STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE
ZAPISNIK
Sjednice Županijskog Streljačkog Vijeća

Subota, 26.01.2019. Rovinj-Rovigno, restoran Maslina, 19:00 sati
Prisutni:
Vjekoslav Poropat - predsjednik - SK "A.Vivoda" Buzet
Moris Popović - SK "Rovinj" Rovinj
Ivica Bolonović - SK "Istra" Marčana
Ivica Ocelić - SK časnika Pula
Marinko Maričić - SD "Centar" Pula
Rino Čekić - SD "Sagitar" Kanfanar
Renato Sokolović - SK "Istra - Tar" Vabriga
1. Jednoglasno se usvaja dnevni red.
2. Poslovnik o radu ŽSV treba sažeti i dati novi prijedlog na glasanje narednoj skupštini u svibnju
2019. Godine
3. SD “Istra” Barban, članica Streljačkog Saveza Istarske Županije bez prava glasa dok se ne
produži mandat predsjedniku i skupštini, potrebno je uputiti dopis na očitovanje.
4. Jednoglasno se usvaja kalendar SSIŽ natjecanja za 2019. Godinu.
- Vijeće je suglasno da će organizacija 1.B HL puška-pištolj ISSF ostati u domeni SSIŽ,
Prvenstvo IŽ 2019 - VK pištolj/revolver/VK puška/PAP organizaciju preuzima SK “Bujština”
Umag-Umago a za ostala natjecanja u IŽ će se raspisati natječaj kako bi se članice mogle
javiti za organizaciju natjecanja. Članice su obavezne prijaviti natjecanje tajniku SSIŽ
najkasnije 15 dana prije održavanja natjecanja.
- U slučaju promjene datuma natjecanja, potrebno je usuglasiti promjene sa tajnikom.
- Minimalna preporučena kotizacija za sudjelovanje na natjecanjima u IŽ je 70,00 HRK za
discipline puška/pištolj i 100,00 HRK za discipline letećih meta.
- Sva natjecanja potrebno je sprovesti prijavom na informacijski sustav HSS-a (HSS-IS).
- Natjecatelji na svim prvenstvima IŽ moraju biti registrirani strijelci pri HSS-u.
- Članica (Klub) organizator osigurava mete, suce i opremu za ocjenjivanje.
- Članica (Klub) vrši obradu podataka i izdavanje biltena, obratiti se tajniku za obrazac.
- SSIŽ osigurava otvaranje prijave na stranicama HSS-IS, objave poziva na stranicama
www.ssiz.hr te pokriva troškove pehara i medalja koje organizator sam naručuje.
- Za dodjelu financijskih sredstava za organizaciju natjecanja i materijal koji će se koristiti na
natjecanju članica (klub) mora uputiti programski zahtjev za organizaciju manifestaciju Vijeću
SSIŽ.
5. Jednoglasno se usvaja dokumentacija izvješćivanja prema SSIŽ i to:
- Izvještaj o radu svake članice (kluba) za svaku godinu.
- Izvještaj rezultata – godišnjak za svaku godinu
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Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih športskih aktivnosti članica Saveza - Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i
usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera - Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području
na kojem djeluje - Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu - Skrb o izgradnji,
održavanju, upravljanju i korištenju streljačkh objekata i opreme - Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom športu te
ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta SSIŽ.
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-

Programski zahtjev za manifestacije (natjecanja)
Programski zahtjev za ostalo – stručno usavršavanje, opremu i nagrađivanje mladih
sportaša kadeta, juniora.
6. Kriteriji za dodjelu sredstava odrediti će se na sljedećem Županijskom Vijeću do kada je
potrebno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.
7. Razno
- Tajnik je izvijestio o današnjem održavanju tečaja za suce i trenere. Marinko Maričić izrazio
nezadovoljstvo organizacijom tečaja jer smatra da bi se tečaj trebao održati i u Puli za
strijelce njegovog kluba. Tajnik je objasnio da smo za današnji tečaj iskoristili namjenska
sredstva iz 2018 godine, nakon dodjele sredstava za 2019. godinu, ukoliko bude potrebe
organizirati će se još jedan tečaj za osposobljavanje stručnog kadra.
- Zbog potrebe stručnog usavršavanja sudaca puške, pištolja i letećih meta, u 2019. godini
potrebno je organizirati tečaj za suce Pu/Pi, članice (klubovi) letećih meta trebaju provjeriti
isteke licenca sudaca za leteće mete i dostaviti popis tajniku.
- Streljački savez Primorsko-Goranske Županije od 01.01.2019 otišao je u likvidaciju, zbog
prava nastupa na državnim prvenstvima možemo očekivati veliki broj prijava strijelaca iz
PGŽ na prvenstvima IŽ. Organizator natjecanja mora raspodijeliti grupe i discipline ovisno o
pristiglim prijavama i kapacitetima streljana u IŽ.
- Predsjednik je napomenuo da sve članice moraju svakodnevno pratiti stranice www.ssiz.hr
na kojim se objavljuju pozivi, natječaji, kalendari, natjecanja, stručna osposobljavanja i
ostala komunikacija za sve članice i njihove članove.
- Već sutra potrebno je objaviti kalendar natjecanja i natječaj za organizaciju natjecanja na
stranicama saveza.
- Usvaja se prijedlog za izradu promo materijala bočnih zastava i zidnog banera za
proglašenje pobjednika na prvenstvima županije. SK Rovinj je u fazi razvoja istog materijala
za organizaciju kupa republike Hrvatske, prijedlog tajnika je da se materijal otisne zajedno
sa promo materijalom koji će se tiskati za SK Rovinj-Rovigno kako bi se dogovorila bolja
cijena tiska i metraža platna.

U Rovinju-Rovigno 26.01.2019. godine
Moris Popović
Tajnik SSIŽ

