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75. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u četvrtak, 29.11.2018. godine u Zagrebu, Šrapčeva 12,
s početkom u 18:00 sati.
Prisutni
Članovi Izvršnog odbora:
1.
Tomislav Kaniški, dopredsjednik Saveza
2.
Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza
3.
Ivan Šeperić Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza
4.
Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza
5.
Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza
6.
Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza
Tajnica - zapisničar:
7.
Ivana Težak
Konstatira se da na početku 75. sjednice IO-a, dana 29 studenog
2018. godine prisustvuju 6 članova s pravom glasa od 7 što je
dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje Zapisnika sa 75. sjednice IO
Kalendar natjecanja 2019.
Pravilnik za natjecanja 2019
Održavanje WEB-a i rad tajništva Saveza
Priprema godišnje skupštine Saveza
Financijski plan za 2019.
Dopis OK Kapela
Razno

Tomislav Kaniški otvorio je sastanak.
1.

Usvajanje dnevnog reda

2.

Usvajanje Zapisnika sa 75 sjednice IO

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa 74. sjednice IO je jednoglasno usvojen.

3.
Kalendar natjecanja 2019.
Mario Štambuk predstavio je prijedloge za Kalendar natjecanja. Nakon
rasprave donesen je prijedlog Kalendara natjecanja na 2019. godinu.
Natjecanja za Kup u preciznoj orijentaciji odredit će se na sljedećom
sastanku.
Za štafetno natjecanje potrebno je pronaći datum natjecanja i klub koji
će ga organizirati.
Prijedlog Kalendara natjecanja za 2019. jednoglasno usvojen. (Prilog 1)
4.
Pravilnik za natjecanja 2019.
Ivan Šeperić Grdiša predstavio je prijedlog Pravilnika za natjecanja za
2019. godinu. Prijedlog je pripremio u skladu sa smjernicama IO a
vezano na natjecanja u 2018. godini.
Glavna novina je uvođenje kategorija Ž55 i Ž65 na PH i Kup Hrvatske.
U Sprint kupu izjednačavaju se veteranske kategorije s kategorijama iz
kupa Hrvatske osim za MŽ65. Ubuduće, veteranske kategorije u Sprint
kupu su MŽ35, 45, 55.
Pravilnik za natjecanja 2019. je još u doradi i biti će izglasan na
sljedećem sastanku.
5.
Održavanje WEB-a i rad tajništva Saveza
Tajnica Saveza je obavijestila IO da zbog privatnih razloga više neće
obavljati dužnost tajnice. IO je prihvatio ostavku tajnice Saveza.
IO donio je odluku o raspisivanju natječaj za voditelja/icu WEB stranice.
IO donio je odluku o raspisivanju natječaj za tajnika/cu Saveza.
Odluke o natječajima izglasane su jednoglasno.
6.
Priprema godišnje skupštine Saveza
Godišnja skupština Saveza održati će se u subotu 29.12.2018. u 10 sati
u Zagrebu, Ribnjak 2.
Skupštinu čini 12 članova, Predsjednik Saveza i 11 klubova redovnih
članova (OK Bjelovar, OK dr I. Merz, OK Japetić, OK Jelen, OK Kapela,
OK Maksimir, OK Međimurje, OK Orion, OK Sova, OK Varaždin, OK
Vihor). Za donošenje pravovaljanih odluka potrebno je 7 članova
Skupštine.

IO je raspravljao o Plan rada Saveza za 2019. godinu. (Prilog 2)
IO je raspravljao o financijskom izvještaju za 2018. godinu. (Prilog 3)
7.
Financijski plan za 2019.
Tomislav Kaniški predstavio je financijski plan Saveza za 2019. godinu.
Članovi izvršnog odbora raspravljali su o financijskom planu i nakon
kraće rasprave financijski plan jednoglasno je prihvaćen. (Prilog 4)
8.
Dopis OK Kapela
IO je raspravljao o dopisima OK Kapela. IO će odgovoriti OK Kapela
dopisom. Isti će članovi IO dogovoriti elektronskom poštom.
9.
Razno
OK Bjelovar poslao je dopis vezan uz rezultate Kupa Hrvatske na
Ačkovom kupu. Primjedbu je trebalo poslati voditelju Kupa.
Uočeni su natjecatelji s mobitelima u šumi. Klubovi trebaju obavijestiti
svoje članove da ne smiju nositi i koristiti telekomunikacijske uređaje za
vrijeme natjecanja, osim uz dozvolu organizatora.
Damir Gobec izvijestio je o trening kampu održanom u Kini. Na kampu
je nastupilo 13 natjecatelja iz Hrvatske (OK Kapela – 4; OK Vihor – 9).
Kamp je organiziran kao kulturno društveni događaj na kojem je
odrađeno 10 treninga. Trening kamp će se održati i sljedeće godine.
Voditelji reprezentacija dobiti će naknadu za svoj rad na organizaciji
rada reprezentacija. Sukladno utrošenom vremenu, Edi Ocvirk 1600 kn,
Tomislav Varnica 1000 kn.
Izrađuje se novi informatički sustav za registraciju natjecatelja, obradu
podataka, obradu rezultata kupova Hrvatske. Sustav će biti usaglašen s
Nacionalnim informacijskim sustavom u športu i Općom uredbom o
zaštiti podataka. Sustav izrađuje i održavati će Lino Legac. Cijena izrade
sustava je 6000 kn a potpuno će je financirati Hrvatski olimpijski odbor.
IO će rezultate natjecanja u 2018. godini potvrdit će se na sljedećoj
sjednici.
Sjednica je završila u 20.00

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodila:
Ivana Težak

dopredsjednik
Tomislav Kaniški

