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Hrvatski orijentacijski savez 
14. sjednica Izvršnog odbora 

  
ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  

 
Sjednica je održana u četvrtak 27. ožujka 2008. godine u zagradi poslovnog 
centara „Almerija“, objekt D, četvrti kat (Vukovarska 284) s početkom u 17.30 
sati.  
 
Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

1. Karlo Gobec, predsjednik Saveza; 
2. Ivica Urbanc,  dopredsjednik Saveza; 
3. Mladen Vukmanović, član Izvršnog odbora Saveza; 
4. Darko Duhović, član Izvršnog odbora Saveza,  

- (napustio sastanak u 20.00); 
5. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza; 
6. Damir Miljković, član Izvršnog odbora Saveza 
7. Darko Merunka, član Izvršnog odbora Saveza;  
8. Franjo Budi, član Izvršnog odbora Saveza  
9. Tihomir Salopek, član Izvršnog odbora Saveza,  

- (sudjeluje u radu od 18.10 sati); 
 

Svi članovi Izvršnog odbora su prisutni na sjednici te se konstatira kvorum  
za rad. 
 
Predložen je slijedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje dnevnog reda; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice IO od 26. siječnja 2008. godine; 
3. Zamolba HOD „Mihanovića“ iz Zagreba za prijem u članstvo; 
4. Priprema za nastup AA-reprezetacije na AAC 2008; 
5. Plan rada povjerenstva za Statut i poslovnike u 2008. godini; 
6. Povjerenstvo za natjecanja – odluke vezane uz reguliranje sezone 2008; 
7. Plan i program rada izbornih vrsta za 2008 godinu; 
8. Aktualna tematika; 
9. Razno. 
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1. Usvajanje dnevnog reda; 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice IO od 26. siječnja 2008. godine 

 
Jednoglasno se prihvaća Zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora. 

 
3. Zamolba HOD „Mihanovića“ iz Zagreba za prijem u članstvo; 
 
Hrvatsko orijentacijsko društvo „Mihanović“ iz Zagreba je dostavilo sve 
dokumente iz Članka 16. Statuta HOS-a. Uvidom u iste, utvrđeno je da 
navedeni Klub ispunjava statutarne kriterije za prijem u članstvo. 
 
Zaključak: 
Izvršni odbor HOS-a donosi odluku o prijemu HOD „Mihanović“ iz Zagreba u 
privremeno redovno članstvo. Odluka o prijemu u privremeno članstvo 
dostaviti će se poštom na adresu kluba. 
 
HOD „Mihanović“ iz Zagreba kao redovni privremeni član Saveza ima sva 
prava i obveze člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza. 
 
HOD „Mihanović“ iz Zagreba mora registrirati svoje natjecatelje ako želi 
sudjelovati na službenim natjecanjima u Hrvatskoj. 
 
HOD „Mihanović“ iz Zagreba dužan je dostaviti odluku mjerodavnog 
upravnog tijela koje je izdalo rješenje o prihvaćanju naziva društva, najkasnije 
do naredne Skupštine. Ukoliko se ne dostavi traženo rješenje, zamolba za 
prijem u punopravno članstvo neće biti uvrštena u dnevni red Skupštine. HOS 
će zatražiti pojašnjenje od pravne službe HOO u vezi naziva Kluba. 
 

4. Priprema za nastup AA-reprezetacije na AAC 2008; 
 

Koordinator za AAC Darko Duhović izlaže način pripreme i organizacije 
odlaska reprezentacije Hrvatske na regionalno natjecanje, te upoznaje 
prisutne sa Biltenom .  
 
Upoznaje članove Izvršnog odbora sa novim prijedlogom pravila koji bi se 
trebali izglasati na narednoj koordinaciji. 
 
Zaključci: 
Alpe Adria Kup je prioritetna akcija HOS u ovoj sezoni. Reprezentacija 
Hrvatske će sudjelovati na natjecanju od 01.-04.05.2008. godine. 
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Sastav reprezentacije će se utvrditi prema ostvarenim rezultatima na 
natjecanjima Ponikve i Ačkov Kup (oba dana). 
 
Reprezentacija će se opremiti sa trenirkama i dresovima. Tu aktivnost će 
koordinirati dopredsjednik u suradnji sa direktorom reprezentacije.  
 
