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Hrvatski orijentacijski savez 
19. sjednica Izvršnog odbora 

  

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  

Sjednica je održana u utorak 10. veljače 2009. godine u Zagrebu, 
Ribnjak 2, s početkom u 18.05 sati.  
 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: 
1. Karlo Gobec, predsjednik Saveza; 
2. Ivica Urbanc,  dopredsjednik Saveza; 
3. Franjo Budi, član Izvršnog odbora Saveza; 
4. Darko Duhović, član Izvršnog odbora Saveza; 
5. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza; 
6. Darko Merunka, član Izvršnog odbora Saveza; 

 
Odsutni: 

1. Damir Miljković, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano 
2. Tihomir Salopek, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano 
3. Mladen Vukmanović, član Izvršnog odbora Saveza; opravdano 

 
Ostali prisutni: 

1. Dario Štambuk, OK "dr. Ivan Merz"  (od 20.00h) 

 
Šest članova Izvršnog odbora su prisutna na sjednici te se konstatira kvorum 
za rad.  
Nakon diskusije predložen je slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. i 18. sjednice IO 
3. Zaključci sa godišnje Skupštine Saveza 

a. Financijska dugovanja iz 2008. godine. 
4. Financijsko poslovanje Saveza 

a. Izmjene i dopune Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju 
i Odluke o naknadi putnih troškova. 

5. Problematika vezana uz nastupe reprezentacija 
a. Godišnje izvješće za 2008. godinu, 
b. Izbor za tijela i funkcija u Savezu, vezana uz reprezentaciju, 
c. Plan rada za 2009. godinu, 
d. Financijski plan za 2009. godinu. 

6. Izvješće Povjerenika  za natjecanja, 
a. Registracija natjecatelja, 
b. Verifikacija rezultata 
c. Kupovi Hrvatske, 
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d. Državna prvenstva. 
7. Verifikacija natjecateljskog kalendara za 2009. godinu 

a. Utvrđivanje: 
• Iznosa startnine 
• Natjecateljske takse 
• Rok uplate natjecateljske takse 
• Kriterij za elitne kategorije 
• Natjecateljske kategorije za ovu sezonu 

8. Priprema Dana orijentacijskog sporta, 
a. Određivanje termina i mjesta održavanja, 
b. Prijedlog za izbor najboljih sportaša i članova HOS-a, 
c. Financijska projekcija organizacije. 

9. Povjerenstvo za natjecanja - prijedlozi za promjene, dopune i izmjene 
natjecateljskog pravilnika za orijentacijsko trčanje, 

10. Izbor tajnika Saveza, 
11. Školovanja za instruktore orijentacije pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, 
12. Razno 

 
 
1. Usvajanje dnevnog reda 

Dnevni red prihvaćen je uz jedan suzdržani glas. 
 
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. i 18. sjednice IO 

Zapisnici sa 17. Sjednice IO od 9. prosinca 2008. i 18. sjednice IO od 26. 
prosinca 2008. godine prihvaćeni su uz jedan suzdržani glas. 
 
3. Zaključci sa godišnje Skupštine Saveza 

Darko Duhović pripremit će Odluke koje IO donosi na temelju zaključaka 
Skupštine. 
Strategija razvoja orijentacijskog sporta, rješavat će se na narednim 
sjednicama IO. 
IO će izraditi financijski plan za 2009. godinu, nakon što dobije ulazne 
parametre od HOO. Predstavnici Saveza ići će na razgovor u HOO kod 
pomoćnika tajnika za neolimpijske sportove sa zahtjevom za ispravkom 
rasporeda dodjele financijskih sredstava.  
Ovlašćuje se Darko Duhović da napravi čistopis Pravilnik o nagradama i 
priznanjima Saveza. Odluku će sastaviti Ivica Urbanc. 
Problematika OK "Sljeme": U trenutku kada amandman na Statut Saveza stupi 
na snagu OK "Sljeme" prelazi u status redovnog privremenog člana. 
IO raspravljao je o prijedlogu Skupštine da se Savez kandidira za organizaciju 
IOF natjecanja.  
IO predlože klubovima da se sami ili u suradnji sa drugima kandidiraju za 
organizaciju natjecanja. Rok prijave za 2013. godinu je do 31.12.2009. godine.  
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Darko Duhović razrješuje se dužnosti koordinatora sa Alpe Adria grupacijom, 
te se obavezuje dostaviti pismenu obavijest glavnom koordinatoru i 
članicama Alpe Adria grupacije o odluci Skupštine Saveza o nepristupanju.  
Konstatira se da OK "Maksimir" nije uplatio kotizaciju za WRE trku u 2008. 
godini. Klub je dužan platiti kotizaciju do 1. ožujka. 2009. Natjecatelji OK 
"Maksimir" moći će se registrirati za natjecanja Kupa tek nakon uplate 
dugova.  
 
