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9. Izvanredna sjednica Izvršnog odbora

ZAPISNIK 

Sa 9. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog sportsko penjačkog saveza, održane putem Teams 

videokonferencije u ponedjeljak, 24. svibnja 2021. godine s početkom u 21:30 sati. 

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. 

Za ovu Izvanrednu sjednicu predložen je i jednoglasno usvojen  

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Izvršnog odbora

2. Odluka o održavanju Prvenstva Hrvatske u disciplinama Boulder,  Težinsko i Brzinsko  2021.

godine

Ad 1. 1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Izvršnog odbora 

Zapisnik sa 8. sjednice IO jednoglasno je usvojen.  

Ad 2. Odluka o održavanju Prvenstva Hrvatske u disciplinama Boulder, Težinsko i Brzinsko 2021. 

godine 

Predsjednik izvještava članove IO o mogućnosti održavanja Prvenstva Hrvatske u disciplinama Boulder, 

Težinsko i Brzinsko, obzirom na najavu o mogućem popuštanju epidemioloških mjera od strane Stožera 

civilne zaštite od 1. lipnja 2021. godine.  Kako postoji mogućnost za održavanje natjecanja uz poštivanje 

svih epidemioloških mjera, predlaže datum  i mjesto održavanja po disciplinama i to sljedeće: 

- disciplina Boulder  (za sve kategorije)  5. i 6. lipnja 2021. godine , dvorana Fothia Zapad , Zagreb

- discipline Težinsko i Brzinsko (za mlađe cicicbane, cicibane, mlađe kadete i kadete) 12. lipnja
2021. godine, dvorana Fothia Jankomir, Zagreb

Kako zbog epidemiološke situacije Savez nije održao natjecanje proteklih godinu dana, većina članova 

IO smatra kako je nužno održati isto u predloženim datumima. Raspravljalo se o mogućem pomicanju 

datuma natjecanja, no raspravom je utvrđeno kako je bolje održati natjecanje u predloženim 

datumima obzirom na dolazak ljetne sezone i skori početak školskih praznika. 

Također, predsjednik informira Izvršni odbor  kako postoji dovoljno vremena za rješavanje potrebne 

dokumentacije prijave za natjecanje kao i obavljanje liječničkih pregleda. Klubovi su prethodno 

obaviješteni o mogućoj brzoj organizaciji , obzirom na zabranu od strane Stožera civilne zaštite tijekom 
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cijele godine.  Provedena je kvalitetna rasprava te je donesena Odluka o održavanju Prvenstva 

Hrvatske u disciplinama Boulder 5. i 6. Lipnja 2021. godine (za sve kategorije), te disciplinama 

Težinsko i Brzinsko 12. Lipnja 2021. godine (za mlađe cicicbane, cicibane, mlađe kadete i kadete). 

 

Ovaj zapisnik podliježe verifikaciji na prvoj sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.  

Zapisnik sastavila Vanja Ilisić, 24.5.2021. 

 

Hrvatski sportsko penjački savez 
Predsjednik 
Nenad Jović 
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