STRELJAČKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

ZAPISNIK
Sjednice Županijskog Streljačkog Vijeća

Petak, 16.08.2019. Bužinija-Novigrad, civilno strelište SD „Gusar“, 19:00 sati
Prisutni:
Vjekoslav Poropat - predsjednik - SK "A.Vivoda" Buzet
Moris Popović - SK "Rovinj" Rovinj
Emil Spada - SK "Istra" Marčana
Ivica Ocelić - SK časnika Pula
Valter Cernogoraz - SD "Gusar" Novigrad
Sandi Pustijanac - SK "Eustahije" Marčana

Dnevni red:
1) Usvajanje poslovnika o radu ŽSV
2) Polugodišnji izvještaj aktivnosti u SSIŽ
3) Prijedlog organizacije kampa mladih u IŽ
4) Prijedlog izvještaja održanog tečaja za suce i trenere
5) Prijedlog kalendara za regionalna natjecanja u 2019. godini – 2. dio godine
6) Prijedlog kalendara za regionalna natjecanja u 2020. godini – 1. dio godine
7) Nadolazeća natjecanja: ŽP VK pištolj-revolver, ŽP Trap i 1.B Hrvatska Liga zrak
8) Prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava članicama
9) Prijedlog programa za sufinanciranje u 2019. godini
10) Odluka o dodjeli namjenskih financijskih sredstava SK Rovinj-Rovigno za organizaciju Kupa
Hrvatske u streljaštvu
11) Razno
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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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Jednoglasno se usvaja dnevni red i utvrđuje se kvorum.
1. Jednoglasno se usvaja poslovnik o radu Županijskog Streljačkog Vijeća.
2. Jednoglasno se usvaja polugodišnji izvještaj aktivnosti u SSIŽ.
3. Jednoglasno se usvaja organizacije kampa mladih u Rovinju-Rovigno krajem ljeta 2019 godine
za strijelce kadete i juniore zračnih disciplina SK Rovinja, SD Centar i SK Augustin Vivoda pod
vodstvom trenera SK Rovinja-Rovigno. Prijedlog je sa se sljedeće godine kamp mladih
organizira u Bužiniji-Novigrad za strijelce juniore letećih meta. Klubovi letećih meta moraju se
dogovoriti o tome i dati prijedlog Vijeću.
4. Jednoglasno se usvaja izvještaja održanog tečaja za suce i trenere.
5. Jednoglasno se usvaja kalendar za regionalna natjecanja u 2019. godini – 2. dio godine.
6. Jednoglasno se usvaja kalendar za regionalna natjecanja u 2020. godini – 1. dio godine.
7. Jednoglasno se usvaja:
-

Prijedlog da se iz kalendara za 2019 obriše natjecanje PŽ za veterane u disciplini trap, PŽ
VK/PAP 100m zbog manjka interesa natjecatelja.

-

PIŽ VK pištolj-revolver u organizaciji SK „Augustin Vivoda“ održati će se na civilnom strelištu
u Sopač 8, Lokve čiji je voditelj strelišta SK „Augustin Vivoda“ Buzet. Predmetno natjecanje
je odlukom Skupštine dodijeljeno SK „Bujština“ Umag, koje se trebalo održati na Drenovi u
Rijeci, kako se civilno strelište Drenova zatvorilo za civilne potrebe, SK „Bujština“ Umag
trebao je naći alternativno rješenje održavanja natjecanja na strelištu u RH. Kako se SK
„Bujština“ Umag nije očitovao po tom pitanju i nije prisustvovao ovom Vijeću radi mogućeg
dogovora gdje se može održati PIŽ, kako se natjecanje ne bi dovelo u rizik ne-održavanja 15
dana prije prvenstva Hrvatske, usvojeno je da natjecanje održi SK „Augustin Vivoda“ na
svom strelištu u Sopač 8, Lokve dana 31.08. i 01.09. 2019.

-

PIŽ „Trap“ održati će se u Novigradu u organizaciji SD „Gusar“ Novigrad dana 31.08.2019.

-

Održavanje 1.B Hrvatske Lige u IŽ za nadolazeću 2019 – 2020 godinu.

Oba natjecanja potrebno je objaviti na stranicama SSIŽ.
8. Jednoglasno se usvaja prijedlog pravilnika kriterija za dodjelu financijskih sredstva članicama uz
napomenu da se u njega ugradi pravo dodjele direktnih financijskih sredstava za nagrade za sva
natjecanja županijskog značaja.
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9. Prema usvojenim kriterijima potrebno je napraviti simulaciju dodjele sredstava za financiranje
programa članicama.
Jednoglasno se usvaja prijedlog predsjednika da se za organizaciju natjecanja državnog
značaja koja se održavaju u IŽ i čiji su organizatori ili su-organizatori naše članice dodjeli
financijska pomoć od 5.000,00 HRK od kojih će SSIŽ iz redovnih sredstava financirati 3.500,00
HRK, a namjenskih – direktno dodijeljenih od strane Sportske Zajednice IŽ 1.500,00 HRK.
Jednoglasno se usvaja prijedlog tajnika da se sufinanciraju troškovi školarine za trenerske škole
koje se održavaju u Zagrebu kroz 2018,2019 i 2020 godinu. Članice koje iskoriste to pravo
moraju sklopiti ugovor o treniranju na najmanje 7 godina sa trenerom kojem su sufinancirali
školarinu. U slučaju prijevremenog raskida ugovora između članice i trenera, financijska
sredstva moraju biti braćena SSIŽ.
10. Jednoglasno se usvaja prijedlog da se SK Rovinj-Rovinju za održano natjecanja „Finale Kupa
Hrvatske 2019“ u Rovinju-Rovigno dodjele namjenska sredstva u visini od 1.500,00 HRK te
dodatnih 3.500,00 HRK iz redovnih sredstava.
Jednoglasno se odlučuje da se primjeni identična metoda za SD „Gusar“ Novigrad za
organizaciju natjecanja „Prvenstvo Hrvatske 2019“ nakon održanog natjecanja u rujnu 2019.
11. Pod točko razno bilo je rasprave o tome kako bi svi klubovi trebali raditi na tome da privuče što
više mladih za treniranje streljaštva, počevši od kategorija kadeta pa nadalje. Važnost suradnje
sa školama i profesorima Tjelesne i Zdravstvene Kulture.
Tajnik je izvijestio da se nije sastao sa predstavnicima nadzornog odbora.
Sjednica je završila u 21:00 sati

U Rovinju-Rovigno 23.08.2019. godine
Moris Popović
Tajnik SSIŽ