4. Financijsko poslovanje Saveza 

a. Izmjene i dopune Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju i Odluke 
o naknadi putnih troškova. 

IO će o naknadi troškova odlučiti nakon temeljne analize financijskih 
mogućnosti Saveza i troškova koji bi nastali naknadama za članove Skupštine, 
IO, NO i SČ, te kontrolora natjecanja.  
 
5. Problematika vezana uz nastupe reprezentacija 

a. Godišnje izvješće za 2008. godinu  

Godišnje izvješće sa nastupa reprezentacija za 2008. godinu nalazi se u 
prilogu.  
 
b. Izbor za tijela i funkcija u Savezu, vezana uz reprezentaciju 
Za direktora reprezentacija za 2009. godinu potvrđuje se Damir Gobec. On je 
dužan kontaktirati osobe koje su sposobne i kvalificirane da obavljaju rad sa 
reprezentacijama te njihova imena i funkcije preloži IO na usvajanje.  
 
c. Plan rada za 2009. godinu 
IO podržava financiranje sljedećih međunarodnih prvenstva: 

1. Svjetskog seniorskog prvenstva u OT,  

2. Svjetskog juniorskog prvenstva u OT,  

3. Svjetskog prvenstva u PRE-O i  

4. Svjetskog prvenstva u MTB-O. Ukoliko se ratno stanje u Izraelu nastavi IO 
predlaže odlazak reprezentacije na Europsko MTBO prvenstvo u 
Danskoj. 

Jednoglasno je prihvaćen predloženi Plan rada uz sljedeće izmjene: 

• Dodaje se Europsko juniorsko prvenstvo u Njemačkoj, 

• Brišu se aktivnosti vezane uz skijašku orijentaciju i nastup na AA- 
natjecanju u Njemačkoj.  

 
d. Financijski plan za 2009. godinu 
Na temelju odobrenih financija direktor reprezentacije predložiti će IO 
financijski plan za 2009. godinu. 
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6. Izvješće Povjerenika  za natjecanja 

Povjerenik za natjecanja Tihomir Salopek se putem e-pošte ispričao za 
nedolazak na sjednicu IO i najavio povlačenje sa dužnosti Povjerenika za 
natjecanja. Članovi IO će pokušati pronaći novog kandidata za navedenu 
dužnost. 
 
a. Registracija natjecatelja 
Registraciju natjecatelja u 2008. godinu vodio je Ivica Urbanc. Unatoč 
neodgovornom ponašanju udruga i značajnim kašnjenjem prijave 
natjecatelja registracija je do kraja godine uspješno provedena.  

Evidenciju registracije natjecatelja U 2009. godini vodit će Darko Duhović.   

b. Verifikacija rezultata 
Verificiraju se svi rezultate koji su pristigli. Upozoravaju se klubovi da izvješća sa 
natjecanja dostave PISMENIM putem u sjedište Saveza. 

c. Kupovi Hrvatske 
Verificiraju se rezultati  

• Kupa Hrvatske za orijentacijsko trčanje,  

• Sprint kupa Hrvatske i  

• Kupa PRE-orijentacije Hrvatske.  

Rezultati Kupa Hrvatske iz MTB-orijentacije potrebno je provjeriti zbog uočenih 
nedostataka.  

d. Državna prvenstva 
Verificiraju se rezultati državnih prvenstva.  
 
7. Verifikacija natjecateljskog kalendara za 2009. godinu 

Nakon diskusije i provjere prihvaćen je, uz jedan glas protiv, kalendar 
orijentacijskih natjecanja za 2009. godinu. 
 
Za organizaciju državnih prvenstva u orijentacijskom trčanju na duge staze i za 
štafetu nijedan organizator se nije kandidirao. Na temelju toga odlučeno je 
da se navedena prvenstva održe u suradnji sa Slovenskim orijentacijskim 
savezom.  
 
a. Utvrđena su sljedeća pravila vezana uz nastupajuću natjecateljsku sezonu: 
- Pravo registracije natjecatelja za utrke državnih prvenstava i kupova 

Hrvatske u orijentacijskom trčanju, MTB-orijentaciji, i preciznoj orijentaciji 
imaju sljedeći redovni punopravni članovi Saveza: OK „Bjelovar“, OK 
„Međimurje“, OK "Vihor", OK "Ris", OK "Kapela", OK "Japetić", OK "Maksimir", 
OK "Torpedo", OK "Lokve", OK "Jelen", redovni privremeni član Saveza OK 
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"Sljeme" i privremeno registrirane udruge HOD "Anton Mihanović" i "dr. Ivan 
Merz" iz Zagreba.  

