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Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje
1. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana 29. siječnja 2006., u prostorima male vijećnice Grada Delnice sa
početkom u 11:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1. Darko Sakar – predsjednik Saveza;
2. Ivica Urbanc – dopredsjednik Saveza;
3. Darko Duhović – član Izvršnog odbora Saveza;
4. Damir Gobec – član Izvršnog odbora Saveza;
5. Damir Miljković – član Izvršnog odbora Saveza;
6. Tihomir Salopek – član Izvršnog odbora Saveza;
7. Damir Jasprica – član Izvršnog odbora Saveza;
opravdano odsutni:
1. Željko Oršalić – član Izvršnog odbora Saveza;
2. Nenad Lovrec – član Izvršnog odbora Saveza;
ostali prisutni:
1. Zoran A. Krivokapić – v.d. tajnika,
2. Tomislav Varnica – član Nadzornog odbora Saveza;
Ukupno 7 od 9 članova Izvršnog odbora je prisutno na sjednici, konstatira se kvorum za rad.
Sjednicu je otvorio i nazočne pozdravio predsjednik Saveza g. Darko Sakar, te je dao riječ
organizatoru-domaćinu sjednice.
Ivica Urbanc je pozdravio sve nazočne i zahvalio na prihvaćanju inicijative da se sastanak
održi u Delnicama, ujedno se ispričao u ime gradonačelnika Delnica koji je bio spriječen doći
i pozdraviti članove IO-a na prvom zasjedanju.
Darko Sakar se zahvalio na gostoprimstvu, te je skrenuo pozornost na vrlo obiman Dnevni red i
pozvao na konstruktivan rad, te zaželio uspješan rad IO-a.
Predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Otvaranje 1. sjednice i konstituiranje Izvršnog odbora HSOT-a;
2. Usvajanje Dnevnog reda;
3. Priprema za izradu novog Statuta i Izvanredne skupštine Saveza;
4. Problematika učlanjenja i učlanjenje novih udruga u Savez;
5. Odluka o pripremi izrade i izboru znaka, zastave i pečata Saveza;
6. Odluka o načinu izbora tajnika Saveza;
7. Odluka o načinu izbora blagajnika Saveza;
8. Odluka o načinu izbora direktora reprezentacije;
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9. Priprema za izradu prijedloga Godišnjeg plana rada Saveza;
10. Priprema za izradu prijedloga Godišnjeg financijskog plana Saveza;
11. Priprema za izradu Godišnjeg plana rada Izvršnog odbora;
12. Odluka o sustavu komunikacije članova tijela Saveza i članica Saveza;
13. Donošenje stavova za razgovore s HPS-om;
14. Donošenje stavova za razgovor s HOO-om;
15. Odluka o načinu informiranja javnosti o radu Saveza;
16. Priprema za organizaciju natjecateljske sezone 2006. godine;
17. Priprema Kalendara natjecanja za 2006. godinu;
18. Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 2. sjednice IO HSOT;
19. Razno.

AD. 1 Otvaranje 1. sjednice i konstituiranje Izvršnog odbora HSOT-a
Darko Sakar je definirao da su stvoreni svi preduvjeti da se konstituira Izvršni odbor HSOT-a, te
da od ovog trenutka preuzima potpunu odgovornost za svoj rad.

AD. 2 Usvajanje Dnevnog reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen, sa dopunom dnevnog reda točka 19. - Razno.

AD. 3 Priprema za izradu novog Statuta i Izvanredne skupštine Saveza
Zoran A. Krivokapić je obrazložio potrebe za izradu novog Statuta jer predložene promjene ne
podliježu pod pojam tehničkih izmjena. Predlaže da se napravi novi statut, te sazove
Izvanredna skupštine Saveza koja bi ga verificirala.
Darko Duhović prezentira razloge zbog čega se treba izraditi novi prijedlog Statuta. Navodi
propuste i nedorečenosti u tumačenju članaka koje treba dopuniti ili u cijelosti mijenjati.
Vezano uz sjedište Saveza Ivica Urbanc je iznio prijedlog da se za privremeno sjedište Saveza
odredi u Delnicama. U prilog toj kandidaturi naveo je dobre mogućnosti za operativnost
Saveza, te potporu lokalne samouprave (Grada Delnica i Županije PG) i potporu u zastupanju
interesa Saveza u Hrvatskom olimpijskom odboru od strane Zajednice športskih saveza PGŽ i
Riječkog športskog saveza. Grad Delnice će iznaći mogućnost za funkcioniranje ureda
saveza u ovoj početnoj fazi.
Vezano uz naziv sporta i naziv Saveza g. Zoran A. Krivokapić upoznaje Izvršni odbor s
obavljenim razgovorom s g. Tomislavom Ladanom i njegovim mišljenjem o korištenju termina
orijentacija.
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Zaključci:
Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje, teži promjeni imena u Hrvatski orijentacijski savez kada
ostvarimo promjenu nomenklature sporta pri Hrvatskom olimpijskom odboru. Orijentacijski
sport ima jasno definirane sportske grane prema IOF: orijentacijsko trčanje, skijaška
orijentacija, orijentacija sa brdskim biciklima (skraćeno MTB orijentacija) i precizna orijentacija.
Potrebno je ugraditi grane sporta u nomenklaturu Hrvatskog olimpijskog odbora.
Za pripremu prijedloga novog Statuta zadužuje se g. Darko Duhović koji će postupak
pripreme i konzultacija s članovima IO-a provesti elektronskom poštom. Rok pripreme
osnovnog prijedloga je 7 dana, nakon čega će prijedlog biti usuglašavan do 2. sjednice IO-a.
Na drugoj sjednici će se predložiti dinamika pripreme Izvanredne skupštine Saveza.
Pozivaju se i druge udruge-članice Saveza, koje mogu ponuditi prihvaćanje sjedišta Saveza u
svojem gradu ili županiji da dostave Izvršnom odboru kandidature na razmatranje do 2.
sjednice IO.

