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Zagreb, 12. rujna 2019.

81. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u četvrtak 12. rujna 2019. godine u Zagrebu, Ribnjak 2,
s početkom u 18:45 sati.
Prisutni članovi Izvršnog odbora:
1. Tomislav Kaniški, dopredsjednik Saveza;
2. Frane Marković, član Izvršnog odbora Saveza;
3. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza;
4. Ivo Tišljar, član Izvršnog odbora Saveza;
5. Ivan Šeperić-Grdiša, član Izvršnog odbora Saveza;
6. Mario Štambuk, član Izvršnog odbora Saveza
Odsutni članovi:
7. Eduard Perković, predsjednik Saveza; opravdano
Ostali prisutni:
1. Karlo Gobec, tajnik Saveza i zapisničar;
2. Tomislav Varnica, voditelj Pre-O izborne vrste

Konstatira se da na početku 81. sjednice IO-a, dana 12. rujna 2019. 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 sa 80. sjednice IO

3.

Kalendar natjecanja

4.

Reprezentacije

5.

Razno

1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red usvojen je jednoglasno, sa šest glasova za.

2. Usvajanje Zapisnika sa 80. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili Zapisnik sa
80. sjednice IO-a od 5. lipnja 2019. godine.

3. Kalendar natjecanja


Klubovi su početkom srpnja obaviješteni o roku za dostavu nominacija za
organizaciju WRE natjecanja za 2020. godinu.
Pristigla je nominacija OK Vihor koji je predložio tri subregionalna natjecanja u
sklopu SEEOC-a:
1. SEEOC middle 27.08.2020.
2. SEEOC sprint 28.08.2020.
3. SEEOC long 29.08.2020.
Nominacije su jednoglasno prihvaćene.



OK Orion odgodio je natjecanje u orijentacijskom trčanju i dva natjecanja za
Pre-O predviđena 14/15. rujna zbog nedostatka osoblja za organizaciju. Poziv
nije niti poslan, a trka je odgođena prije dva tjedna.
OK Vihor odgodio je dva natjecanja iz PreO predviđena za 1. rujan zbog
nedostatka interesa.
Novi termini za navedena natjecanja su:
13.10. Kup Feuda (PreO KH – dva tempo natjecanja)
19.10. Kup Oriona (KH)
20.10. Vihor TempO Challenge i Vihor PreO Sprint (Pre-O KH)



19. Zagreb Open - City race u organizaciji OK Vihor: Natjecanje predviđeno
u petak 21.09. održava se na terenu Blato jer se na Jarunu održava veća
manifestacija koja bi ometala natjecanje.



OK Japetić promijenio je teren predviđena za održavanje štafetnog PH 29.
rujna. Natjecanje će se održati na terenu Manja Vas.



Nominacije za O-kalendar 2020. potrebno je do 1. studenog putem
ispunjenog obrasca dostaviti Mariju Štambuku. Mario Štambuk će
prirediti kostur Kalendara za 2020. te isti poslati klubovima.

4. Reprezentacije


Sukladno odobrenom kalendaru i planu rada reprezentacije su nastupile
na Alpe Jadran Kupu (AAC) u Hrvatskoj, Svjetskom juniorskom prvenstvu
(JWOC) u Danskoj, Svjetskom seniorskom prvenstvu (WOC) u Norveškoj,
i Prvenstvu jugoistočne Europe (SEEOC) u Moldaviji.



Reprezentacija u preciznoj orijentaciji nastupila je od 23. do 26. lipnja u
Portugalu na Svjetskom prvenstvo u preciznoj orijentaciji. U Prilogu 1
nalazi se izvješće koje je predao Tomislav Varnica.



Matija Razum će od 25. do 29. listopada nastupati na finalu Svjetskog
kupa u Kini. Savez je sredstva za njegov nastup osigurao u suradnji sa HOO.



Plan za 2020. godinu
- Svjetsko juniorsko prvenstvo održava se krajem lipnja u Turskoj, a termin
predstavlja problem za naše juniore jer se djelomično poklapa sa terminom
državnih matura koje se provode do 26. lipnja.
- Iduće godine je prvo isključivo sprint SP. Predviđeno je da iz Hrvatske nastupe
3+3 natjecatelja. Za kvalifikacije bi se odredile 2-3 sprint trke u Hrvatskoj ili
inozemstvu. Koristio bi se teren koji natjecateljima nije poznat. Uz to bi se
odredile atletske norme.
- Za juniore odrediti će se kvalifikacijske trke i atletske norme.
- Način kvalifikacija za Pre-O prvenstva za 2020. godinu ostaje isti.

5. Razno
Prema zahtjevu HOO plan nastupa odnosno financijsko plan za 2020. godinu
unesen je u web-aplikaciju HOO. U skladu sa uputama HOO uneseni su planirani
nastupi, datumi i mjesta održavanja, način transporta i vrste smještaj te broj osoba
koji Savez predviđa. Troškove izračunava i odobrava HOO.
Savez je planirao nastup 3+3 osoba na SP (Sprint WOC), 3+3-1 osoba na
juniorskom SP i 3+1 osobe u preciznoj orijentaciji.
Sukladno Zakonu o E-računu, koji je stupio na snagu 1. srpnja, Savez je otvorio
E-račun u Fini. Inicijalni troškovi iznose 800kn, dok su godišnji troškovi održavanja
400kn.
Damir Gobec predlaže izmjenu Statuta Saveza u smislu da zastupljenost u
Skupštini bude u srazmjeru s radom kluba/udruge. On će formulirati prijedlog.
Članovi reprezentacija predlažu da donji dio dresa i trenirke reprezentacije Hrvatske
budu hlače (ne tajice) crne boje.
Za 19. Zagreb Open - City race u Zagrebu prijavljeno je ukupno više od 200
natjecatelja, polovica dolazi iz inozemstva.
U kolovozu ove godine na sjednici SEEOA u Moldaviji Damir Gobec izabran je za
njenog predsjednika.
Prilozi:
1. Izvješće sa SP u preciznoj orijentaciji

Sjednica je završila u 19:45 sati.

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Karlo Gobec

dopredsjednik
Tomislav Kaniški

