HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
mb: 02053101 ž.r. 2340009-1110278715

oib: 92829674347

56. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u srijedu 16. rujna 2015. godine u Zagrebu, Ribnjak 2,
s početkom u 18:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomislav Kaniški, dopredsjednik Saveza;
Lino Legac, član Izvršnog odbora Saveza;
Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza;
Petar Perica, član Izvršnog odbora Saveza;
Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza

Odsutni članovi:
1.
2.

Vladimir Spasić, član Izvršnog odbora Saveza;
Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza;

Konstatira se da na početku 56. sjednice IO-a, dana 16. rujna 2015.
godine prisustvuje 5 članova s pravom glasa što je dovoljno za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice IO-a
3. Usvajanje odluka donesenih od prošle sjednice IO-a putem e-pošte
4. Prijedlog promjena Statuta, usklađivanje sa zakonskim propisima
5. Tečaj za kontrolore
6. Nastupi reprezentacija
7. Prijave natjecanja za svjetsku ranglistu
8. Natječaj za voditelja registracija
9. Registar karata
10. Web Saveza
11. Razno
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1. Usvajanje dnevnog reda
Točka 6 je zamijenjena točkom ,,Aktualna tematika natjecanja'', a točka 9 je
odgođena za sljedeću sjednicu IO-a. Izmijenjeni dnevni red je prihvaćen s 5
glasova za.

2. Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem, prihvatili Zapisnik sa 55. sjednice IO-a od
17. lipnja 2015. godine s pet glasova za.

3. Usvajanje odluka donesenih od prošle sjednice IO-a putem e-pošte
1.) 29.6.2015. Prenamjena sredstava za IOF kongres na plaćanje troškova za
nastup seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.
2.) 29.6.2015. Podrška organizaciji natjecanja na Omanovacu, pet glasova
za (T. Kaniški, L. Legac, F. Marković, V. Spasić i M. Štambuk) te jedan
protiv (I. Tišljar), P. Perica se nije izjasnio.
3.) 12.7.2015. Kandidatura natjecanja Kup Feuda u organizaciji OK Orion za
ECTO 2016, pet glasova za i dva protiv (L. Legac i F. Marković)
4.) 13.7.2015. Kupovina softvera za štafetna natjecanja, prihvaćeno sa šest
glasova za, P. Perica se nije izjasnio.
Odluke su usvojene s pet glasova za.

4. Prijedlog promjena Statuta, usklađivanje sa zakonskim propisima
Prijedlog je izradio Vladimir Tkalec. Zasad se jedino javio Željko Belaj s jednom
primjedbom i članovi IO-a su također napravili manje izmjene u tom prijedlogu.
Izmijenjeni prijedlog Statuta stavit će na glasanje na izvanrednoj Skupštini Saveza.
Izvanredna sjednica Skupštine HOS-a održat će su 26. rujna 2015. u Vrbici u
15.00 sati s jednom točkom dnevnog reda: Usklađivanje Statuta Saveza sa zakonskim propisima.

5. Tečaj za kontrolore
Na tečaju za kontrolore sudjelovalo je deset polaznika od kojih je osam uspješno
završilo tečaj. Ispit se održao u dva roka, 4. srpnja 2015. i 5. rujna 2015.
godine. Ispit za kontrolora položili su i stekli zvanje kontrolora-postavljača HOS:
Željko Belaj, Ivan Gverić, Lino Legac, Frane Marković, Matija Razum, Vladimir
Spasić, Ivan Šeperić Grdiša i Mario Štambuk.

6. Aktualna tematika natjecanja

1) OK Vihor dostavio je prijedlog da se natjecanje ,,15. Otvoreno prvenstvo
Zagreba'' u njihovoj organizaciji održi na karti mjerila 1:7 500 umjesto na
karti mjerila 1:10 000 radi preglednosti i čitljivosti karte. Prijedlog je
prihvaćen s pet glasova za.
2) Natjecanje koje je trebao organizirati OK Kapela, 27. rujna 2015. godine
neće se bodovati za Kup Hrvatske. Odluka je prihvaćena s 4 glasa za i
jednim suzdržanim (P. Perica).
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3) Zahtjev OK Orion za promjenom karte za natjecanje Kup Feuda je
odobren s pet glasova za. Natjecanje će se održati na kartama: Galgovo
– lovački dom 3 i Dvorac Erdody.

7. Prijave natjecanja za svjetsku ranglistu

OK Sova prijavio je natjecanje u disciplini sprint za svjetsku rang listu.
Natjecanje će se održati 2016. godine u Belom Manastiru na novoj karti. Prijava
je podržana s pet glasova za.

8. Natječaj za voditelja registracija
Natječaj za voditelja registracija je i dalje otvoren.

9. Registar karata
Odgođeno za sljedeću sjednicu zbog odsutnosti M. Štambuka.

10. Web Saveza
Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se na web stranicama Saveza
objavljivati isključivo službene vijesti. Ivo Tišljar će prirediti statistiku
posjećenosti facebook i web stranice Saveza pa će se odlučiti postoji li i dalje
potreba za facebook stranicom Saveza.

11. Razno
1) Otvara se natječaj za mjesto povjerenika za natjecanja. Uz natječaj na
web stranicama Saveza objavit će se i popis upražnjenih mjesta kako bi
se zainteresirani kandidati mogli javiti.
2) Prijave za organizaciju utrka za Kup i Prvenstva Hrvatske treba podnijeti
do 30. studenog 2015. godine u ured Saveza (office@orienteering.hr).

Sjednica je završila u 19:00 sati.
Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Frane Marković

dopredsjednik
Tomislav Kaniški
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