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Specijalna olimpijada Hrvatske 
 

Croatia   

Zapisnik s  

II./15. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 16.12.2015. godine u 

Zagrebu. 

 

Sjednicu Upravnog odbora otvorio je predsjednik Upravnog odbora Specijalne olimpijade 

Hrvatske Goran Bence i predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa I./15. sjednice Upravnog odbora od 18.03.2015. 

2. Izvješće o proteklom razdoblju 

3. Plan i program za 2016. - kalendar natjecanja 

4. Financijski plan za 2016. godinu 

5. Priprema Skupštine SOH   

6. Prijave za sudjelovanje na Specijalno olimpijskim svjetskim zimskim igrama Austrija 

2017. sukladno Pravilniku o kriterijima za sudjelovanje športaša na međunarodnim 

igrama SO 

7. Razno  

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Sjednici su prisustvovali: predsjednik UO SOH i stručnjak za osobe s IT Goran Bence; stručnjak 

za šport Tomica Šoštar; koordinator pratećih programa i član uže obitelji športaša s 

intelektualnim teškoćama Dujo Vrančić, koordinator za međunarodne odnose Mladen Modrić; 

športaš s IT Petar Kalks; predsjednik SOH Zdenko Mlakar i nacionalni direktor SOH Franjo 

Horvat.  

Prisutna je natpolovična većina članova UO i sve odluke su pravovaljane. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa I./15. sjednice Upravnog odbora od 18.03.2015. Tekst zapisnika svi 

članovi UO primili su s pozivom. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 2.  

Izvješće o proteklom razdoblju 

Natjecanja i događanja održana u okviru SOH: 

Prvenstvo Hrvatske u trčanju na krpljama održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama i 

Mrkoplju, nastupilo 14 ekipa i ukupno 56 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju održano 21. i 22. veljače 2015. godine u Delnicama i 

Mrkoplju, nastupilo 20 natjecatelja u pojedinačnoj konkurenciji i 24 (12+12) u združenoj štafeti s 

natjecateljima utrke Memorijal mira. 

Prvenstvo Hrvatske u alpskom skijanju održano 26.veljače 2015. godine na Sljemenu. Nastupilo 

7 ekipa i ukupno 18 natjecatelja. 

Održano je Stručno multidisciplinarno savjetovanje 18. do 20. ožujka 2015. godine u Tuheljskim 

Toplicama. Savjetovanju je prisustvovalo 20 trenera (kineziologa, defektologa, fizioterapeuta, 

psihologa), predavanja su održali Slađana Tatić, Dujo Vrančić, Vlado Strbad i Franjo Horvat. 

Teme vezane uz strategiju i razvoj Specijalne olimpijade. 

Prvenstvo Hrvatske u bowlingu održano je 25. i 26. u Zagrebu Bowling Club Green Gold. 

Nastupilo je 107 natjecatelja. 
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Prvenstvo Hrvatske u brzom klizanju održano je 23.04.2015. godine u Zagrebu, klizalište 

Zagrebački velesajam. Nastupilo je 28 natjecatelja. 

Prvenstvo Hrvatske u umjetničkom klizanju održano je 23. travnja 2015. godine u Zagrebu, 

klizalište Zagrebački velesajam. Nastupila su 4 natjecatelja. 

Nogometni turnir Velika Gorica održan 29. travnja 2015. godine u Velikoj Gorici. Nastupilo je 9 

ekipa. 

Prvenstvo Hrvatske u biciklizmu održano je 07. i 08 svibnja 2015. godine u Vrlici. Nastupilo je 

30 natjecatelja.  

MATP održan je u Rijeci na Trsatu 29. svibnja 2015. godine. U programu je sudjelovalo 80 

sudionika. 

Edukacija za pokretanje programa Mladi sportaši održana 01. do 03. lipnja 2015. godine u 

Mariboru, Slovenija. Imali smo jednog predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u nogometu održano je 03. lipnja 2015. godine u Zaprešiću i Zagrebu. 

Nastupilo je 17 ekipa. 

Hrvatska bowling liga 1. kolo održano je 10. lipnja 2015. godine u Zagrebu Nastupilo je 8 ekipa 

ukupno 43 natjecatelja.  

Memorijalni floorball turnir održan je 04. srpnja 2015. godine u Dugom Selu. Nastupilo je 9 

ekipa od toga jedna ekipa gostiju iz Slovenije.  

SO svjetske ljetne igre Los Angeles, SAD, održane od 20. srpnja do 04. kolovoza 2015. godine. 

Na igrama su nastupile odbojkašice (srebro), nogometaši (5. mjesto) i dvije plivačice (zlato i 

bronca na 25 leđno).  

Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske održane su 25. do 27. rujna 2015. godine u Zagrebu 

na Kineziološkom fakultetu. Nastupile su 23 ekipe ukupno 138 natjecatelja i 69 trenera. Natjecalo 

se u pikadu, atletici, florballu i odbojci. Proveli su se i Zdravstveni programi Promocija zdravlja i 

Zabavno vježbanje, a imali smo i Obiteljski forum (20 roditelja) i novi program Mladi sportaši 

(17 sportaša) koji je tada prvi put pokrenut u Hrvatskoj.  

Prvenstvo Hrvatske u odbojci održano je 6. listopada 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 7 

ekipa. 

Sportska konferencija održana u Dornbirnu 8. do 11. listopada 2015. godine imali smo jednog 

predstavnika.  

