
1/2 

ZAPISNIK 

 

Sa sjednice 9/18 Izvršnog odbora održane 13. prosinca 2018. god. u prostorijama Konjičkom kluba Sokol 

Dupci, Stari dvor 35, Zagreb (Dupci). Sjednica je započela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gosp. 

Branko Kovačić, gosp. Mladen Brezić, gđa. Dinka Kovačević, gosp. Željko Valuh, gosp. Milan Horvat, gosp. 

Ivan Canjuga i gosp. Domagoj Christian Kindl kao domaćin. 

Gosp. Josip Madirazza i gosp. Domagoj Katić i opravdali su svoj nedolazak privatnim i službenim 

obvezama. 

Gosp. Preost je pozdravio prisutne i istaknuo kako je ovo nastavak dobre tradicije da se sjednica IO koji 

puta održi i izvan Zagreba te je ovaj puta izabrana lokacija KK Sokol Dupci u Dupcima. 

 

Gosp. Preost predložio je sljedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Usvajanje kalendara natjecanja za 2019. godinu po disciplinama 
3. Usvajanje plana nastupa reprezentacija u 2019. godini 
4. Uloga Balkanske konjičke konferencije u potpori HKS-u pri organizaciji manifestacija u RH 
5. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice IO jednoglasno je usvojen. 

AD 2 

Gosp. Preost je nazočne upoznao kako je pravovremeno usvajanje Kalendara natjecanja za 2019. godinu 

i njegovo stupanje na snagu sa 01.01.2019. godine vrlo bitno za HKS jer se na taj način znaju svi 

organizatori natjecanja po vremenu i po svim konjičkim disciplinama pa si jahači odmah mogu isplanirati 

intenzitet nastupa i turnire na kojima će se tijekom godine natjecati.  

Nakon određenih korekcija Kalendar je jednoglasno usvojen. 

Predložena je penalizaciju klubova koji neopravdano otkažu organizaciju planiranog turnira u iznosu od 

3.000,00 kn. Članovi IO jednoglasno su podržali prijedlog. 

Također je usvojen prijedlog  da se penaliziraju jahači koji zakasne sa prijavom na natjecanje u iznosu od 

150.00 kn. 
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AD 3 

G-đa Kovačević je istaknula da se planira u 2019. godini natjecanje Mladih jahača u Italiji pripremno 

natjecanje za Svjetsko prvenstvo u endurancu koje je 2020. godine. 

Dresurnoj reprezentaciji u 2019. godini mora biti težište natjecanja u Sloveniji-Lipica gdje se održava 

Balkansko prvenstvo. 

Tu su još Europsko prvenstvo za djecu, juniore i mlade jahače u Nizozemskoj, Balkansko prvenstvo u 

preponskom jahanju u Turskoj, Balkansko prvenstvo u daljinskom jahanju u Grčkoj te Balkansko 

prvenstvo u vožnji zaprega u Rumunjskoj.  

AD 4 

Gosp. Preost je istaknuo kako u 2019. godini očekuje potporu BKK u svim segmentima.  

Za komunikaciju s EKF i BKK ispred HKS-a na svim međunarodnim sastancima određen je naš predstavnik 

gosp. Željko Gagro i on je jedini ovlašten za ostvarivanje kontakata s članovima ovih institucija. 

Gosp. Preost je također istaknuo kako će ubuduće svako neovlašteno i samoinicijativno istupanje 

pojedinaca pred navedenim institucijama biti sankcionirano. 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se FEI-u i EEF uputi pismo namjere o mogućoj organizaciji EP za 

mlade jahače, djecu i juniore 2020.-2021. godine. 

AD 5 

Gosp. Preost je predložio da se izmjene pravilnika izglasaju na sljedećoj sjednici IO u siječnju mjesecu 

2019. godine, što je jednoglasno prihvaćeno. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda gosp. Preost zahvalio je prisutnima te ih obavijestio da 

će iduća sjednica IO-a biti u siječnju mjesecu 2019. godine. 

Sjednica je završila u 18.30 sati. 

Zapisnik vodio: Ivan Canjuga 


