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Hrvatski savez za orijentacijsko trčanje 
6. sjednica Izvršnog odbora 

  
ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  

 
Sjednica je održana 5. travnja 2007. godine, na adresi Ribnjak 2, Zagreb s 
početkom rada u 17:30 sati.  
 
Prisutni članovi Izvršnog odbora: 

1. Karlo Gobec, predsjednik Saveza; 
2. Damir Gobec, član Izvršnog odbora Saveza; 
3. Damir Miljković, član Izvršnog odbora Saveza; 
4. Darko Duhović, član Izvršnog odbora Saveza; 
5. Nenad Lovrec, član Izvršnog odbora Saveza; 
6. Tihomir Salopek, član Izvršnog odbora Saveza; 

 
nisu prisutni - opravdano: 

1. Ivica Urbanc,  dopredsjednik Saveza; 
2. Damir Jasprica, član Izvršnog odbora Saveza; 
3. Željko Oršolić, član Izvršnog odbora Saveza. 

 
ostali prisutni: 

1. Bojana Čorić Nikolić, Sud časti 
2. Milivoj Uroić, POK Maksimir 

 
Ukupno 6 od 9 članova Izvršnog odbora prisutno je na sjednici te se konstatira 
kvorum za rad. 
 
Predložen je slijedeći dnevni red: 
 
1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice IO od 18. ožujka 2007. godine 
3. Povjerenstvo za natjecanja - info 

3.1. Izmjene i dopune kalendara natjecanja 
3.2. Status Alpe-Adria natjecanja 

4. Sud časti - info 
5. Aktualna tematika 
6. Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 7. sjednice IO HSOT 
7. Razno 
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AD 1 Usvajanje dnevnog reda 
 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

AD 2 Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice IO od 18. ožujka 2007. godine 
 
Zaključak:  
Zapisnik sa 5. sjednice sa svim zaključcima usvaja se jednoglasno. 

 
AD 3 Povjerenstvo za natjecanja - info 

 
3.1. Izmjene i dopune kalendara natjecanja 
Informacije iznosi Tihomir Salopek, povjerenik za natjecanja Saveza: 

Sa Orijentacijskom zvezom Slovenije dogovorena je suradnja u organizaciji 
štafetnog prvenstva Hrvatske. Natjecanje će se održati 13. svibnja u 
Logatecu.  

Vihorovo natjecanje u Preciznoj orijentaciji koje se 1. travnja nije održalo zbog 
bolesti glavnog organizatora može se održati u jesen ali se neće uvrstiti u 
kalendar natjecanje te se neće bodovati za Kup Hrvatske. Savez će za 
nagrade osigurati diplome, a ukoliko će biti sredstva na kraju godine će se na 
proglašenju Kupova dodijeliti i medalje. 

Prioritetna zadaća bio je raspored kontrolora po natjecanjima koji su 
dodijeljeni sukladno kalendaru natjecanja HSOT. 

U tijeku su radovi na Poslovnicima povjerenstva te obrascu kontrolora 
natjecanja.  

 

Zaključak: 
 
Za štafetno prvenstvo Hrvatske vrednovat će se štafetno natjecanje koje OZS 
organizira 13. svibnja u Logatecu. Sukladno odluci sa prošle sjednice IO je 
odredio sljedeće kategorije koje se računaju za državno prvenstvo: M21, Ž19, 
M16, M20, M35, Ž18, Ž35. Kategorija M21 organizira se sa tri izmjene, dok ostale 
kategorije imaju samo dvije izmjene.  

Povjerenik za natjecanja će u suradnji sa predsjednikom Saveza sastavit popis 
svih kontrolora sa evidencijom njihove aktivnosti u zadnjim godinama.  

Osnovne troškove kontrolora (prijevoz, prehrana, smještaj), bez dnevnica, 
pokrivaju organizatori natjecanja.  O troškovima trebaju sastaviti obračun te u 
privitku Izvješća sa natjecanja dostaviti na adresu Saveza. 
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Specifikaciju troškova kontrolora za 2006. godinu organizatori natjecanja su 
dužni dostaviti tajniku Saveza do 1. lipnja 2007. godine za svako pojedino 
natjecanje. 

 

3.2. Status Alpe-Adria natjecanja 
Kao predstavnik kluba organizatora sjednici prisustvuje Milivoj Uroić, tajnik POK 
Maksimira. Upoznaje prisutne sa činjenicom da je kao predstavnik kluba 
organizatora Alpe Adrija natjecanja u mogućnost razgovarati o statusu 
natjecanja, ali ne i o uvjetima natjecanja jer u svezi njih odluke donosi glavni 
organizator. Prema njegovim riječima Dario Štambuk, glavni organizator AAC 
ne želi prisustvovati sjednici IO. 

 

Organizator natjecanja traži da se natjecanje Alpe-Adria Kup boduje za Kup 
Hrvatske jer misli da će tako privući manje domaćih natjecatelja.  

Povjerenik za natjecanja upoznaje ga sa odlukom IO od 2006. godine da se 
WRE natjecanja na boduju za Kup Hrvatske, te je to pravilo primijenjeno prošle 
godine na WRE trke koje su organizirali OK Bjelovar i OK Vihor.  

