HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

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

oib: 92829674347

57. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u srijedu 28. listopada 2015. godine u Zagrebu,
Ribnjak 2, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tomislav Kaniški, dopredsjednik Saveza;
Lino Legac, član Izvršnog odbora Saveza;
Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza;
Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza;
Vladimir Spasić, član Izvršnog odbora Saveza;
Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza

Odsutni članovi:
1.

Petar Perica, član Izvršnog odbora Saveza

Gosti:
1.
2.

Edi Ocvirk, voditelj juniorske reprezentacije;
Damir Gobec, predstavnik OK Vihor

Konstatira se da na početku 57. sjednice IO-a, dana 28. listopada 2015.
godine prisustvuje 6 članova s pravom glasa što je dovoljno za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice IO-a
Usvajanje odluka donesenih od prošle sjednice IO-a putem e-pošte
Izvještaj s nastupa reprezentacija
Izvještaj sa Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji
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6.
7.
8.
9.

Kalendar natjecanja 2016.
Rezultati Kupa Hrvatske
Registar karata
Razno

1. Usvajanje dnevnog reda
Predmet ,,Neovlašteno korištenje i komercijalna upotreba karata'' pridodan je
točki 8. Dopunjeni dnevni red usvojen je jednoglasno.

2. Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem, prihvatili Zapisnik sa 56. sjednice IO-a od
16. rujna 2015. godine s 5 glasova za te jednim suzdržanim (M. Štambuk).

3. Usvajanje odluka donesenih od prošle sjednice IO-a putem e-pošte
1.) 21.10.2015. Zbog krivo postavljene kontrolne točke na natjecanju Kup
četiri rijeke održanom u Karlovcu, OK Jelen organizira zamjensku utrku u
Jastrebarskom u nedjelju, 15. studenog 2015. godine. Datum održavanja
zamjenske utrke prihvaćen je sa šest glasova za, P. Perica se nije
izjasnio.
2.) 6.10.2015. OK Sova iz Šećerane, dobio je poziv za organiziranjem
Prvenstva Hrvatske u sprintu u rujnu 2017. godine u suradnji sa Pécsi
Vörös Meteor iz Pečuha, R. Mađarska. Suradnja dvaju klubova na
organizaciji PH u sprintu podržana je sa 6 glasova za, P. Perica se nije
izjasnio. (Prilog 1)
3.) 30.9.2015. OK Međimurje je kandidirao dvije utrke (srednje i duge staze)
za Svjetsku rang listu (WRE) na natjecanju Thermenlad OPEN 2016..
Kandidature su prihvaćene s pet glasova za, L. Legac odbio je glasati bez
uvida u poziv za navedeno natjecanje (poziv još nije objavljen), F.
Marković se također nije izjasnio.
4.) 22.9.2015. Natjecanje u organizaciji OK Kapela na Omanovcu neće se
bodovati za Kup Hrvatske. Članovi su glasali sa 3 glasa za, 3 protiv i 1
suzdržani.
Odluke su potvrđene sa 6 glasova za.

4. Izvještaj s nastupa reprezentacija
Edi Ocvirk, voditelj juniorske reprezentacije napravio je cjelokupno izvješće za
natjecanja na kojima su nastupili članovi juniorske reprezentacije u 2015. godini.
Izvješće nije pročitano u cijelosti, već su istaknuti najvažniji dijelovi. Članovi IO-a
naknadno će glasati o izvješću putem e-pošte kad ga u cijelosti pročitaju. (Prilog
2)
Za Svjetsko prvenstvo na kojem su nastupili seniori, Matija Razum i Matjaž Štanfel, izvješće je sastavio M. Štanfel.
Osim izvješća o dosadašnjem radu s reprezentacijom E. Ocvirk je iznio plan za
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predstojeću godinu te izmjene pravilnika o reprezentacijama.
Prijedlog da juniori/ke imaju identične staze kao najjača seniorska kategorija u
Sprint Kupu Hrvatske za 2016. godinu te u disciplini srednjih staza u Kupu Hrvatske za 2016. godinu prihvaćen je jednoglasno. Izmjene u pravilniku za reprezentacije sastavit će E. Ocvirk nakon čega će o istom glasati IO.
Budući da se još nitko nije javio na natječaj za voditelja seniorske reprezentacije,
taj je natječaj i dalje otvoren. E. Ocvirk je iskazao volju da u slučaju da se nitko
ne javi na poziciju voditelja seniorske reprezentacije on može preuzeti i tu funkciju.

