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Zagreb, 29. rujna 2021.

102. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u srijedu 29. studenog 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. Jasminka Cindrić Perković, član Izvršnog odbora Saveza
5. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza
6. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza
Odsutni članovi:
1. Dario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano
Ostali prisutni:
1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar
2. Bojana Nikolić, Sud časti (od 21.00h)
Konstatira se da je na početku 102. sjednice IO-a, dana 29. studenog
2021. godine nazočno 6 članova s pravom glasa, što je dovoljno za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1.

Usvajanje dnevnog reda

2.

Usvajanje Zapisnika sa 101. sjednice IO-a

3.

Natječaji
a. Izbor povjerenika za zaštitu prirode i okoliša
 Lea Katarina Gobec, OK Vihor
b. Izbor voditelja registra karata i rezervacije terena
 Željka Gajdek, OK Jelen

4.

Natjecateljska sezona 2021.
a. Rezultati Kupova za 2021.g.

b. Proglašenje Kupova za 2020. i 2021.g.
5.

Školovanja
a. Program osposobljavanja za poslove trenera orijentacijskog sporta
b. Tečaj za kontrolore natjecanja

6.

Kalendar natjecanja za 2022.g.

7.

Pravilnik za orijentacijska natjecanja za 2022.g.

8.

Priprema redovne skupštine Saveza
a. Financijski izvještaj za 2021. g.
b. Financijski plan i Plana rada za 2022.g.
 Članarina za 2022.g.
c. Utvrđivanje broja članova Skupštine

9.

Razno

1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red usvojen je jednoglasno.

2. Usvajanje Zapisnika sa 101. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem, jednoglasno prihvatili Zapisnik 101.
sjednice IO-a od 29. rujna 2021. godine.

3. Natječaji
a. Izbor povjerenika za zaštitu prirode i okoliša
Zaprimljena je kandidatura Leje Katarine Gobec članice OK Vihor
b. Izbor voditelja registra karata i rezervacije terena
Zaprimljena je kandidatura Željke Gajdek, članice OK Jelen
Zadaća radnog tijela za zaštitu prirode i okoliša je surađivati sa IOF-om te pomoći u
utvrđivanju utjecaja orijentacijskog sporta na prirodu i okoliš.
Nakon diskusije obje kandidatkinje su jednoglasno prihvaćene.

4. Natjecateljska sezona 2021.
a. Rezultati Kupova za 2021.g.
Nakon diskusije o sezoni koja je ponovno obilježena Covid-19 pandemijom,
članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili pojedinačne
rezultate Kupa Hrvatske, Sprint kupa Hrvatske i ekipne rezultate Kupa
Hrvatske.
Poželjno je da se na osnovnoj stranici prikazuje i broj natjecatelja koji je
sudjelovao na pojedinom natjecanju.
Prema informacijama iz HOO orijentacijski sport je jedan od rijetkih koji je za
vrijeme pandemije uspio provesti svoj godišnji program rada i koji nije imao

gubitke u članstvu.
b. Proglašenje kupova
Članovi IO-a su jednoglasno odlučili da će se zbog novog vala Covid-19
pandemije, medalje i pehari za 2020. sezonu uručiti klubovima. Proglašenje
natjecateljske sezone 2021. održat će se u proljeće 2022.g. u uvjetima
ovisno o Covid-19 pandemiji i mjerama HZJZ-a.

5. Školovanja
a. Program osposobljavanja za poslove trenera orijentacijskog sporta
U Zagrebu je od 26. do 28. studenog počeo drugi, stručni, dio
osposobljavanja za trenere orijentacijskog sporta u sklopu školovanja
odraslih Sportskog učilišta.
Uime Hrvatskog orijentacijskog saveza polaznike je pozdravio predsjednik
Saveza Tomislav Kaniški, a uime Sportskog učilišta koordinator programa
Damir Gobec.
Prvi blok predavanja održao je prof. Valentin Garkov gostujući predavač iz
Bugarske.
Damir Gobec kao koordinator programa u dogovoru je s daljnjim
predavačima. Nakon odrađenog teorijskog dijela polaznici će imati i praktični
dio,
b. Tečaj za kontrolore natjecanja
Tomislav Kaniški obavijestio je članove IO-a da će se pisani dio ispita
održati skupno 12. veljače iduće godine. Osobe koje žele pristupiti ispitu
morat će imati EU-covid potvrde.

6. Kalendar natjecanja za 2022.g.
Do kraja godine Tomislav Kaniški i Karlo Gobec izradit će prijedlog preporučenih
termina za održavanje hrvatskih O-natjecanja za 2022.g. Intencija će biti da se ne
koristi više od 2 vikenda u mjesecu za rangirana natjecanja.
Klubovi koji žele organizirati natjecanja za WRE dužni su na vrijeme dostaviti
nominaciju.