AD 4 Problematika učlanjenja i učlanjenje novih udruga u Savez
Darko Sakar je obrazložio potrebu donošenja niza prijelaznih rješenja vezanih uz početni
period rada Saveza.
Damir Gobec je informirao IO da će KO HPS-a prihvatiti kalendar HSOT-a.
Zoran A. Krivokapić je upoznao članove IO-a da je zaprimljena dokumentacija HOD
„Mihanović“ iz Zagreba za učlanjenje u Savez.
Zaključci:
Ovogodišnja orijentacijska natjecanja će se odvijati u nadležnosti HSOT-a.
Ustanovljuje se „privremena registracija“ udruge za natjecanja.
Privremena registracija se izdaje na zahtjev udruge (ne-članice HSOT) uz suglasnost matičnog
saveza na rok, ne duži od jedne natjecateljske sezone sa mogućnošću produljenja za još na
jednu sezonu.
Za ostvarenje natjecateljskog statusa udruge pod privremenom registracijom moraju ispuniti
sve uvjete kao i udruge članovi Saveza: liječnički pregled, plaćene članarine, način
registracije natjecatelja.
Pravo nastupa i plasmana na državnim prvenstvima i Kupu Hrvatske imaju svi članovi Saveza,
te udruge (članovi HPS ili ostalih sportskih saveza) koji imaju odobrenje HSOT-a za takvu
aktivnost.
Za natjecanja je mjerodavan natjecateljski pravilnik HSOT-a.
Udruge pod privremenom registracijom ostvaruju pravo na normalnu startninu.
IO HSOT će na osnovu dostavljenog zahtjeva pokrenuti postupak za definiranje problematike
sa nacionalnim savezom čiji je član zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima HSOT-a.
Udruge koji sudjeluju u sustavu natjecanja moraju podmiriti klupsku i natjecateljsku članarinu.
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Dokumentacija HOD „Mihanović“ iz Zagreba biti će pregledana, sa mogućnošću primanja u
privremeno članstvo na 2. sjednici IO-a.

AD 5 Odluka o pripremi izrade i izboru znaka, zastave i pečata Saveza
Zaključak:
Objavit će se interni anonimni natječaj za dizajn znaka koji će biti osnova za izradu prijedloga
pečata i zastave Saveza.
Za organizaciju natječaja i prezentaciju prijedloga na Internetu je zadužen g. Ivica Urbanc.
Natječaj će biti objavljen na Internetu i preko e-maila, natječaj traje do 17.02.2006.

AD 6 Odluka o načinu izbora tajnika Saveza
Zaključak:
Objavit će se interni natječaj za v.d. tajnika koji će obnašati dužnosti do donošenja novog
Statuta kojim će se regulirati status i ovlasti tajnika.
Uvjeti natječaja:
• državljanin Republike Hrvatske stariji od 18 godina;
• srednja stručna sprema;
• aktivno znanje engleskog jezika;
• položen vozači ispit za B kategoriju;
• poznavanje rada na računalu
(Word, Excel, rad s e-poštom, izrada i održavanje web-stranica);
• komunikativnost, sposobnost rada u timu;
• prednost imaju kandidati bivši sportaši ili djelatnici u orijentacijskom sportu.
Natječaj će biti objavljen na Internetu i preko e-maila, natječaj traje do 17.02.2006.

AD 7 Odluka o načinu izbora blagajnika Saveza
Zaključak:
Objavit će se interni natječaj za blagajnika Saveza.
Uvjeti natječaja:
• državljanin Republike Hrvatske stariji od 18 godina;
• srednja stručna sprema;
• znanje engleskog jezika;
• poznavanje rada na računalu
(Word, Excel, rad s e-poštom, izrada i održavanje web-stranica, Internet-bankarstvo);
• poznavanje pravila materijalno-financijskog poslovanja;
• prednost imaju kandidati bivši sportaši ili djelatnici u orijentacijskom sportu.
Natječaj će biti objavljen na Internetu i preko e-maila, natječaj traje do 17.02.2006.
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AD 8 Odluka o načinu izbora direktora reprezentacije
Zaključak:
Objavit će se interni natječaj za direktora reprezentacija.
Uvjeti natječaja:
• državljanin Republike Hrvatske stariji od 18 godina;
• srednja stručna sprema;
• organiziranost, predanost, ažurnost;
• aktivno znanje engleskog jezika;
• položen vozači ispit za B kategoriju;
• poznavanje rada na računalu (Word, Excel, rad s e-poštom);
• komunikativnost, sposobnost rada u timu;
• prednost imaju kandidati bivši sportaši ili djelatnici u orijentacijskom sportu.
Svi kandidati moraju dostaviti molbe sa životopisom, te nacrt plana rada reprezentacija.
Natječaj će biti objavljen na Internetu i preko e-maila, natječaj traje do 17.02.2006.

