HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ

CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION
Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
mb: 02053101
ž.r. 2340009-1110278715
oib: 92829674347

62. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u srijedu, 4. svibnja 2016. godine u Zagrebu, Ribnjak 2,
s početkom u 18:00 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eduard Perković, predsjednik Saveza;
Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza;
Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza;
Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza;
Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza;
Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza.

Gosti:
1. Edi Ocvirk, voditelj juniorske i seniorske reprezentacije.
Konstatira se da na početku 62. sjednice IO-a, dana 4. svibnja 2016.
godine prisustvuje 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 61. sjednice IO
3. Juniorska i seniorska reprezentacija
4. Registracija natjecatelja 2016., upit OK Sova
5. Rasprava o dostupnosti izvještaja sa IO i skupština Saveza
6. Raspisivanje natječaja za tajnika Saveza, te povjerenika za
natjecanja
7. Raspisivanje natječaja za stalna stručna radna tijela
8. Reprezentacije, precizna orijentacija
9. Razno
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1. Usvajanje dnevnog reda
Eduard Perković predložio je da se nakon 2. točke dnevnog reda ubaci
točka Juniorska i seniorska reprezentacija. Prijedlog, a ujedno i dnevni
red jednoglasno su prihvaćeni sa 6 glasova za.
2. Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice IO
Zapisnik sa 61. sjednice IO je prihvaćen jednoglasno s izuzećem točke
5.2 („Lino Legac će poslati klubovima dodatni obrazac za registraciju
natjecatelja za MTBO radi priznavanja rezultata na predstojećem
Prvenstvu Hrvatske u orijentaciji brdskim biciklima“).
3. Juniorska i seniorska reprezentacija
Edi Ocvirk podnio je izvještaj o stanju reprezentacija i to:
1) Za Svjetsko juniorsko prvenstvo u Švicarskoj uplaćena je kotizacija,
smještaj i hrana. Postoje problemi s financiranjem iz HOO na što se
Eduard Perković nadovezao da su sve isplate iz HOO stopirane zbog
Europskih sveučilišnih igara koje se održavaju u Zagrebu i Rijeci.
2) Za Europsko juniorsko prvenstvo u Poljskoj još nisu uplaćena
sredstva (480 EUR) jer nije stigao predračun.
3) Edi Ocvirk će Izvršnom odboru proslijediti točne iznose koji su
potrebni da se pokriju oba prvenstva.
4) Startnine za SEEOC će biti pokrivene od strane Saveza, sve ostale
troškove će natjecatelji/klubovi sami financirati. Nastupiti će 10
članova juniorske i 5 članova seniorske reprezentacije.
5) Edi Ocvirk je prije sjednice e-mailom proslijedio članovima IO
rezultate i odluku o izboru Juniorske reprezentacije (Prilog 1.) što je
IO jednoglasno prihvatio.
6) Voditelj reprezentacije pitao je za stanje opreme (trenirke i dresovi)
na što je Eduard Perković odgovorio da HOO nije namijenio sredstva
za tu stavku, ali će se isti financirati iz drugih izvora. Edi Ocvirk će
poslati popis potrebne opreme Mariu Štambuku te će se o tome
raspravljati na idućoj sjednici.
7) Edi Ocvirk će kontaktirati sve potencijalne reprezentativce te će s
njima porazgovarati o nastupima za reprezentaciju te sufinanciranju
istih.
8) Voditelj reprezentacije iznio je i mišljenje kako bi na Svjetsko
prvenstvo trebalo poslati tzv. mix štafetu (2+2), na što je Damir
Gobec dodao i kako je posljednjih godina ženska reprezentacija
nepravedno zapostavljena.
9) Edi Ocvirk predlaže Matiju Razuma kao pomoćnika voditelja
reprezentacije na nadolazećim Europskom i Svjetskom juniorskom
prvenstvu, na koja bi išao o vlastitom trošku. Prijedlog je prihvaćen
s 5 glasova za. Damir Gobec bio je suzdržan.
U 19:15 Edi Ocvirk je napustio sjednicu.
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4. Registracija natjecatelja 2016., upit OK Sova
Vezano uz upit OK Sova oko objave rezultata članova OK Sova, Eduard
Perković je potvrdio da je OK Sova u međuvremenu uplatila članarinu
Savezu te nema nikakve prepreke da se rezultati njihovih natjecatelja
prikažu u ukupnim rezultatima. Frane Marković je nadodao kako Lino
Legac čeka potvrdu o uplati kako bi u rezultate uvrstio natjecatelje OK
Sova.
S obzirom na financijsku nestabilnost mnogih sportskih klubova
početkom godine, Eduard Perković predlaže da se svi klubovi
elektroničkom poštom očituju o datumu do kojeg su klubovi obavezni
platiti članarinu Savezu za 2017. godinu, kako bi se o tome moglo
raspravljati na idućim sjednicama i finalno na Skupštini Saveza.
Frane Marković i Ivo Tišljar će sukladno tome za iduću sjednicu IO
pripremiti i izmjene Pravilnika za natjecanja.
Predsjednik Saveza predlaže da se, iznimno za 2016. godinu, priznaju
svi rezultati natjecateljima, ako njihovi klubovi podmire članarinu do 20.