5. Izvještaj sa Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji
Damir Gobec je ukratko iznio izvještaj sa Svjetskog prvenstva u preciznoj
orijentaciji. Sudjelovalo je 110 natjecatelja iz 26 zemalja svijeta. U organizaciji je
bilo angažirano 150 osoba članova kluba, volontera, sportskih klubova i udruga.
Tijekom 6 dana prvenstva održana su četiri službena natjecanja, dva službena
treninga te pokazno štafetno natjecanje.
Izložba fotografija sa Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji može se
pogledati u HPD Zagreb-Matica sljedećih mjesec dana.
Piše se opširno izvješće za IOF na 40 stranica koje će služiti kao smjernice za
buduće organizatore.
Ivo Tišljar je iznio rezultate koje su ostvarili hrvatski natjecatelji: Ivica Bertol je
osvojio srebrnu medalju u kategoriji PARA, dok je u natjecanju ekipa isto srebrnu
medalju osvojila ekipa Hrvatske u sastavu: I. Bertol, I. Tišljar i T. Varnica.
Istaknuto je da je ovo 8. godina za redom da Hrvatska osvaja medalju na
svjetskim prvenstvima.
Pisani izvještaj će naknadno biti dostavljen Savezu.

6. Kalendar natjecanja 2016.

IOF je prihvatio sve tri utrke koje su bile kandidirane za Svjetsku rang listu
(WRE).
Do 30. 11. 2015. podnose se prijave za kalendar natjecanja. Tu obavijest još
jednom treba objaviti na web stranicama Saveza.
Nakon pristiglih prijava razmotrit će se raspored te uskladiti ravnomjerno
održavanje natjecanja kroz godinu.
Za 2016. godinu odlučeno je:
1) Na Prvenstvu Hrvatske u sprintu natjecatelji će nastupati u kategorijama
koje se boduju u Sprint Kupu Hrvatske.
2) Kontrolori od 2017. ne mogu biti iz matičnog kluba. T. Kaniški će
provjeriti kako sprovesti plaćanje kontrolora.
3) U pravilnik treba unijeti izmjenu (dopunu) da je obaveza organizatora
upaliti sve kontrole (SI stanice) prije početka natjecanja.
4) IO će razraditi plan rotacije klubova za organiziranje državnih prvenstava
i predložiti isti Skupštini.
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Odluke su donesene jednoglasno.

7. Rezultati Kupa Hrvatske

Rezultati Kupova se nalaze na web stranici www.oeventmanager.com. IO je
verificirao rezultate sa datumom 28. listopada 2015.
Proglašenje Kupova će se napraviti na zadnjoj sprint utrci u Jastrebarskom.
Odluka o mjestu i datumu proglašenja Kupova donesena je jednoglasno.

8. Registar karata
M. Štambuk i dalje radi na okviru smjernica za registar karata. Povedena je kraća
rasprava o pravu na izradu i korištenje orijentacijskih karata. Zaključeno je da
prvo treba dovršiti izradu registra dosad nacrtanih karta pa će potom utvrditi
pravila o dodjeljivanju novih terena i uvjeti za korištenje istih. Orijentacijski
klubovi: Lokve, Međimurje i Torpedo još nisu dostavili svoje karte za registar dok
je OK Ris odbio to učiniti.
Damir Gobec je dostavio dopis OK Vihor (Prilog 3) Savezu o neovlaštenom
korištenju i komercijalnoj upotrebi karata od strane OK Ris u svojoj ponudi
trening kampa. Nakon rasprave zaključeno je da OK Vihor treba podastrijeti
dokumente kojima dokazuje vlasništvo nad spornim kartama. IO će potom
odlučiti o daljnjim postupcima.

9. Razno
1) Dobivena je obavijest o osnivanju OK Varaždin. Osnivačka skupština je
održana 23. listopada 2015. godine. Želimo im uspješan rad te da se u
svom radu pridruže našoj orijentacijskoj zajednici.
2) U tijeku je sportska inspekcija u zagrebačkim klubovima. Obavijest svim
klubovima da riješe zakonsku obavezu ugovora sa trenerima, iskaznice te
liječničke potvrde (potvrda vrijedi 6 mjeseci, za natjecanja nakon tog
roka u istoj kalendarskoj godini potrebno je napraviti novi liječnički).

Sjednica je završila u 20:15 sati.
Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Frane Marković

dopredsjednik
Tomislav Kaniški
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