7. Pravilnik za orijentacijska natjecanja za 2022.g.
Članovi IO raspravljali su o potrebi uvođenja pod-kategorija (MŽ50 i MŽ60) za
veterane i rastavljanju spojene kategorije MŽ 17-20. Također je razmatrana
primjena preporuke mjerila 1:7500 za kategorije MŽ55 i starije te MŽ12. Pokazalo
se da duge staze za navedene veteranske kategorije ne stanu na A4 format, a
štampanje istih na A3 format znatno bi povećalo troškove održavanja natjecanja.
Uvoženje kategorija MŽ70 nije dovelo do povećanja broja nastupa u kategorijama
MŽ65 i MŽ70. U M70 samo na jednoj utrci su nastupila 3 natjecatelja. U M65 na 3
od 11 trka za Kup je nastupilo dovoljno natjecatelja za sve 3 medalje.
Prijedlozi za promjenu i dopunu Pravilnika za orijentacijska natjecanja primaju se
do 27.12. ove godine.

Prijedlozi moraju biti konkretni i potrebno je navesti članak Pravilnika koji se želi
promijeniti, te ujedno predložiti i novi tekst članka.
Prijedloge treba uputiti na e-adresu Ivana Šeperića-Grdiše (seperic@gmail.com)
koji će potrebne prilagodbe unijeti u Pravilnik i prezentirati članovima IO-a.

8. Priprema redovne skupštine Saveza
a. Financijski izvještaj za 2021. g.
Tomislav Kaniški predstavio je Financijski plan i Plan rada za 2022.g. te
financijski izvještaj za 2020. godinu.
Značajna sredstva Saveza su nažalost upotrjebljena za plaćanje PCR
testiranja članova reprezentacija na Covid-19, što im je bio uvjet za nastup
na velikim međunarodnim natjecanjima. Nažalost visina tih sredstava
odgovara npr. nastupu na Mediteranskom prvenstvu na koje reprezentacija
nije otišla zbog manjka sredstva.
Za nastupe seniorske i juniorske reprezentacije utrošeno je oko 50% više
sredstva nego što je planirano. Sredstva su prenamijenjena sa stavke
nastupa reprezentacije u Pre-O koja su otkazana/odgođena za iduću godinu.
Članovi IO-a suglasni su s Financijskim izvještajem za 2020. (Prilog 1).
b. Financijski plan i Plan rada za 2022.g.
Članarina za 2022.g.
Članovi IO-a jednoglasno su podržali prijedlog da članarina za
2022.g. ostaje na razini na kojoj je bila pije pandemije i ona
iznosi 1700 kn.
Savez još nije dobio od strane HOO-a Financijski plan za 2022. godinu.
Nakon što se sazna visina sredstva koje je HOO odobrio, moći će se do kraja
definirati financijski plan Saveza.
Članovi IO-a suglasni su s Financijskim planom (Prilog 2) i Planom rada za
2022.g. (Prilog 3)
c. Utvrđivanje broja članova Skupštine
Utvrđeno je da Skupština Saveza broji 12 članova: 7 članova čini kvorum i 7
članova je kvalificirana većina.
Sukladno Statutu Saveza Pravo na dodatni glas, koji imaju udruge sa
najmanje deset (10) registriranih natjecatelja koji su nastupili na
natpolovičnoj većini natjecanja za Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju i
koje su organizirale najmanje jedno natjecanje u kalendaru natjecanja
Saveza u prethodnoj godini, za sjednicu Skupštine imaju: Kapela (53
natjecatelja), Vihor (49), Maksimir (19), Japetić (17) i Jelen (12).
Godišnja Skupština Saveza održat će se u srijedu 29. prosinca 2021. godine.

9. Razno
Dr. med. Bojana Nikolić postavila je upit o epidemiološkoj situaciji tijekom
godine.
Odgovorio je Tomislav Kaniški: Tijekom natjecateljske sezone pridržavalo se svih
propisanih mjera od strane kriznog stožera. Prema dostupnim informacijama nije
došlo do širenja zaraze na natjecanjima. Isto vrijedi i za međunarodno natjecanje
SEEOC na kojem je sudjelovalo 500-tinjak natjecatelja.
Svjetsko juniorsko prvenstvo (JWOC) - Kocaeli, Turska - voditelj Damir
Gobec dostavio je izvješće s nastupa reprezentacije na Svjetskom juniorskom
prvenstvu (JWOC) u Turskoj (Prilog 4.)

Sjednica je završila u 21:10 sati.
Sljedeća sjednica IO održat će se u utorak 14. prosinca 2021. godine.
Prilozi:
1. Financijski izvještaj za 2021. g.
2. Plan rada za 2022. g.
3. Financijski plan za 2022. g.
4. Izvješće s JWOC-a

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Karlo Gobec

predsjednik
Tomislav Kaniški