Odobrava se uplata u iznosu 170 eura akontacije za spavanje, te akontacija 
voditelju reprezentacije u iznosu 200 eura. 
 
Savez snosi troškove putnog osiguranja za članove reprezentacije koji 
sudjeluju na akcijama u organizaciji Saveza.   
 
Članovi reprezentacije i stručni stožer putuju organizirano autobusom, kojeg 
organizira i financira OK „Ris“ Delnice. OK „RIS“ Delnice se odriče u korist 
Saveza prihoda od prodaje karata osobama koji putuju sa autobusom, a nisu 
članovi reprezentacije. Svima zainteresiranima je omogućeno da putuju 
zajedno sa reprezentacijom po cijeni karte od 10 eura po osobi. 
 
Sve ostale troškove natjecatelji snose sami. 
 
Nova pravila AAOG se prihvaćaju, sve dopune i konstruktivni prijedlozi trebaju 
se dostaviti hrvatskom AA-koordinatoru Darku Duhović, zaključno sa 
01.05.2008. godine. 
 
AA – koordinator Darko Duhović se ovlašćuje da zastupa interese HOS na 
sastanku nacionalnih koordinatora.   
  
5. Plan rada povjerenstva za Statut i poslovnike u 2008. godini 
 
Plan rada povjerenstva za Statut i poslovnike u 2008. godini nalazi se u privitku 
ovog zapisnika. 
 
Zaključak: 
Jednoglasno se prihvaća „Plan rada povjerenstva za Statut i poslovnike u 
2008. godini“. 
 
6. Povjerenstvo za natjecanja - odluke vezane uz reguliranje sezone 2008, 

 
Zaključci: 
 
6.1. SLUŽBENA OSOBA (delegat) HOS-a na natjecanjima 
 
Za svaku utrku državnog prvenstva ili kupova Hrvatske, Povjerenik za 
natjecanje određuje Službenu osobu (delegata) koji zastupa interese 
Hrvatskog orijentacijskog saveza. 
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Službena osoba (delegat) ovlaštena je od Izvršnog odbora da ustraje na 
poštivanju natjecateljskog pravilnika i kodeksa FAIR PLAY-a na natjecanjima. 
 
Službenu osobu (delegata) za pojedino natjecanje određuje Povjerenik za 
natjecanje, iz sastava Izvršnog odbora ili osobe koja ima završenu izobrazbu 
za instruktore pri Hrvatskoj Olimpijskoj Akademiji. 
 
Povjerenik za natjecanje dužan je 15 dana prije natjecanja odrediti i 
obavijestiti organizatora i izabranu Službenu osobu o angažiranju na 
natjecanju. 
 
Prava i dužnosti delegata su: 

• da pregleda  natjecateljske knjižice, utvrdi ispravnost registracije i o 
eventualnim nepravilnostima izvijesti službenog predstavnika kluba na 
natjecanju; 

• da kroz svoje djelovanje sagleda rad organizatora, rad sa sustavom za 
obradu rezultata, rezultate i sve ostale tehničke dijelove organizacije; 

• da  skrbi o zaštiti svih osoba uključenih u natjecanje; 
• u slučaju neregularnosti natjecanja, djeluje na terenu i sakuplja sve 

relevantne činjenice koje će se koristiti u kasnijem postupku utvrđivanje 
činjeničnog stanja; 

• podnosi pismeno izvješće Povjereniku za natjecanje u roku od 3 dana 
nakon natjecanja; 

 
6.2. REGISTRACIJA NATJECATELJA 
 

- U sezoni 2008 pravo registracije natjecatelja za utrke državnih 
prvenstava i kupova Hrvatske u orijentacijskom trčanju, MTB-orijentaciji, i 
preciznoj orijentaciji imaju sljedeći punopravni članovi Saveza: OK 
„Bjelovar“, OK „Međimurje“, OK „Vihor“, OK „Ris“, OK „Kapela“, OK 
„Japetić“, OK „Maksimir“, OK „Torpedo“, OK „Lokve“, OK „Jelen“ i 
pridruženi član Saveza HOD „Anton Mihanović“ iz Zagreba.  

 
- Punopravnom članu Saveza POK „Sljeme“ iz Zagreba poradi 

neplaćanja članarine za 2007. godinu, te neizvršenog postupka 
registracije natjecatelja se sugerira da podmiri članarine Savezu za 
2007. i 2008. godine, te izvrši registraciju i plaćanje natjecateljske takse 
za ovu sezonu.  U suprotnom slučaju natjecatelji POK „Sljemena“ neće 
ostvarivati plasmane na državnim prvenstvima i Kupovima Hrvatske. 

