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98. sjednica Izvršnog odbora 
 

Z A P I S N I K 
 

 

Sjednica je održana u srijedu 17. ožujka 2021. godine video-linkom, s 

početkom u 20:00 sati. 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

1. Tomislav Kaniški, predsjednik Saveza 

2. Frane Marković, dopredsjednik Saveza 

3. Vedran Bijelić, član Izvršnog odbora Saveza 

4. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza  

5. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza 

6. Dario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza 

 

Odsutni članovi: 

1. Jasminka Cindrić Perković, član Izvršnog odbora Saveza 

 

Ostali prisutni:   

1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar 

2. Ivo Tišljar, zadužen za izradu aplikacije ta registraciju i obradu rezultata  

(od 21.00 sati) 

 

Konstatira se da na početku 98. sjednice IO-a, dana 17. ožujka 2021. 

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 s 97. sjednice IO-a 

3. Aplikacija za registraciju natjecatelja i obradu rezultata kupa 

4. Reprezentacije 

5. Natjecateljska sezona 2021.g. 

6. Razno 

a. Koordinator evidencije izrade O-karata 

  



1. Usvajanje dnevnog reda 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

2. Usvajanje Zapisnika sa 97. sjednice IO-a 

Zapisnik je dopunjen naknadnom izjavom Marija Štambuka: Zbog greške u 

komunikaciji, ispravljam svoj navod. U zadnje dvije godine bila je prijava 

25.10.2019. od Kapele, 29.2.2020. od Jelena i 27.5.2020. od Maksimira.  OK Vihor 

- Damir Gobec mi je 3.1.2018. poslao link na Google karte te nakon toga nisam 

dobio više obavijesti da OK Vihor rezervira neki teren. 

Članovi IO-a javnim su glasovanjem, s jednim suzdržanim glasom (Ivan Šeperić-

Grdiša) prihvatili Zapisnik s 97. sjednice IO-a od 4. veljače 2021. godine. 

3. Aplikacija za registraciju natjecatelja i obradu rezultata kupa 

Ivo Tišljar prezentirao je dosadašnji rad na aplikaciji za registraciju i obradu 

rezultata, te se posebno osvrnuo na zaštitu podataka.  

29. ožujka će se za voditelje klubova održati prezentacija rada aplikacije. Aplikacija 

će se pustiti u funkciju 31. ožujka. 

Klubovi su dužni do 1. rujna provjeriti podatke za svoje natjecatelje te dostaviti OIB 

i datum rođenja za osobe za koje navedeni podaci nedostaju do 31.10.2021.g. 

4. Reprezentacije 

Za nastup na Mediteranskom prvenstvu od 8. do 11. ožujka u Novom Sad, Srbiji, 

prijavilo se devet kandidata. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije članovi IO su 

nakon diskusije, većinom glasa, odlučili da se odustane od nastupa reprezentacije. 

(Bijelić, Marković, Šeperić-Grdiša, Štambuk - za odgodu, Gobec D. za nastup, 

Kaniški za nastup samo seniora). 

Za nastup na Europskom prvenstvu u svibnju u Švicarskoj javili su se Lobel Horvat i 

Matija Razum. Članovi IO su većinom glasova odobrili prijavu. Damir Gobec glasao 

je protiv uz obrazloženje da bi IO trebao biti dosljedan pri svojim odlukama o 

ugroženosti natjecatelja Covidom-19. 

Članovi IO jednoglasno su podržali pretprijave za Svjetsko seniorsko prvenstvo i 

Svjetsko juniorsko prvenstvo u srpnju. 

Europsko prvenstvo u Pre-O, predviđeno za svibanj u Finskoj, je otkazano. 

Svjetsko prvenstvo u Pre-O, predviđeno za srpanj u Poljskoj, je i dalje u kalendaru. 

Savez je, sukladno godišnjem financijskom planu, nabavio 20 novih orijentacijskih 

dresova firme NoName.  

Kao kvalifikacijske trke za nastupe za reprezentaciju određene su trke za Kup 

Hrvatske u proljetnom dijelu natjecateljske sezone 2021. godine. U slučaju potrebe 

uzet će se u obzir i nastupi na drugim natjecanjima ili će se organizirati dodatne 

kvalifikacijske trke. 

Do iduće sjednice IO će se razmotriti promjene Pravilnika za državne reprezentacije 

i navedenih atletskih normi. 



5. Natjecateljska sezona 2021.g. 

Prema sadašnjoj situaciji O-natjecanja se mogu održavati, a organizator je dužan 

poštivati sve epidemiološke mjere usvojene na koordinaciji IO Saveza 15. listopada 

2020. godine: 

 Svi sudionici natjecanja pri dolasku na mjesto okupljanja i ciljni prostor nose 

zaštitne maske. 

 Svi sudionici natjecanja dužni su držati se preporučenog razmaka za vrijeme 

boravka na natjecanju, a posebno na samom startu. 

 Proglašenje se neće održati nakon natjecanja već će se nagrade uručiti 

predstavnicima klubova 

 Preporuča se natjecateljima da se nakon natjecanja što manje zadržavaju u 

ciljnom prostoru/mjestu okupljanja 

 Preporuča se organizatorima objava rezultata mrežnim putem (online) 

6. Razno 

 Predsjednik Saveza je preuzeo zadatak pronalaska novog koordinatora 

evidencije izrade O-karata. Savez se zahvaljuje Mariju Štambuk na 

dosadašnjem radu i uloženom trudu.  

 Na temelju upita OK Vihor članovi IO su odlučili da klubovi za potrebe 

orijentacijskih tečaja koje organiziraju mogu koristiti Zoom aplikaciju Saveza. 

Klubovi su se dužni javiti na vrijeme, a prijave i korištenje će koordinirati 

tajnik Saveza.  

 Tečaj za kontrolore natjecanja nastavlja se pojedinačnim radom kandidata s 

mentorima.  

 Na osposobljavanju za trenere orijentacije u organizaciji Sportskog učilišta 

sudjeluje 17 osoba, članova Hrvatskog orijentacijskog saveza. 

Sjednica je završila u 21:40 sati. 

 
 
 

Zapisnik vodio: 
  Karlo Gobec 

Hrvatski orijentacijski savez 

 
predsjednik 

Tomislav Kaniški 

 