Prvenstvo Hrvatske u plivanju održano je 20. i 21. listopada 2015. godine u Tuheljskim 

Toplicama, nastupile su 34 ekipe ukupno 129 natjecatelja. Održan Okrugli stol i savjetovanje s 

temom prijava za svjetske igre sukladno kriterijima SOH. 

Održani su Zdravstveni programi: Promocija zdravlja i Zabavno vježbanje. Volonteri su bili 

polaznici Policijske akademije, učenici 2. gimnazije iz Zagreba i studenti KIF-a, te učenici OŠ 

Lijepa naša Tuhelj iz Tuhlja. 

Združeni malonogometni turnir održan je u Zaprešiću 05. studenog 2015. godine. Nastupilo je 9 

ekipa. 

Program Mladi sportaši održan je 26. studenog 2015. godine u Zagrebu na Policijskoj akademiji, 

a sudjelovalo je 67 sportaša sa i bez intelektualnih teškoća između dvije i sedam godina. 

Volontirali su polaznici Policijske akademije. 

Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu održano je 03. prosinca 2015. godine u Koprivnici, a  

nastupilo je 17 ekipa ukupno 63 sportaša. 

Dalmacija bowling održan u 03. prosinca 2015. godine u Kaštelama, a nastupilo je 6 ekipa 

ukupno 24 natjecatelja. 
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Prvenstvo Hrvatske u floorballu održano je 14. prosinca 2015. godine u Zagrebu. Nastupilo je 12 

ekipa. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno 

 

Točka 3.  

Plan i program za 2016. – kalendar natjecanja 

KALENDAR NATJECANJA 2016. / 2016 COMPETITION SCHEDULE 

Siječanj / January 

SO predigre Graz, Austrija 09.-14.01.2016. floorball 

Veljača / February 

PH alpsko skijanje / Alpine Skiing – Sljeme 

PH trčanje na krpljama / Snowshoeing 

PH skijaško trčanje / Cross – country skiing  

Ožujak / March 

PH atletika / Athletics – Daruvar 

PH bowling / Bowling – Zagreb 15. i 16.03.2016. 

Travanj / April 

Brzo i umjetničko klizanje / Speed and Figure Skating – Zagreb 

Združeni atletski miting / Unified Athletics – Pula 11. i 12.04.2016. 

Velika Gorica nogomet / Velika Gorica soccer 

Svibanj / May 

PH biciklizam / Cycling – Vrlika  

Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske / Special Olympics Croatia Summer Games, Zagreb,  

(atletika, bowling, pikado – kvota 6 + 3, natjecatelj može nastupiti u jednoj disciplini + 

zdravstveni program i obiteljski zdravstveni forum) 

PH nogomet / Soccer – Zaprešić i Podsused  24.05.2016. 

MATP / Motor Activity Training Program – Kraljevica,  

Lipanj / June 

Hrvatska bowling liga 1. kolo – Zagreb 

Srpanj/Jully 

2. Memorijalni floorball turnir – Dugo Selo 04.07.2016. 

Rujan / September 

Odbojka / Volleyball – Zagreb  

Listopad / October 

Floorball/Floorball – Zagreb  

Plivanje / Swimming – Tuheljske Toplice (+ Zdravstveni programi) 

Studeni / November 

Združeni nogomet / Unified Soccer – Zaprešić  

Bowling liga 2. kolo – Zagreb 

Združena odbojka – Zagreb  

Mladi sportaši – Zagreb  

Prosinac / December 

PH stolni tenis / Table Tennis – Koprivnica  

Dalmacija bowling / Bowling – Kaštela 

Predloženi kalendar natjecanja uz kratku raspravu usvojen je jednoglasno. 
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Točka 4.  

Financijski plan za 2016. godinu  

Predloženi financijski plan za 2016. godinu uz kraću raspravu usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 5. 

Priprema Skupštine SOH 

Budući da financijski plan mora donijeti najviše tijelo udruge tj Skupština, jednoglasno je 

usvojen zaključak da se za 7 dana sazove sjednica Skupštine i da joj se predloži da usvoji 

financijski plan. 

 

Točka 6. 

Prijave za sudjelovanje na Specijalno olimpijskim svjetskim zimskim igrama Austrija 2017. 

sukladno Pravilniku o kriterijima za sudjelovanje športaša na međunarodnim igrama SO. 

Budući da ćemo vrlo brzo dobiti potvrđene kvote za predstojeće Specijalno olimpijske svjetske 

zimske igre Austrija 2017. jednoglasno je prihvaćen zaključak da se na Skupštini o tome 

obavijesti sve predstavnike članova, a po prijemu potvrđene kvote raspiše natječaj i pozove 

zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na istima. U više navrata primili smo usmene pohvale 

da dobro radimo i kvalitetno razvijamo program Specijalne olimpijade u našoj zemlji, a da to nisu 

samo riječi možemo zaključiti po naznakama da bi mogli dobiti najveću kvotu dosad  za SO 

zimske  igre. 

 

Točka 7. 

Razno  

S obzirom da bi prema pristigloj dokumentaciji naša kvota za zimske igre trebala biti najveća u 

povijesti SOH, a naša delegacija odlazi na Predigre u siječnju 2016. godine gdje će se nalaziti i 

športski direktor SOEE i drugi vodeći ljudi SOEE zaduženi za kvote, jednoglasno je zaključeno 

da u posjetu našim športašima odu predsjednik i nacionalni direktor SOH, te da i u osobnom 

kontaktu potvrde da možemo prihvatiti takvu kvotu, ali i da obiđu terene na kojima bi 2017. 

trebali nastupati naši športaši. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Franjo Horvat, prof. 

 

 

Predsjednik UO SOH: 

Goran Bence, dipl.def. 