 
- Iznos natjecateljske takse za Sezonu 2008 iznosi za juniore i mlađe 25,00 

kuna, za seniore i starije 35,00 kuna. 
 
- Registracija natjecatelja vrši se putem registracijskog lista na kome 

moraju biti sljedeći podaci o natjecatelju: ime i prezime, godište, kup i 
sprint kup kategorija. Uz registracijski list potrebno je priložiti potvrdu o 
liječničkom pregledu, domovnicu i uplati natjecateljske takse. 
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Skrećemo pažnju na odredbe Zakona o športu (vidi Članak 71) koji 
navodi da opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni 
liječnik-specijalist športske medicine, odnosno specijalist medicine rada. 

 
- Natjecatelji koji su dostavili domovnicu ne trebaju to činiti ponovo, 

 
- U slučaju da neki mlađi natjecatelj preskače kategoriju i želi nastupati u 

jačoj dobnoj kategoriji nego što mu to godine starosti dozvoljavanju, 
Klub mora od IO zatražiti suglasnost.  

 
- Postignuti rezultati na državnim prvenstvima i kupovima se ne priznaju 

retroaktivno, 
 

- Kroz mjesec travanj na temelju pristiglih registracija Savez će izdati i 
dostaviti na adrese klubova „Natjecateljske knjižice“ koje su klubovi 
dužni ispuniti i dostaviti Savezu na ovjeru do 30. travnja 2008. godine. 

 
6.3. NATJECATELJSKA PROBLEMATIKA 
 

 Odluke važe sa sezonu 2008, te će se ugraditi u natjecatsljki pravilnik; 
 Natjecateljaka sezona u Hrvatskoj taje od 01.03. – 29.11.2008. 

godine; 
 Imenuje se Tihomir Salopek za v.d. Povjerenika za natjecanja u 

orijentacijskom trčanju, Nenad Lovrec za Povjerenika za MTB-
orijentaciju, Zdenko Horjan za Povjerenika za preciznu orijentaciju u 
sezoni 2008. 

 Staze na kojima će se trčati Kup Hrvatske su srednje i kraće-duge 
staze, dok će se u Sprint kupu Hrvatske trčati sprint staze;  

 vremena pobjednika definirana su pravilnikom Privitak 4; 
 Dopušteno vremensko zadržavanje na stazi: 

 sprint – 60 minuta, 
 srednje staze – 120 minuta, 
 kraće duge staze i duge staze 180 minuta, 
 štafeta 270 minuta za žene i 300 minuta za muškarce, 

 Startni interval pojedinačnog starta na natjecanju je 3 minute, ako 
ima više od 40 prijavljenih natjecatelja u kategoriji startni interval se 
može smanjiti na 2 minute.  Startni interval u kategorijama M21E i 
Ž21A mora iznositi minimalno 4 minute. Nositelji kategorije se 
određuje na temelju trenutnog plasmana (M21E – privih pet 
natjecatelja; Ž21A – prve tri natjecateljice)trebaju biti razdvojeni 
minimalno 10 minuta. Startni interval za srednje staze iznosi 2 minutu 
u svim kategorijama. Startni interval za sprint natjecanja iznosi 1 
minutu u svim kategorijama.  

 Pravo nastupa u M21E i Ž21A imaju svi natjecatelji stariji od 20 
godina, 

 Formirane su jedinstvene juniorske kategorije M/Ž17-20 koja će imati 
bodovni koeficijent 0,80.  
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 Funkciju sudačkog vijeća vršiti će članovi Izvršnog odbora i  službene 
osobe (delegati),  

 Dužnosti Glavnog vijeća kontrolora preuzima Povjerenik za 
natjecanja HOS-a, 

 Visina startnine u sezoni 2008 iznosi: 
 za juniore i mlađe 25,00 kuna; 
 za seniore i starije 35, 00 kuna; 

 Visina startnine za naknadne prijavu minimalno iznosi  +50% (više 
odlučuje organizator na temelju vlastite procjene) 

 Visini naknade za žalbe: 
 za juniore i mlađe 5 x 25,00 kuna; 
 za seniore i starije 5 x 35, 00 kuna; 

 Troškove kontrolora za državna prvenstva, kupove Hrvatske i WRE – 
natjecanja snosi organizator natjecanja 

 Državna prvenstva i kupovi Hrvatske moraju se održati na SI-sustavu, 
 U slučaju tehničke neispravnosti više od tri SI-stanice utrka za tu 

kategoriju je neregularna, te se neće bodovati za pojedinačni 
plasman. Za ekipni plasman se neće bodovati sve službene 
kategorije. Organizator je dužan na karti predvidjeti prostor sa tri 
polja za ručno perforiranje. 

