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Zagreb, 20.03.2019.

79. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sjednica je održana u srijedu 20. ožujka 2019. godine u Zagrebu, Ribnjak 2,
s početkom u 18:00 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:
1. 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 79. sjednice IO-a, dana 20. ožujka 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 78. sjednice IO

3.

Kalendar natjecanja

4.

Reprezentacije, izbor voditelja

5.

Registracija natjecatelja

6.

Obrazovanje u orijentacijsko sportu

7.

Razno

1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red nadopunjen je točkom 3. "Kalendar natjecanja". Izmijenjeni je dnevni
red usvojen jednoglasno, sa šest glasova za.

2. Usvajanje Zapisnika sa 78. sjednice IO-a
Članovi IO-a javnim su glasovanjem jednoglasno prihvatili Zapisnik sa
78. sjednice IO-a od 13. veljače 2019. godine.

3. Kalendar natjecanja
PreO Sprint - osnovne razlike:
- natjecanje sadrži manji broj zadataka, 12 - 15 (ako je za kup potrebno 15,
može biti 15).
- veći broj zadataka ima samo jednu zastavicu tj. odgovor je A ili Z.
- najveća razlika je u dozvoljenom vremenu zadržavanja na stazi. Na klasičnim
PreO natjecanjima za svaki zadatak daje se 3 minute, dok u sprint varijanti –
jedan zadatak treba riješiti u jednoj minuti. Na primjer: staza u dužini 1oom
sa 15 zadataka imati će vremensko ograničenje od 18 minuta (minuta po
zadatku + 3 minute za 1oom dužine).
Kao u klasičnom PreO natjecanju i ovdje postoji vremenska kontrola.
IO jednoglasno je prihvatio prijedlog da se kalendar natjecanja nadopuni sa sprint
i tempo natjecanjima iz precizne orijentacije u organizaciji OK Vihor (1. rujna – dva
natjecanja) i OK Orion (15.rujna). Natjecanja će se bodovati za PreO kup Hrvatske.

4. Reprezentacije, izbor voditelja
Članovi IO jednoglasno su izabrali Damira Gobeca za voditelja juniorske, odnosno
mlade reprezentacije u orijentacijskom trčanju za nastupe na Juniorskom svjetskom
prvenstvo (JWOC) u srpnju u Danskoj i Prvenstvu jugoistočne Europe (SEEOC) u
kolovozu u Moldaviji.
Za voditelja reprezentacije iz orijentacijskog trčanja za nastup na Alpe-Jadran kupu
(AAC) u lipnju u Hrvatskoj, članovi IO jednoglasno su izabrali Tomislava Kaniškog.
Voditelji će napraviti kalkulaciju troškova za nastup i isti dostaviti Uredu.
Za nastup na Europskom prvenstvu mladih (EYOC) u Bjelorusiji HOO je odobrio
sredstva kojima se eventualno može pokriti troškove sudjelovanja za jednu osobu.
Damir Gobec će izraditi troškovnik za nastup i ocijeniti je li postoji mogućnost
nastupa.
Tomislav Kaniški izraditi će obrasce za kandidate za mladu i seniorsku
reprezentacije Hrvatske u orijentacijskom trčanju. Kandidati će uz ispunjeni obrazac
morati priložiti potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za dostavu obrasca u Ured
Saveza je 31. ožujak 2019.g.
Sastav juniorske i kadetske reprezentacije odredit će se na temelju atletskih
provjera i kvalifikacijskih natjecanja. Za kvalifikacijska natjecanja određena su

natjecanja za Kup Hrvatske koje će se održati do 20. svibnja 2019.g. Za sve
kandidate će se testiranje atletske norme provesti u subotu 27. travnja 2019.g. u
10 sati na Sveticama.
Za nastup seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u kolovozu u Norveškoj
Tomislav Kaniški napraviti će kalkulaciju troškova za nastup 1 muškog i 1 ženske
natjecateljice te za nastup troje natjecatelja. Interes Saveza, s pogledom na
svjetsko prvenstvo u sprint orijentacijskom trčanju iduće godine, na kojem u štafeti
nastupa 2+2 natjecatelja, je nastup više natjecatelja.
Damir Gobec iznio je izvješće sa 8. Prvenstva Mediterana održanog od 22. do 24.
veljače u Bullasu, Španjolskoj. Ovo je drugi Hrvatske reprezentacije na
Mediteranskom prvenstvu. Ukupno je nastupilo više od 1600 natjecatelja iz preko
30 država, a u konkurenciji Mediteranskih zemalja nastupilo je devet država. Iduće
godine će se prvenstvo održati u Francuskoj. Izvješće i rezultati se nalaze u Prilogu
1.
Voditelj reprezentacije iz precizne orijentacije, Tomislav Varnica je na temelju
selekcijskih kriterija od devet natjecanja odredio ranglistu kandidata. Za
reprezentaciju Hrvatske određeni su Iva Lovrec, Ivo Tišljar i Tomislav Varnica.
Potencijalni četvrti član reprezentacije trebao je biti Jan Gobec, no zbog Fair playa
ne može nastupiti s obzirom da je njegov otac Damir Gobec IOF Senior Event
Adviser a majka Ivana Gobec Assistant Event Adviser za Svjetsko prvenstvo u
preciznoj orijentaciji u Portugalu 2019. (Prilog 2.)
Tomislav Varnica dostaviti će izvješće i rang listu na temelju koje su određeni
natjecatelji za nastup na WTOC-u, te prijedlog sustava kvalifikacija za 2020.
godinu. Sustav kvalifikacija treba prilagoditi manjem broju Pre-O natjecanja.
Mario Štambuk se zadužuje da pripremi nabavku jakni za
reprezentaciju u nordijskim zemljama u proljeće iduće godine.

nastup

Pre-O

5. Registracija natjecatelja
Svi klubovi su dostavili registracijski obrazac na vrijeme za početak sezone.
Svi orijentacijski klubovi podmirili su članarinu.

6. Obrazovanje u orijentacijskom sportu
Usuglašeni Program za obrazovanje orijentacijskih trenera predan je na odobrenje
Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Očekivani rok za
odobrenje je mjesec dana.
Orijentacijski klubovi bili su dužni 2017. godine uskladiti svoj rad sa Zakonom o
sportu te za provođenje treninga i tečajeva koristiti isključivo adekvatno obrazovano
osoblje. Ova razina stručnog osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u
orijentacijskom sportu predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog
usavršavanja i školovanja.

7. Razno
IO dobio je objavljene gps tragove na internetu članova OK Kapela iz koji se može
zaključiti da je klub organizirao trening na terenu Sloboština, predviđenim za
održavanje sprint natjecanja a prijavljenim za trku Sprint Kupa 13.4.2019. Članovi
IO su mišljenja da navedeni postupci nisu u skladu s točkom 32. Fair-play Pravilnika
za natjecanja.
U skladu s navedenim IO je odlučio da je OK Kapela dužan objaviti kartu terena
Sloboština (rezolucije 150 dpi) sa stazom treninga na svojim mrežnim stranicama.
Tomislav Kaniški uputit će OK Kapela pismenu odluku IO.
Izrađeno je novih 500 komada natjecateljskih knjižica. Iste se mogu naručiti u
Uredu Saveza.

Sjednica je završila u 19:10 sati.
Prilozi:
1. Izvješće sa Prvenstva Mediterana
2. Odluka o sastavu reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji
2019. g.

Hrvatski orijentacijski savez
Zapisnik vodio:
Karlo Gobec

dopredsjednik
Tomislav Kaniški

