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93. sjednica Izvršnog odbora 
 

Z A P I S N I K 
 

 

Sjednica je održana u četvrtak 12. studenog 2020. godine video-linkom, 

s početkom u 21:00 sat. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

1. Tomislav Kaniški, predsjednik Saveza 

2. Frane Marković, dopredsjednik Saveza 

3. Vedran Bijelić, član Izvršnog odbora Saveza 

4. Jasminka Cindrić Perković, član Izvršnog odbora Saveza 

5. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza  

6. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza 

7. Dario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza 

 

Ostali prisutni:   

1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar 

2. Ivo Tišljar 

 

Konstatira se da na početku 93. sjednice IO-a, dana 12. studenog 2020. 

godine prisustvuje 7 članova s pravom glasa, što je dovoljno za donošenje 

pravovaljanih odluka.  

 

Predložen je sljedeći dopunjeni dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Usvajanje Zapisnika s 92. sjednice IO-a 

3. Tečaj za kontrolore 

4. Trening kamp za kadete 

5. Natječaj za izradu aplikacije za registraciju natjecatelja i obradu rezultata 
kupa 

6. Razno  



1. Usvajanje dnevnog reda 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

2. Usvajanje Zapisnika sa 92. sjednice IO-a 

Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili Zapisnik s  

92. sjednice IO-a od 6. rujna 2020. godine. 

3. Tečaj za kontrolore 

Savez će organizirati tečaj za kontrolore natjecanja. Predavanja će se održati 16. i 

23. siječnja 2021.g. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije predavanja će se 

provesti online. Terenska nastava će se održati 6. veljače 2021.g. 

Termini ispita odrediti će se nakon održanog tečaja. 

Uvjeti za pristupanju tečaju su: 

 Punoljetnost i najmanje tri godine orijentacijskog iskustva 

 Iskustvo/sudjelovanje u organizaciji O-natjecanja 

 Poznavanje Pravilnika za O-natjecanja HOS i pravilnika i uputa IOF-a. 

Polaznici koji uspješno završe i polože tečaj će tijekom O-sezone morati uspješno 

organizirati orijentacijsko natjecanje, nakon čega će im se priznati status 

kontrolora. 

Prijave za tečaj su do 8. siječnja 2021. na e-adresu Saveza. 

4. Trening kamp za kadete 

Savez organizira trening kamp za kadete od 27. do 29. studenog 2020.g. na 

Japetiću. Nositelj je Ivo Tišljar, koji će klubovima poslati dopis. Sudionici kampa 

sami podmiruju troškove smještaja i prehrane. Organizator osigurava vođenje, 

zamišljanje, postavljanje treninga i predavanja.  

5. Natječaj za izradu aplikacije za registraciju natjecatelja i obradu rezultata   

 kupa 

 Savez zahvaljuje Lini Legcu na dosadašnjem vođenju i obradi rezultata za 

kupove Hrvatske. 

 Klubovi koji još nisu dostavili službene rezultate sa natjecanja imaju rok od 

14 dana da ih dostave. 

Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno odlučili: 

 Za natjecateljsku sezonu 2020 rezultati Kupa Hrvatske i Sprint kupa 

Hrvatske, koje je obradio Karlo Gobec, će se provjeriti i objaviti kao službeni. 

 Povjerenstvo će provjeriti pojedinačne i ekipne rezultate. 

 O usvajanju rezultata će se raspraviti na idućoj sjednici IO. 



 Raspisuje se natječaj za izradu aplikacije za registraciju natjecatelja i obradu 

rezultata kupa. (Prilog1.) 

6. Razno 

 VI godišnja skupština COMOF (Confederation of Mediterranean Orienteering) 

održana je on-line 12. studenog 2020.g. Predstavnik Saveza bio je tajnik 

saveza Karlo Gobec. COMOF je primio Maltu kao novog člana. Težište rada je 

usmjereno na uključivanje prvenstva COMOF na Mediteranske igre. Iduće 

prvenstvo COMOF-a će se u travnju 2021.g. održati u Novom Sadu. Tri dana 

prije prvenstva biti će organiziran trening kamp za kadete. Portugal je 

potvrđen kao organizator prvenstva 2022.g.  

Aktualna problematika: 

 Zbog epidemiološke situacije je daljnje održavanje natjecateljske sezone u 

Međimurju i Varaždinu pod upitnikom. 

 Organizatori su dužni osigurati WC-e za natjecatelje na natjecanju. 

Upućivanje natjecatelja u okolne kafiće nije osiguravanje WC-a. 

 OK Vihor predlaže da se najmlađe (MŽ12) i najstarije kategorije (MŽ65) ne 

stavljaju na kraj startnih lista radi sigurnosti natjecatelja. 

 Korištenje mobitela na stazi nije dozvoljeno (Pravilnik za natjecanja, čl. 22.4-

6). Molimo klubove da educiraju natjecatelje. Prekršitelje će se 

diskvalificirati. 

 Raspravljalo se o dopisu OK Vihor (Prilog 2.) o regularnosti natjecanja i 

bodovanja ekipnog Kupa Hrvatske. 

 Na idućoj sjednici će se raspraviti prijedlog Darija Štambuka o uvođenju 

kategorije MŽ70. Mole se klubovi da dostave svoje mišljenje i popis 

eventualnih kandidata za navedu kategoriju. 

Sjednica je završila u 22:45 sati. 

 
Prilozi: 

1. Raspis za natječaj za izradu aplikacije za  
    registraciju natjecatelja i vođenje KH 
2. Dopis OK Vihor - Regularnost KH 

 

 

 
 

Zapisnik vodio: 

  Karlo Gobec 

Hrvatski orijentacijski savez 
 

predsjednik 
Tomislav Kaniški 

 


