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Osvrt na 2019. godinu 

 

Opći osvrt 

U 2019. godini u Hrvatskoj je organizirano 25 natjecanja sa 42  
pojedinačnih dana/trka. Uz to treba pribrojati i nekoliko dječjih trka koje po 

brojnosti ne zaostaju za trkama koje se boduju za Kup ili prvenstvo Hrvatske. OK 
Bjelovar, Japetić, Kapela, Maksimir, Vihor redovito organiziraju trke za djecu koje 
privuku prosječno 100-tak djece. Na fašničkom orijentacijskom trčanju 

SRAKOTRK, koju već 13. godinu za redom organizira OK Japetić, natjecalo se 
također 300-tinjak djece. Vrijedna je i inicijativa Matije Razuma i Maria 

Štambuka koji su organizirali 3 . sezonu Zimsku ligu sa 10 natjecanja u zimu 
2018/19. Vrlo dobra posjećenost i 3. sezonu govori da takav tip trening 
natjecanja nedostaje u zimskom periodu kada nema natjecanja za Kup i 

prvenstva Hrvatske. 

Prosječan broj registriranih natjecatelja na natjecanjima za Kup Hrvatske 

(samo u kategorijama koje se boduju) iznosi 166,6 natjecatelja. Broj svih 
natjecatelja na Kup natjecanjima je u prosjeku 179. To je oko 12 postvo više (20 
po trci) natjecatelja u odnosu na 2018. Broj natjecatelja na trkama Kupa 

Hrvatske bio je u ujednačen s oko 180 natjecatelja. Jedina iznimka dogodila se u 
srednjem dijelu sezone, natjecanje, dvodnevno, u Varaždinskim Toplicama, 14. 

memorijal 7.gb. "Puma" organiziranom van nastavne sezone. OK Sova je 
organizirao međunarodno natjecanje Alpe Jadran Kup. Natjecanje je održano u 
Našicama i na Papuku. 

Broj natjecatelja na sprint natjecanjima bio je uglavnom na istoj razini kao 
i prethodnih godina a primjećuje se pad zainteresiranosti organizatora za sprint 

natjecanja. 

Pada i zainteresiranost za orgenizaciju i nastupe na natjecanjima iz 
Precizne orijentacije. 

Hrvatska je u 2019. imala 8 reprezentativnih nastupa, održane su 1 
pripreme reprezentacije. 

Hrvatska reprezentacija je u 2019. g. nastupila na slijedećim natjecanjima: 

 22.02.-24.02. Prvenstvo Mediterana (Bullas, Španjolska) 

-17.06. Alpe Jadran (Našice, Hrvatska) 

-13.07. Svjetsko juniorsko prvenstvo (Silkeborg, Danska) 

-17.08. Svjetsko seniorsko prvenstvo (Sarpsborg, Norveška) 

-29.06. Svjetsko prvenstvo u pre-o, (Idanha-a Nova, Portugal) 

-25.08. Prvenstvo jugoistočne Europe (Chisnau, Moldavija) 

-31.10. Svjetski kup (Guanzhou, Kina) 

 
Na gore navedenim natjecanjima za reprezentaciju je nastupilo ukupno 16 

natjecatelja: (7 juniora/kadeta / 9 seniora/ki) iz 86hrvatskih klubova. 



 

Organizirane su pripreme reprezentacije za svjetsko prvenstvo u Istri, od 6-8. 
prosinca. Matija Razum je odradio zamišljanje i postavljanje staza. 

HOO trenutačno u svojoj evidenciji ima 5 kategoriziranih natjecatelja iz 
orijentacije, od toga jednu u prvoj kategoriji: Iva Lovrec; Matija Razum u trećoj 
kategoriji te Jura Kukec, Paula Pavlin i Jan Gobec u petoj kategoriji.    

Rad Izvršnog odbora 

Od prošle redovne sjednice Skupštine Izvršni odbor se sastao na sedam 

sjednica u 2019. Hitne odluke dogovorene su e-poštom, na sjednicama su se 
odluke potvrđivale. 

Tomislav Kaniški, kao predstavnik Saveza, prisustvovao je sjednicama 

Skupštine HOO i Odbora neolimpijskih sportova, Alpe Jadran OG te na sjednici 
IOFa za vrijeme Svjetskog prvenstva u Norveškoj. Damir Gobec predstavljao je 

Savez na sjednicama COMOFa I SEEOA. 

Kroz suradnju sa Uredom za programe nacionalnih športskih saveza 

provedeno je financiranje programa Saveza. Sa IOF-om se redovito komuniciralo 
e-poštom.  

Sjednice IO održavale su se tijekom godine u prostorijama Saveza te jedna 

sjednica u prostorijama LZMK.  

Javnost rada ostvarena je putem web-stranica (www.orienteering.hr) i 

Facebook profilom koje administrira Iva Tatić.  Tajničke poslove u Ured Saveza 
vodio je tajnik Karlo Gobec. 

U protekloj godini održana su prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju 

za sprint, srednje staze, duge staze, štafeta i sprint štafeta. Za preciznu 
orijentaciju održano je prvenstva u Pre-O i Temp-O te PH MtBO.  

Proglašenje kupova Hrvatske održano je na 10. veljače u sklopu natjecanja 
O-PMF u Zagrebu.  

Mario Štambuk zadužen je za izradu registra orijentacijskih karata i 

kalendar natjecanja, te obnaša i funkciju koordinatora za nove karte i terene.  

Lino Legac je vodio obradu rezultata Kupova. Tajnik Saveza je vodio 

registracije natjecatelja. 

Koordiniran je i usvojen kalendar natjecanja i prijedlog financijskoga 
plana za 2019. godinu. 

Provedena je revizija Pravilnika za orijentacijska natjecanja. A 

Rad reprezentacija u o-trčanju podijeljen je između Matije Razuma (WOC, 

WC i pripreme reprezentacije), Damira Gobeca (JWOC, SEEOC) i Tomislava 
Kaniški (AJK). Tomislav Varnica, voditelj reprezentacije u pre-o odradio je isti 
posao za pre-o reprezentaciju. 

Održana je 1 sjednice Skupštine. 

                              

 Hrvatski orijentacijski savez  
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