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ZAPISNIK 

 

s 36. sjednice Izvršnog odbora HSSOI-a održane dana 3. lipnja 2017. godine 

 

Nazočni na sjednici: Mario Sačer, Petar Mihalić, Saša Grdović, Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović, Ivica 

Lazić (predsjednik Nadzornog odbora), Tomislav Lazić; 

 

Zapisničar: Antonio Catinelli ; 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Izvršnog odbora; 

2. Svjetski kup u Osijeku 2017. – popis reprezentativaca; 

3. 1. Hrvatska liga HSSOI - prijedlog; 

4. Razno; 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 35. elektronske sjednice Izvršnog odbora: 

 

- Zapisnik jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2. Izbornik Tomislav Lazić iznio je i obrazložio prijedlog proširenog popisa za Svjetski kup koji će se održati 

od 19. do 27. rujna u Osijeku. Osim manjeg broja strijelaca koji su ostvarili i potvrdili tražene kriterije na popisu 

su se našli i strijelci koji nemaju ispunjene rezultatske norme ali su uvršteni na popis radi dodatne motivacije 

za daljnji rad i kao nagrada za kontinuitet nastupa u Ligi HSSOI, kako navodi Izbornik.  

 

- Prijedlog proširenog popisa jednoglasno je usvojen.  

 

Ad.3. S ciljem unaprijeđenja 1. Hrvatske lige HSSOI  u nadolazećoj sezoni 2017/2018, predstavljen je prijedlog 

kojim bi se optimizirali putni troškovi sudionika natjecanja, te kojim bi Liga bila podignuta na višu razinu. 

Naime, Savez ima mogućnost najma elektronskih meta, zidova, te vozila za transfer istih koji omogućavaju 

mobilnost održavanja natjecanja u bilo kojem objektu diljem Hrvatske koji zadovoljava propozicije 

natjecanja i prilagođen je osobama s invaliditetom. Kao potencijalne opcije za domaćina natjecanja 

pokazali su se Zadar (usmeni dogovor sa Sašom Grdovićem) i Fužine (usmeni dogovor sa Rudolfom 

Petrovićem). Povodom prijedloga povela se kratka rasprava te je dogovoreno kako će se razmotriti sve 

opcije prije stvaranja kalendara za sezonu 2017/2018. 

 

 

Ad.4. Članovi Izvršnog odbora predložili su izmjenu Pravilnika za organizaciju i provedbu 1. Hrvatske lige 

HSSOI, odnosno točke koja se odnosi na minimalan broj nastupa na Ligi HSSOI kako bi rezultati bili valjani. 

Dogovoreno je kako će prijedlog izmjene pravila biti točka dnevnog reda na idućoj sjednici Izvršnog 

odbora. 

 

 

 

 

 

 

 Tajnik HSSOI;                                                                                                                       Predsjednik HSSOI;  

          Antonio Catinelli                                                                                                                          Mario Sačer 

 

 

  


