12. sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK
Sa 12. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog sportsko penjačkog saveza, održane putem Teams
videokonferencije u srijedu, 4. listopada 2021. godine s početkom u 21:00 sat.
Sjednici su nazočili svi članovi Izvršnog odbora: Nenad Jović, Enna Peroš, Ivan Štefičar, Alan Križanić,
Vanja Ilisić, Silena Košara, Pia Čuljak
Sukladno članku 44. Statuta Saveza, Izvršni odbor zasjeda pravovaljano.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora, održane 25.8.2021.
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za Izbornika reprezentacije HSPS-a
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za Glavnog tajnika HSPS-a
Rasprava i usvajanje Pravilnika o obvezama i odgovornostima organizatora službenih
natjecanja
Donošenje odluke o domaćinu Prvenstva Hrvatske u disciplini Kombinacija
Dodatno razmatranje odluke o samostalnom odlasku i financiranju nastupa sportaša na
službenim međunarodnim natjecanjima
Zahtjev ZSPS za stjecanjem statusa službenih natjecanja
Pregled dokumentacije i donošenje odluke o prijemu u privremeno članstvo HSPS-a
Razno

Ad 1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora, održane 25.8.2021.
Zapisnik sa 11. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

Ad 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za Izbornika reprezentacije HSPS-a
Prema primljenoj dokumentaciji, odnosno prijedlogu teksta javnog natječaja, IO jednoglasno donosi
odluku o raspisivanju i objavi javnog natječaja za Izbornika reprezentacije HSPS-a s danom 5.10.2021.
godine.
Ad 3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za Glavnog tajnika HSPS-a
Prema primljenoj dokumentaciji, odnosno prijedlogu teksta javnog natječaja, IO jednoglasno donosi
odluku o raspisivanju i objavi javnog natječaja za Glavnog tajnika HSPS-a s danom 5.10.2021. godine.
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Ad 4. Rasprava i usvajanje Pravilnika o obvezama i odgovornostima organizatora službenih
natjecanja
Na prijedlog Predsjednika i povjerenika za natjecanja, usvaja se odluka da se usvajanje predmetnog
Pravilnika odgodi do početka 2022 godine, te da se isti primjenjuje na sva službena natjecanja sljedeće
natjecateljske sezone.
Razlog ove odgode je izrada kvalitetnog prijedloga, ali i zadržavanje jednoobraznosti natjecanja unutar
iste natjecateljske sezone. Obzirom da je za 2021. godinu predviđeno još samo 1 natjecanje (Prvenstvo
Hrvatske u disciplini Kombinacija) smisleno je da se to natjecanje održi na isti način kao i već održana
Prvenstva u pojedinim disciplinama, odnosno da se novi Pravilnik primjenjuje tek od 2022. godine.
Članovi IO jednoglasno usvajaju ovaj prijedlog.
Ad 5. Donošenje odluke o domaćinu Prvenstva Hrvatske u disciplini Kombinacija
Predsjedavajući informira članove IO o pristiglim prijavama za domaćinstvo Prvenstva Hrvatske u
disciplini Kombinacija. Pristigle su dvije prijave za organizaciju natjecanja i to od strane SPK Lapis, koji
predlaže datume održavanja natjecanja 27. i 28. prosinca 2021. godine te od strane SPK Marulianus
koji predlaže 20. i 21. studeni 2021. godine kao datum za održavanje natjecanja, odnosno 4. i 5.
prosinac kao rezervni datum održavanja natjecanja.
Nakon provedene rasprave, a obzirom na predložene datume organizacije natjecanja, prijedlog je da
domaćinstvo natjecanja pripadne SPK Marulianus. IO jednoglasno donosi odluku da domaćinstvo
Prvenstva Hrvatske u disciplini Kombinacija pripadne SPK Marulianus te da se natjecanje održi prema
prijedlogu kluba, odnosno 20. i 21. studeni 2021. godine.
Ad 6. Dodatno razmatranje odluke o samostalnom odlasku i financiranju nastupa sportaša na
službenim međunarodnim natjecanjima
Na prijedlog SPK Fothia, a obzirom na argumente iznesene od strane pojedinih roditelja sportaša i
iskazanu spremnost da se sportašima, u slučaju nemogućnosti da troškove putovanja na natjecanja
snosi Savez, financijski omogući financiranje iz vlastitih sredstava, IO donosi odluku da se prethodna
odluka dodatno razmotri, ocijeni i po potrebi izmijeni/nadopuni.
Član IO Alana Križanić predlaže da se odrade dodatne konzultacije sa trenerima, roditeljima i
sportašima te da se pripremi prijedlog nadopune ili izmijene odluke o samostalnom financiranju puta
na natjecanje.
Zadužuju se članovi IO Alana Križanić i Nenad Jović da koordiniraju izradu prijedloga nadopune odluke,
te da isti podnesu Izvršnom odboru u razumnom roku. Cilj je donijeti kvalitetnu odluku najkasnije do
31.12.2021. godine.
Ad 7. Zahtjev ZSPS za stjecanjem statusa službenih natjecanja
Sukladno zaprimljenoj zamolbi od strane Zagrebačkog sportsko penjačkog saveza u kojoj se traži status
službenog natjecanja za organizaciju Županijskog Prvenstva Grada Zagreba, IO jednoglasno donosi
odluku da natjecanja organizirana od strane ZSPS-a imaju status službenih županijskih natjecanja
ukoliko su ista organizirana poštujući Pravilnik o natjecanjima u Hrvatskom sportsko penjačkom savezu.
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Ad 8. Pregled dokumentacije i donošenje odluke o prijemu u privremeno članstvo HSPS-a
Pregledom pristigle dokumentacije od strane SPK Paklenica, od 22.9.2021., Izvršni odbor HSPS-a
konstatira da pristigla dokumentacija zadovoljava sve Statutom i Pravilnikom o članstvu propisane
uvjete te jednoglasno donosi odluku o primitku SPK Paklenica u privremeno članstvo HSPS-a, s uvjetom
naknadne dostave RNO izvatka obzirom da se nalaze u procesu upisa u navedeni registar (vidljivo iz
dostavljene dokumentacije).
Ad 9. Razno
Predsjedavajući izvještava da je, sukladno odluci IO sa 11. sjednice za izdavanje računa Saveza prema
klubovima za izdane diplome škola sportskog penjanja, uspješno provedena nadogradnja Online
registra HSPS na način da je administracijskom sučelju omogućeno izdavanje predmetnih računa.

Dovršeno u 22:35 sati
Ovaj zapisnik podliježe verifikaciji na prvoj sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.
Zapisnik sastavila Enna Peroš, 4.10.2021.
Hrvatski sportsko penjački savez
Predsjednik
Nenad Jović
________________
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