Predsjednik Saveza i Povjerenik za natjecanja postavljaju pitanje tajniku POK 
„Maksimira“ da li HSOT smije u svoj službeni kalendar uvrstiti natjecanja koja 
nisu pod ingerencijom Saveza.  

Tajnik POK „Maksimira“ nije odgovorio na pitanje. 

Darko Duhović, član IO iznosi da je razlika između službenog kalendara i 
neformalnih kalendara u tome da se u službenom kalendaru navode 
natjecanja koja su pod ingerencijom saveza, te koja se organiziraju sukladno 
Pravilniku o natjecanjima Saveza i odlukama IO o kontroloru natjecanja, visini 
startnine itd.  

HSOT je pravno jedini nacionalni Savez koji provodi orijentacijsku djelatnost.  

 
Zaključak: 
Stav IO je da organizator natjecanja koji je udruga članica Saveza, mora 
omogućiti da za reprezentaciju Hrvatske nastupaju svi najbolji natjecatelji u 
Hrvatskoj bez uvjeta o članstvu u drugom Savezu. Za reprezentaciju je 
nadležan Direktor reprezentacija HSOT-a koji koordinira aktivnostima. Treba 
zatražiti garancije da će organizator ispoštovati legalitet HSOT nad nastupom 
reprezentacije Hrvatske na natjecanju.  

Natjecanje Alpe-Adria se ne boduje za Kup Hrvatske, ali ostaje u kalendaru 
natjecanja pod gornjim uvjetom. 

IO ponovno ističe da ne odobrava nikakve bojkote natjecanja,te traži da 
organizator poštuju Statut HSOT i Pravilnik za natjecanja. 
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AD 4  Sud časti - info  
 

Informacije iznosi Bojana Nikolić Čorić, članica Suda časti: 

Bojana Nikolić Čorić  je prezentirala prijedlog Poslovnika o radu Suda časti.  

Zaključak: 
Pravilnik je nužno još nadopuniti, a IO pruža punu podrška radu Suda časti te 
će pomoći u izradi Poslovniku o radu Suda časti i Pravilniku o stegovnoj 
odgovornosti.  
 

AD 5 Aktualna tematika 

 
Zaključak: 
D. Duhović imenuje se koordinatorom aktivnosti izjašnjavanja o članku 1. 
Statuta HSOT-a, te će udrugama koje se bave orijentacijskim sportom, a nisu 
članovi HSOT,  

 

također uputiti dopis u kojem se traži očitovanje o članku 1. Statuta u kojem 
se definira da je HSOT jedini nacionalni sportski savez koji potiče, promiče, 
nadgleda i skrbi o hrvatskom orijentacijskom sportu, te ga predstavlja u 
međunarodnim sportskim udruženjima. 

Stav IO-a je da udruge koje ne dostave traženo izjašnjavanje do 19. travnja 
2007. neće moći ostvarivati djelatnosti unutar HSOT-a u ovoj sezoni, neće 
moći registrirati svoje natjecatelje i neće moći organizirati utrke u kalendaru 
HSOT-a i pod njegovim patronatom.  

Radi zaštite interesa HSOT-a, IO će svako odstupanje članova HSOT-a od 
Statuta saveza smatrati dovoljnim argumentom da uskrati daljnje registrirano 
natjecanje unutar HSOT-a te provođenje ostalih orijentacijskih djelatnosti.  

Isto tako, ukoliko će neka udruga koja se bavi orijentacijskim sportom a član 
je drugog saveza želi provoditi aktivnosti vezane uz orijentacijski šport na 
nacionalnoj razni unutar HSOT, morati će se pismeno obratiti IO HSOT-a sa 
zamolbom u cilju dobivanja odobrenja za provođenje djelatnosti. 

 

5.1. Izborna vrsta  
Prema informacijama iznesenim od strane D. Gobeca i M. Uroića izborna 
vrsta koju sastavlja Komisija za orijentaciju HPS nastupiti će na Alpe- Adria 
Kupu.  
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Zaključak: 
IO se oštro protivi nastupu natjecatelja za reprezentaciju po kriteriju 
podobnosti, odnosno članstva u društvu/klubu članu Komisije za orijentaciju 
HPS. Jedini kriterij nastupa za izbornu vrstu Hrvatske može biti kvaliteta 
natjecatelja. 

Direktor reprezentacija D. Gobec će do iduće sjednice predložiti plan rada 
izbornih vrsta, te će se legitimnim smatrati samo nastupi natjecatelja izborne 
vrste koje IO na prijedlog selektora odobri. 

Za izbornu vrstu iz MTB-O natjecanja PH na srednjoj stazi i na dugoj stazi, koja 
se održavaju 21. i 22. travnja u Slovenj Gradecu su selekcijski kriteriji.  

 

AD 6  Utvrđivanje termina i mjesta održavanja 7. sjednice IO HSOT 
 

U raspravi o terminu i mjestu održavanja iduće sjednice IO nije postignut 
konkretan dogovor već će IO u međusobnoj komunikaciji isto uskladiti.  
 

AD 7  Razno 
 

Zaključaka pod razno nije bilo. 
 

 
Sjednica Izvršnog odbora HSOT-a završila je sa radom u 20.30 sati. 
 

U Zagrebu, 05.04.2007. godine. 
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predsjednik 
Karlo Gobec 

 