- Natjecateljska sezona u Hrvatskoj traje od 1. ožujka do 30. studenog 2009. 
godine; 

- Kup Hrvatske će se organizirati za sljedeće staze: 
 srednje,  
 kraće-duge i  
 duge staze,  

- Sprint kupu Hrvatske održavat će se na sprint stazama;  
- Vremena pobjednika definirana su natjecateljskim pravilnikom - Privitak 4; 
- Dopušteno vremensko zadržavanje na stazi iznose: 

 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, koji se određuje na temelju 
trenutnog plasmana u Kupu (M21E – prvih pet natjecatelja; Ž21A – prve tri 
natjecateljice), trebaju biti razdvojeni minimalno 10 minuta.; 

- Startni interval za sprint natjecanja iznosi 1 minutu u svim kategorijama; 
- Startni interval za natjecanja na srednjim stazama je minimalno dvije 

minute; 
- Pravo nastupa u M21E i Ž21A imaju svi natjecatelji stariji od 20 godina. Stariji 

juniori (M19-20) imaju pravo nastupa uz odobrenje IO. 
- Funkciju sudačkog vijeća vršiti će članovi Izvršnog odbora i  službene 

osobe (delegati); 
- Troškove kontrolora za državna prvenstva, kupove Hrvatske i WRE – 

natjecanja snosi organizator natjecanja; 
- Visina startnine 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; 

- Iznos natjecateljske takse za Sezonu 2009. iznosi: 
 za juniore i mlađe 25,00 kuna; 
 za seniore i starije 35, 00 kuna; 

- Natjecatelje su registrirani od trenutka kada uplate natjecateljsku taksu; 
- Rok za uplatu klupske članarine je 1. ožujak 2009. U slučaju kašnjenja 

rezultati se boduju za Kup i PH tek nakon izvršene uplate; 
- Zbog malog broja natjecatelja i slabe konkurencije jedinstvene juniorske 

kategorije M/Ž17-20 sa bodovnim koeficijentom od  0,80 i dalje ostaju na 
snazi. Početnicima iz ove kategorije dopušta se start u MŽ21B 
kategorijama.  
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- Uvode se kategorije Ž45 (bodovni koeficijent 0,7) i M65 (bodovni koeficijent 
0,6); 

- Kategorije za MTB-O i PRE-O uskladiti će se sa Slovenskim orijentacijskim 
savezom; 

- Prijavu natjecanja za svjetsku ranglistu (WRE) za IOF kalendar treba na 
obrascu pismeno dostaviti na adresu Saveza ili Povjereniku za natjecanja 
zaključno do 01. rujna 2009. godine. WRE kotizaciju u iznosu od 250 eura 
snosi organizator utrke; 

- 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; 

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

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

 
- Na čiji teret će se knjižiti troškovi kontrolora za državna prvenstva, kupove 

Hrvatske i WRE - natjecanja odlučit će se na idućoj sjednici IO na temelju 
financijskog plana za 2009. godinu.  

 
8. Priprema Dana orijentacijskog sporta 

Dopredsjednik saveza Ivica Urbanc obavijestio je IO da nije u mogućnosti 
Dan orijentacijskog sporta organizirati u Delnicama.   

Zaključak: 
Klubovi koji žele organizirati Dan orijentacijskog sporta i proglašenje Kupova 
trebaju se pismeno javiti do 1. ožujka. Predsjednik saveza poslat će upit svim 
udrugama. Ukoliko se ne javi nijedan kandidat proglašenje će se provesti  
4. travnja nakon natjecanja „Otvoreno prvenstvo Kapele“.  
 
IO će formirat povjerenstvo za dodjelu nagrada za izbor najboljih sportaša i 
članova HOS. Predviđeni rok je 1. ožujka 2009.   
 
Financijska projekciju organizacije predložit će organizator. 
 
9. Povjerenstvo za natjecanja - prijedlozi za promjene, dopune i izmjene 

natjecateljskog pravilnika za orijentacijsko trčanje 

Dopredsjednik Saveza formirat će tim koji će usuglasiti prijedloge za 
promjene, dopune i izmjene Natjecateljskog Pravilnika. Svim udrugama uputit 
će se zahtjeva da dostave amandmane za promjenu Pravilnika. 
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10. Izbor tajnika Saveza 

Dopredsjednik Saveza uputit će e-poštom dopis svim udrugama sa raspisom 
natječaja za tajnika Saveza. U dopisu će se navesti uvjeti rada i tražene 
kvalifikacije. Rok izvršenja je 1. ožujak 2009. godine. 
 
11. Školovanja za instruktore orijentacije pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji 

Ispite iz općeg dijela školovanja u proljeće prošle godine položilo je 33 osoba 
prema popisu u prilogu. U popisu su također navedene i postignute ocjene. 

Školovanje će se nastaviti sa specijalističkim dijelom u travnju ove godine.  
Damir Gobec kontaktirat će sa Agostonom Došekom iz Mađarske u vezi 
predavanja.  
 
12. Razno 

Nije bilo rasprave. 
 
            

Sjednica je završila u 22.35 sati.  
 
 
 
 

  Hrvatski orijentacijski savez 
 

predsjednik 
Karlo Gobec 

 


