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ZAGREBAČKI AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ
10000 Zagreb, Rakovčeva ulica 10
Upravni odbor

Zagreb, 25. rujna 2019.

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 25. rujna 2019. godine, u sjedištu ZAS-a

PRISUTNI:

Vladimir Zadravec, Ivan Kralj, Rene Pintar i Goran Šorak
Zrinka Čegelj, stručni tajnik
Zlatko Grotić, organizator/instruktor
Berislav Čegelj, sportski direktor

Sjednica započela u 10,00 sati.
Prije početka sjednice minutom šutnje odana je počast preminulom članu Upravnog odbora
ZAS-a, g. Želimiru Šinku.
DNEVNI RED:
1. Izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju
Izvjestitelj: Zrinka Čegelj
2. Program rada za 2019. godinu
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
3. Večer ZG prvaka 2019.
Izvjestitelj: Berislav Čegelj
4. Karting program
Izvjestitelj: Zlatko Grotić
5. Pitanja i prijedlozi
ZAKLJUČCI
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
4.1.
4.2.

Ad. 1.
Primljeno je i prihvaćeno izvješće o aktivnostima ZAS-a od 1. 1. do 25. 9. 2019., koje
je podnijela stručna tajnica gđica. Zrinka Čegelj, iz kojeg je vidljivo da su sve planirane
aktivnosti uredno realizirane.
Primljena je informacija o otkazivanju natjecanja za OPZ/OSV u Slavonskom Brodu,
planirana za 29. 9. 2019. godine.
Ad. 2.
Donesena je odluka o izradi nacrta prijedloga Programa rada ZAS-a za 2020. godinu,
koji će se temeljiti na programu realiziranom u 2019. godini, a sukladno uvjetima koje
će odrediti SSGZ.
Za izradu nacrta prijedloga Programa rada za 2020. godinu zadužuje se Stručna služba
ZAS-a.
Ad. 3.
Prihvaćen je organizacijski program i plan priredbe „Večer ZG prvaka 2019.“, koja će se
održati u subotu 7. prosinca 2019. godine u Starogradskoj vijećnici (18:00) s
druženjem i domjenkom u Palači Dverce (19:00).
Troškove domjenka pokriva ZAS.
Ad. 4.
Primljeno je i prihvaćeno izvješće o realizaciji Karting programa za 2019. godinu, koje
je podnio voditelj karting škole g. Zlatko Grotić, a koji je realiziran sukladno
raspoloživim sredstvima.
Otvorena je rasprava o stanju u karting sportu, s naglaskom na potrebu organizacije
utrka za PH na domaćim stazama.
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Ad. 5.
Primljeno je izvješće o prihvaćanju našeg prijedloga i uvrštavanju u izmjene i dopune
GUP-a Grada Zagreba, u kojem je osigurana lokacija za sportski objekt u Jankomiru.
Prihvaćen je prijedlog člana Upravnog odbora, g. Renea Pintara, o potrebi ažurnijeg
objavljivanja rezultata OPZ nakon svakog pojedinog natjecanja, što je u zadacima
Povjerenika za pojedinu disciplinu.
Donijeta je odluka o pokretanju postupka kooptiranja zamjenskog člana Upravnog
odbora ZAS-a (AAMK „Sveučilište“, umjesto preminulog g. Želimira Šinka.
Primljeno je izvješće Povjerenika za disciplinu A13 (drift) g. Gorana Šorak, o završetku
OPZ/A13, koje je realizirano s tri (3) planirana natjecanja uz sudjelovanje 25
natjecatelja.
Predsjednik Upravnog odbora ZAS-a, g. Vladimir Zadravec, postavio je pitanje o
aktivnosti članova Nadzornog odbora ZAS-a.
Zadužuje se Stručna služba ZAS-a da uputi dopis Predsjedniku HAKS-a g. Davorinu
Štetneru, za iznalaženje mogućnosti financijske potpore korištenja karting staze u
Novom Marofu za organizacije utrka za PH.
Zadužuje se Stručna služba ZAS-a za pregled i analizu mogućnosti korištenje karting
staze u Španskom za natjecanja OPZ-a i karting školu, nakon izvedenih radova i
skraćenja dosadašnje staze.

Sjednica je završila u 11:30 sati

ZAPISNIK VODILA:
Zrinka Čegelj, stručna tajnica
OVJERAVA:
Vladimir Zadravec, predsjednik

