 
i u djelokrugu svog djelovanja rade na provjeri, i budućem poboljšavaju uočenih nedostataka. 

 
Sjednica Upravnog odbora prekinuta je u 19:50 sati. 
 
16. elektronska Zoom sjednica Upravnog odbora nastavljena je 24.11.2022. u 16:00 sati 
razmatranjem prispjelih nadopuna opisa događaja na natjecanjima. 
 
Sudjelovali su članice i članovi: Darko Uidl, predsjednik, Anica Lacković, Andrea Vrbik, Zoran Jurić, 
Nina Vugrinec, Siniša Horak, Krešimir Štrukelj i Hrvoje Špoljar i zapisničar Krešimir Čadež, glavni 
tajnik.  
 
Ad 6. Pismo sportaša za probleme i zahtjev za ostavku voditelja za seniore u Strukovnom savjetu, 
nastavak točke dnevnog reda iz prekinute sjednice: 
 
G. Hrvoje Špoljar očitovao se na pojedine prigovore, spomenuo odlične postignute pojedinačne i 
ekipne uspjehe reprezentacije i nakon toga stavio je svoj mandat u Strukovnom savjetu na 
raspolaganje Upravnom odboru saveza. 
 
Nakon detaljnog sagledavanja i rasprave o opisima događaja, neslaganjima i traženja najboljeg 
pozitivnog rješenja problema u komunikaciji i neosporno narušenih odnosa članice i članovi 
Upravnog odbora glasovali su za dvije odvojene odluke: 
 
1. Da li ste ZA odluku da se prihvati ostavka i stavljeni mandat na raspolaganje od člana 

Strukovnog savjeta g. Hrvoja Špoljara? 
Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA jedna (1) ; SUZDRŽAN 
jedan (1); PROTIV šest  (6). 
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 Donešena je Odluka je da se ne prihvaća ponuđena ostavka g. Hrvoja Špoljara. 
 
2. Da li ste ZA da se Strukovni savjet proširi za još do dva člana za poslove izbornika za W i M 
seniore tako   da se zadužuju tri člana za W i M reprezentaciju? 

Utvrđeno je da se od osam članova Upravnog odbora izjasnilo: ZA  osam (8); SUZDRŽAN 
nitko (0); PROTIV nitko (0). 

Donešena je Odluka da se Strukovni savjet proširi za još do dva člana za poslove izbornika.  
 

Dogovoreno je da će se nakon Javnog poziva za iskazivanje interesa i proširenja Strukovnog 
savjeta na početku 2023. održati zajednički sastanak s reprezentativcima i napraviti detaljan 
godišnji plan priprema i nastupa na natjecanjima.  
Kvalifikacije i osvojena kvota za Olimpijske igre u 2024. i nastup ekipe ili pojedinaca na OI glavni 
su zadani ciljevi za 2023. 
 
Sjednica je završena u 17:30 sati. 

 
 

 

Darko Uidl, predsjednik 
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