 Raspis za prijavu natjecanja u sezoni 2009. traje zaključno do 01. 
rujna 2008. godine, prijavu na obrascu dostaviti Povjereniku za 
natjecanja. 

 Prijava natjecanja za IOF kalendar dostaviti zaključno do 01. rujna 
2008. godine, prijavu na obrascu dostaviti Povjereniku za natjecanja. 
WRE kotizaciju u iznosu od 250 eura snosi organizator utrke kao  i 
troškove IOF-kontrolora u sezoni 2008 i 2009, 

 Objavljivanje službenih rezultata će se vršiti na Internet stranci 
saveza: www.cof.hr 

 HOS-a osigurava medalje i priznanja za proglašenje Kupova, te  – 
priznanja za sva državna prvenstva.  

 
7.Plan i program rada izbornih vrsta za 2008 godinu 
Rasprava pod ovom točkom dnevnog reda nije vođena. 
 
8. Aktualna tematika; 
 
Zaključci:  
 
HOO neće izdati retroaktivno kategorizacije za 2007. sezonu. Klubovi su dužni 
pravilno ispuniti zahtjev za kategorizaciju sa propisanim prilozima na ovjeru u 
ured Saveza. Ured Saveza će po kontroli i ovjeravanju istog proslijediti u HOO. 
Nepotpuni ili netočno ispisani zahtjevi za kategorizaciju neće biti ovjereni od 
strane Saveza niti proslijeđeni u HOO. 
 
Svi članovi Saveza koji su polazili „Tečaj za instruktore“ u organizaciji Hrvatske 
olimpijske akademije uspješno su savladali prvi dio predavanja i ispita, drugi 
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dio izobrazbe planira se za jesen 2008. godine o čemu će svi polaznici biti 
pravodobno informirani.  
 
Izdaje se suglasnosti za izdavanje i upotrebu brošure „Međunarodni opisi 
kontrolnih točaka“ koju su sa engleskog jezika preveli i pripremili za tisak Edi 
Ocvirk i Matjaž Štanfel. Potrebno je obavijestiti IOF i zatražiti suglasnost za 
tiskanje brošure na hrvatskom jeziku. Sredstva za tiskanje će osigurati OK „Ris“ 
Delnice, a navedena brošura moći će se kupiti za 40,00 kuna po primjerku. Za 
koordinatora ove aktivnost određuje se dopredsjednik Saveza.  
 
HOS je dobio odobrenje za korištenje Internet domene: www.cof.hr od 
CARneta. Ubuduće za komunikaciju se može koristiti službeni E-mail Saveza: 
cof@cof.hr Koordinaciju aktivnosti vezanih za operativno postavljenje 
službenih Internet stranica Saveza voditi će dopredsjednik Saveza. 
 
 
9. Razno 
 
Hrvatski olimpijski odbor će u 2008. godine poduprijeti sljedeće savezne 
projekte: 

- Juniorsko svjetsko prvenstvo    – 11 200,00 kn 
- Svjetska prvenstva – seniorsko i precizna  – 49 625,00 kn 
- Državna prvenstva    -   4 030,00 kn 
- Članarina IOF-a     -   6 000,00 kn 
- Sjednica IOF-a     -   3 150,00 kn 
- Materijalni troškovi    - 11 471,00 kn 
- Naknade za administrativne poslove - 19 416,00 kn 

 
Županija primorsko-goranska nije predvidila sredstva za redovnu djelatnost 
Saveza, dok je Grad Delnice predvidio 10 000,00 kuna u 2008. godini.  
 
Skupština HOO će se održati 03.04.2008. godine, te će na njoj prisustvovati 
predsjednik Saveza. 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.  
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predsjednik 
Karlo Gobec 

 