AD 9 Priprema za izradu prijedloga Godišnjeg plana rada Saveza
Zaključak:
Za izradu nacrta prijedloga Godišnjeg plana rada Saveza i pripremu strateškog dokumenta
Saveza zadužuju se g. Darko Sakar i g. Ivica Urbanc.
Nacrt prijedlog plana treba biti pripremljen za 2. sjednicu IO.

AD 10 Priprema za izradu prijedloga Godišnjeg financijskog plana Saveza
Zaključci:
Godišnja klupska članarina iznosi 1 200,00 kn.
Godišnja članarina natjecatelja iznosi jednu visinu startnine: juniori i mlađi 25,00 kn, a seniori i
veterani 35,00 kn.
Za izradu nacrta prijedloga financijskog plana, zadužuju se g. Darko Sakar i g. Ivica Urbanc.
Nacrt prijedlog plana treba biti pripremljen za 2. sjednicu Izvršnog odbora.

AD 11 Priprema za izradu Godišnjeg plana rada Izvršnog odbora
Zaključak:
Za izradu nacrta prijedloga Godišnjeg plana rada Izvršnog obora Saveza zadužuju se
g. Darko Sakar i g. Ivica Urbanc.
Nacrt prijedlog plana rada treba biti pripremljen za 2. sjednicu Izvršnog odbora.
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AD 12 Odluka o sustavu komunikacije članova tijela Saveza i članica Saveza
Zaključci:
Članovi IO će međusobno komunicirati u zatvorenoj e-mail grupi u koju će biti uključeni i
članovi Nadzornog odbora.
Ovaj način komunikacije će se odvijati do ostvarenja tehničkih uvjeta za uspostavljenje
zatvorenog foruma Saveza.
AD 13 Donošenje stavova za razgovore s HPS-om;
Zaključak:
Ovlašćuje se predsjednik Saveza g. Darko Sakar ispred Saveza za OT, zatraži službeni
razgovara s tajnikom HPS-a g. Darkom Berljakom o problematici prelaznog razdoblja, te
definiranje otvorenih pitanja između dva saveza.

AD 14 Donošenje stavova za razgovor s HOO-om
Rasprava po ovaj točki dnevnog reda je odgođena.

AD 15 Odluka o načinu informiranja javnosti o radu Saveza
Zaključak:
Savez će pokrenuti Internet stranice na kojima će se informirati javnost o radu Saveza.

AD 16 Priprema za organizaciju natjecateljske sezone 2006. godine
Ivica Urbanc je izložio prijedloge izmjena u sustavu natjecanja.
Darko Duhović je izložio prijedlog izmjene sustava bodovanja za ekipni poredak Kupa
Hrvatske. Damir Gobec je predložio da se ekipno bodovanje provede kroz upotrebu
koeficijenata.
Zaključak:
Do 2. sjednice treba predložiti neophodne promjene svih članaka postojećeg Pravilnika za
natjecanja za orijentacijsko trčanje (KO HPS-a), koji su od važnosti za pripremu natjecanja.
Damir Gobac se zadužuje da dostavi nacrt novog bodovanja za ekipni poredak radnoj
skupini.
Za pripremu pravilnika zaduženi g. Damir Jasprica, g. Tihomir Salopek i g. Ivica Urbanc.
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AD 17 Priprema Kalendara natjecanja za 2006. godinu
Zaključak:
Prihvatiti terminologiju za dužine staza iz članka 1.1 Competition rules for IOF foot orienteering
event iz 2004. godine.
Tražiti od klubova očitovanje vezano uz tip natjecanja koje će organizirati u nastupajućoj
sezoni (srednje ili duge staze, sprint).
Zadužuje se g. Damir Gobec i g. Zoran A. Krivokapić da kontaktiraju klubove u cilju pripreme
konačnog izgleda prijedloga kalendara natjecanja za 2006 godinu.
Prijedlog kalendara će se verificirati na sljedećem sastanku Izvršnog odbora.

AD 18 Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 2. sjednice IO HSOT
Zaključak:
2. sjednica, Izvršnog odbora, Hrvatskog saveza za orijentacijsko trčanje će se održati u
Zagrebu, petak 17.veljače 2006., na adresi Ribnjak 2, Zagreb s početkom u 17 sati.

AD 19 Razno
Rasprava po ovaj točki dnevnog reda nije vođena.
Sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog saveza za orijentacijsko trčanje završila u 19,30 sati.

Zapisnik vodio

Hrvatski savez
za orijentacijsko trčanje
predsjednik

Zoran A. Krivokapić

Darko Sakar
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