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ZAPISNIK 

 

s 55. elektronske sjednice Izvršnog odbora HSSOI-a održane dana 8. ožujka 2021. godine 

 

Nazočnima na sjednici poslani materijali: Mario Sačer (predsjednik), Petar Mihalić 

(dopredsjednik), Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović, Tihomir Ilijević; 

 

Zapisničar: Antonio Catinelli, tajnik HSSOI; 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 54. sjednice Izvršnog odbora; 

2. Kalendar natjecanja HSSOI za 2021. godinu; 

3. Razno; 

 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 54. sjednice Izvršnog odbora; 

 

- Zapisnik jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. Izmjena kalendara natjecanja HSSOI za 2021. godinu; 

Sukladno epidemiološkim mjerama kojima je početkom godine bilo zabranjeno održavanje 

državnih natjecanja HSSOI, a s obzirom na popuštanje mjera u nastavku godine planiraju se 

natjecanja prema izmijenjenom kalendaru koji je predstavljen članovima Izvršnog odbora HSSOI. 

Planirana državna natjecanja za 2021. su: 1. kolo Lige HSSOI (Zagreb, 10. ili 11. travnja), 2. kolo Lige 

HSSOI (Čakovec, 24. ili 25. siječnja), 3. kolo Lige HSSOI (Zabok, 8. ili 9. svibnja), 4. kolo Lige HSSOI 

(29. ili 30. svibnja), 5. kolo Lige HSSOI (Duga Resa, 26. ili 27. lipnja), Prvenstvo Hrvatske (Zagreb ili 

Osijek, 10. i 11. srpnja) te 1. kolo Lige HSSOI (Zagreb, 11. ili 12. prosinca). Međunarodna natjecanja 

na kojima su planirani nastupi reprezentaciju u 2021. su sljedeća: Svjetski kup Al Ain, UAE (15. – 26. 

ožujka), Svjetski kup Lima, Peru (10. – 19. lipnja) i POI Tokyo, Japan (29. kolovoz – 5. rujna). 

 

- Kalendar natjecanja jednoglasno prihvaćeno. 

 

Ad.3. Razno; 

Dana 23. veljače 2021. Savez je odobrenim sredstvima HPO-a za stavku Razvojni program NSSOI 

kupio zračnu pušku te dijabole (u prilogu račun). Iako je prvotno programom bila planirana 

nabava dva VI uređaja, nakon konzultacija s Izbornikom Lazićem te Predsjednikom Sačerom 

zaključeno je kako je nabava puške za prikaz i demonstracije streljaštva VI potrebitija u ovom 

trenutku. Razlog nabave zračne puške i dijabola je kompletiranje opreme koja je nužna za 

provedbu demonstracija. Prve demonstracije održane su protekolg vikenda u Puli, a na istima je 

sudjelovalo 10-ak slijepih i slabovidnih osoba od kojih je nekolicina pokazala interes i želju za 

daljnjim bavljenjem streljaštvom. 

 

    Tajnik HSSOI; Predsjednik HSSOI; 

    Antonio Catinelli    Mario Sačer    

                                                                                             


