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Zagreb, 21. studenog 2019.

82. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u četvrtak 21. studenog 2019. godine u Zagrebu, Ribnjak
2, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1. Tomislav Kaniški, dopredsjednik Saveza
2. Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza
3. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza
4. Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza
5. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza
6. Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza
Odsutni članovi:
7. Eduard Perković, predsjednik Saveza; opravdano
Ostali prisutni:
1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar
2. Iva Tatić, 19:20 - 19:35
3. Dario Štambuk, 19:25 - 19:50
Konstatira se da na početku 82. sjednice IO-a, dana 21. studenog 2019.
godine prisustvuje 6 člana s pravom glasa što je dovoljno za donošenje
pravovaljanih odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1.

Usvajanje dnevnog reda

2.

Usvajanje Zapisnika sa 81. sjednice IO

3.

Rezultati Kupova za 2019.g.

4.

Kalendar natjecanja za 2020.g.

5.

Reprezentacije

6.

Pravilnik za orijentacijska natjecanja za 2020.g.

7.

Izmjene statuta Saveza

8.

Priprema redovne Skupštine Saveza

9.

Razno

1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa šest glasova za.

2. Usvajanje Zapisnika sa 81. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili Zapisnik sa
81. sjednice IO-a od 12. rujna 2019. godine.

3. Rezultati Kupova za 2019.g.
Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili rezultate Kupa
(Prilog 1) i Sprint Kupa Hrvatske (Prilog 2).
Ivo Tišljar još nije stigao obraditi rezultate Kupa Hrvatske u preciznoj orijentaciji, te
je odlučeno da će se isti prihvatiti na idućoj sjednici IO.

4. Kalendar natjecanja za 2020.g.
Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno odlučili da ako se natjecanje ne
održava u predviđenom terminu neće se bodovati za Kup.
Također je odlučeno da će se pripreme juniorske i seniorske reprezentacija održati u
drugom vikendu u prosincu 2019. g.
Pripreme za kadete održati će se 14/15. ožujka 2020. g. Za organizaciju priprema
se javio Ivo Tišljar.
Za nominaciju za WRE natjecanja zaprimljen je prijedlog OK Vihor za tri natjecanja
SEEOC.
Nakon usklađenja jednoglasno je usvojen kalendar O-natjecanja za 2020. (Prilog
3).

5. Reprezentacije
Od strane HOO odobrena su financijska sredstva kojima će se financirati pripreme
juniorske i seniorske reprezentacije u prosincu 2019. g. Pripreme će voditi Matija
Razum. Centar priprema biti će u Poreču. Savez za pozvane kandidate osigurava
polupansion, prijevoz i tehničke treninge.
Za Svjetsko prvenstvo seniora u Danskoj Tomislav Kaniški predložiti će 3
kvalifikacijska natjecanja na temelju kojih će se odabrati sudionici istog.
Za kadete će se održati zasebne, prilagođene, pripreme u ožujku 2020. g.
Za nastup juniora na Juniorskom prvenstvu svijeta u Turskoj Savez će motriti
političku situaciju (rat sa Sirijom) te odlučiti o nastupu (preporuka IOF).
Nakon što HOO odobri financijska sredstva za nastupe reprezentacija (do 31.

prosinca) odrediti će se broj sudionika po akcijama i način njihove selekcije.

6. Pravilnik za orijentacijska natjecanja za 2020.g.
Ivo Tišljar je dostavio prijedlog promjena Pravilnika za orijentacijska natjecanja.
Prijedlog se odnosi na sustav ekipnog bodovanja. Novi sustav bi, prema njegovom
mišljenju, podržao razvoj kvalitete natjecatelja, dok ovaj današnji više pogoduje
omasovljenju orijentacije.
IO je odlučio da se iznos najviše dopuštene startnine na natjecanjima u 2020.g.
ostaje kao u 2019. i to 90/70 kn za klasična natjecanja i 70/50 kn za sprint
natjecanja.
Ivan Šeperić-Grdiša će do iduće sjednice IO izraditi prijedlog Pravilnika za Onatjecanja sa predloženim izmjenama.

7. Izmjene statuta Saveza
Pristiglo je nekoliko prijedloga za izmjenu statuta Saveza:


Prijedlog promjena vezanih uz rad tajnika - Tomislav Kaniški
Prijedlog: U čl. 9 dodala bi se treća rečenica koja glasi " Određene poslove
zastupanja predsjednik, odnosno dopredsjednik, mogu prenijeti na druge
osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg
zastupanja."



Kraće vrijeme za upućivanje poziva i dostavu materijala za Skupštinu
Saveza. - Tomislav Kaniški



Pravo glasa na Skupštini Saveza - OK Vihor



O promjeni sustava natjecanja odnosno bodovanju za Kup Hrvatske, koje je
predložio Ivo Tišljar odlučiti će Skupština na svojoj slijedećoj sjednici.

Navedene prijedloge će se dostaviti članovima Skupštine zajedno sa drugim radnim
materijalima.

8. Priprema redovne Skupštine Saveza
Predloženi termin održavanja Skupštine
prostorijama Saveza u Zagrebu, Ribnjak 2.

je

ponedjeljak

30.

prosinca

u

Tomislav Kaniški pripremiti će financijski plan za 2020.g. i radni materijal u
suradnji sa članovima IO-a. Tajnik Saveza provjeriti će koje su udruge u mandatu.
IO predlaže Skupštini da članarina za 2020. g. ostane 1700 kn.

9. Razno
IO je sa pet glasova za i jednim protiv (Ivo Tišljar) odlučio da tajnik Saveza provjeri
cjelovitost pristigle dokumentacije OK Ris vezano uz prijem u Savez.

Iduća sjednica IO održati će se 19. prosinca 2019.g.
Prilozi:
1. Rezultati Kupa Hrvatske
2. Rezultati Sprint kupa Hrvatske
3. Kalendar orijentacijskih natjecanja
Sjednica je završila u 20:25 sati.

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Karlo Gobec

dopredsjednik
Tomislav Kaniški

