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PLAN RADA ZA 2020. GODINU
Na temelju plana određenim specifičnim ciljevima i zadacima Izvršni odbor svake
godine izrađuje operativni program za tekuću godinu. Operativni program sadrži kalendar
natjecanja, financijski plan i raspored ostalih djelatnosti predviđenih planom.
Temeljne djelatnosti u radu Saveza u 2020. godini
1. Organizacija natjecanja za Kup i Prvenstva Hrvatske.
2. Organizacija priprema i sudjelovanja reprezentacija na međunarodnim
natjecanjima.
3. Koordinacija rada članova Saveza na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

1. Organizacija natjecanja za Kup i Prvenstva Hrvatske
- Savez će u 2020. organizirati Kup Hrvatske, Sprint Kup i Štafetni kup Hrvatske
u orijentacijskom trčanju u suradnji s članicama Saveza.
- Kup Hrvatske imati će 13 trka u periodu od ožujka do listopada.
- Sprint kup Hrvatske imati će 6 trka u periodu od ožujka do listopada.
- Organizirati će se i Prvenstva Hrvatske u sprintu, srednjim, dugim stazama te
noćno u pojedinačnoj konkurenciji i sprint štafeta i štafeta u momčadskoj
konkurenciji.
- U preciznoj orijentaciji organizirati će se Kup i prvenstvo Hrvatske.
- U orijentaciji brdskim biciklima organizirati će se prvenstvo na srednje i duge
staze.
2. Organizacija priprema i sudjelovanja reprezentacija na međunarodnim
natjecanjima
- Za 2020. planira se 8 reprezentativnih akcija te niz manjih aktivnosti.
- Reprezentacije će nastupiti na 6 IOFovih natjecanja te dvoje pripreme.
- Reprezentacija u orijentacijskom trčanju nastupiti će na Svjetskom prvenstvu,
Svjetskom juniorskom prvenstvu, Europskom prvenstvu, Europskom prvenstvu za kadete
i mlađe juniore, Prvenstvu jugoistočne Europe te Alpe Jadran Kupu.

- Pripreme reprezentacije će biti organizirane u Hrvatskoj, po jedno okupljanje u
proljetnom i jesenskom dijelu natjecateljske sezone.
- Pored navedenih aktivnosti biti će provođene i manje akcije kao treninzi, kvalifikacijska
natjecanja, analize, itd.
- Reprezentacija u preciznoj orijentaciji nastupiti će na Svjetskom i Europskom prvenstvu.
3. Koordinacija rada članova Saveza na ostvarivanju zajedničkih ciljeva
- Izvršni odbor (IO) će koordinirati rad Saveza kroz sjednice.
- IO će nadgledati natjecanja za Kupove i prvenstva Hrvatske te koordinirati rad
kontrolora, povjerenika za natjecanja, povjerenika za karte.
- IO će osigurati logistiku potrebnu za rad reprezentacija.
- Savez će nastojati organizirati tečaj za kontrolore i seminar za crtanje karata u suradnji
s članicama Saveza.
- Koordinacijom rada tajnika, IO i drugih tijela Saveza raditi će se na boljem povezivanju
i suradnji svih dionika Saveza.
- Poboljšati će se rad na mrežnim stranica Saveza, redovno će se popunjavati s
informacijama i ostvariti veća komunikacija s orijentacijskom zajednicom.
- Nadzorni odbor (NO) će kontrolirati rad IO te po potrebi sugerirati IO kako da poboljša
rad Saveza.
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