lipnja 2016. godine. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te će sukladno
tome rezultati natjecatelja OK Sova biti objavljeni u najkraćem
mogućem roku.
Odgovor OK Kapeli na upit oko statusa Daria Sekošaka jest da je
Pravilnikom utvrđen prijelazni rok do 28. veljače tekuće godine te u
slučaju prelaska u OK Kapela ove godine, Dario Sekošak ne može
ostvariti rezultat na Prvenstvu Hrvatske niti osvajati bodove u Kupu
Hrvatske. OK Vihor je potvrdio da će izdati ispisnicu za Daria Sekošaka,
sukladno Pravilniku o natjecanjima.
Za prihvaćanje takve odluke glasalo je 5 članova IO dok je Ivo Tišljar
bio suzdržan.
5. Rasprava o dostupnosti izvještaja sa IO i skupština Saveza
Zapisnik će se e-mailom distribuirati svim članovima IO netom nakon
svake sjednice. Nakon što članovi IO prihvate zapisnik, isti bude
objavljen na web stranicama Saveza kao privremena verzija. Na prvoj
idućoj sjednici svi članovi IO će parafirati svaku stranicu zapisnika te će
isti biti digitaliziran i pohranjen u arhivi Saveza.
Finalna verzija biti će uvrštena i u integralnu verziju zapisnika svih
sastanaka IO.
Mario Štambuk predlaže da se uz svaki zapisnik izda i kratki sažetak
svih odluka i promjena koji bi se nadopunjavao.
Predsjednik Saveza predlaže da se sazove Skupština kada se pojavi
kandidatura za dopredsjednika Saveza.
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6. Raspisivanje natječaja za tajnika Saveza, te povjerenika za
natjecanja
Eduard Perković predlaže raspis natječaja za tajnika i povjerenika za
natjecanja s rokom prijave 10. 6. 2016. godine. Mario Štambuk će
izraditi detalje natječaja.
Natječaj za dopredsjednika će se objaviti s rokom do 15. 8. 2016.
Predsjednik predlaže da se sva sredstva namijenjena za administrativnu
naknadnu preusmjere na tajnika Saveza sa datumom izbora. Izuzetak
su naknade za vođenje internet stranice Saveza i Internet stranice za
vođenje rezultate, za koje će naknada biti naknadno određena.
Eduard Perković je predložio da Damir Gobec napiše tekst natječaja za
računovodstveni servis.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćen.
7. Raspisivanje natječaja za stalna stručna radna tijela
Mario Štambuk će izraditi tekst natječaja za stalna stručna tijela Saveza
8. Reprezentacije, precizna orijentacija
Damir Gobec izjavio je kako se ne slaže s načinom bodovanja za
reprezentaciju u preciznoj orijentaciji te Eduard Perković predlaže da se
izradi novi sustav bodovanja za reprezentaciju, koji bi vrijedio za 2017.
godinu.
Damir Gobec tvrdi da kvalifikacijska lista nije u skladu s Pravilnikom po
kojem ne smije biti više Temp-O natjecanja od Pre-O natjecanja, na što
Ivo Tišljar odgovara da se to dogodilo zbog izbacivanja natjecanja u
Slovačkoj iz liste za kvalifikacije.
Damir Gobec kaže i da klubovi općenito nisu dovoljno upoznati s
funkcioniranjem reprezentacije u preciznoj orijentaciji i kvalifikacija za
istu te da je potrebna veća transparentnost.
Damir Gobec i Eduard Perković predlažu da se organizira sastanak svih
natjecatelja koji su kandidati za reprezentaciju u preciznoj orijentaciji
kako bi se sve upoznalo s detaljima o kvalifikacijama i porazgovaralo o
eventualnim promjenama. Sastanak treba biti prije Svjetskog prvenstva
te će Ivo Tišljar obavijestiti natjecatelje o točnom terminu.
Ivo Tišljar rekao je kako je Popis izbornih natjecanja za reprezentaciju
za 2016. godinu objavljen 26. veljače 2015. na internetskim stranicama
Saveza. Sukladno mogućnosti koju dopušta pravilnik, a s obzirom da su
neki članovi OK Vihora zbog angažmana oko WTOC-a imali malen broj
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nastupa, Ivo Tišljar je predložio, a izvršni odbor potvrdio da se
ovogodišnje PreO natjecanje u Lipici doda među kvalifikacijska za
reprezentaciju u 2016. godini.
Frane Marković predlaže da se na kvalifikacijsku listu dodaju još dvije
Pre-O utrke (Menina TrailO u organizaciji OK Trzin te utrka u organizaciji
OK Vihor) koje će se održati u 6. mjesecu, kako bi se zadovoljilo
Pravilnik. Natjecanje OK Vihor trebalo bi uvrstiti i kao PreO kup
natjecanje. Prijedlog je prihvaćen s 4 glasova za. Ivo Tišljar i Eduard
Perković su suzdržani.
Eduard Perković predlaže da klubovi mogu financirati nastup svojih
članova na Svjetskom prvenstvu, ako voditelj smatra da je natjecatelj
dovoljno kvalitetan za nastup.
Ivo Tišljar iznio je i problem sufinanciranja troškova Europskog
prvenstva, ako Savez neće financirati iznos u potpunosti. Prijedlog je da
se sufinanciranje odvija u postocima ukupnih troškova.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
9. Razno
Damir Gobec ispričao je o aktivnostima OK Vihor vezanim uz Svjetski
dan orijentacije i pozvao sve klubove da se pridruže.
Sjednica je završila u 22:03 sati.

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Ivan Šeperić-Grdiša

predsjednik
Eduard Perković
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