
2. sjednica Predsjedništva Auto kluba SCHNEE OFF ROAD, održana je u utorak,  
05.02.2008. s početkom u 19,00 sati u prostorijama bistroa "Galerija", Sesvete, Kašinska 
bb, sa koje se bilježi tijek rasprava i odluka. 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
sa 2. sjednice Predsjedništva Auto kluba SCHNEE OFF ROAD 

održane u utorak 05.02.2008.g.  
 
 
 
 
Sjednici su se odazvala 4 člana, dok je jedan član opravdao svoj nedolazak. 
 
Prisutni:  

1. Snježana Jurić, predsjednik 
2. Zoran Lenart, dopredsjednik 
3. Nebojša Gvozdić, tajnik 
4. Anđelko Cvek, član predsjedništva 

 
Damir Magić, član predsjedništva – spriječen, opravdao nedolazak. 
 
 
Prijedlog Dnevnog reda: 

1. Upoznavanje sa tijekom sastanka u ZAS-u i čitanje Zapisnika dostavljenog od strane 
ZAS-a 

2. Razmatranje mogućnosti organiziranja natjecanja za PZ od strane Kluba 
3. Donošenje zaključaka i odluka 
4. Razno 

 

Sjednica je započela s radom u 19,15 sati. 
 
 

RASPRAVA I ZAKLJUČCI   

Sjednicu je otvorila Snježana Jurić, predsjednica kluba te je pozvala na dopunu Dnevnog 
reda u sklopu kojeg je izvijestila Predsjedništvo da je u međuvremenu (od sazivanja ove 
sjednice do njenog održavanja) Klub zaprimio novi e-mail ZAS-a o kandidaturi termina 
natjecanja za Prvenstvo Zagreba (u daljnjem tekstu: PZ) te predlaže da se nadopuni 
Prijedlog Dnevnog reda na način da se pod točku 3., prije donošenja zaključaka i odluka, 
ubaci točka o kandidaturi za PZ, a preostale točke time zauzimaju slijedeće redne pozicije.  
 
Nakon poziva na dopunu, Predsjedništvo donosi 
 

ODLUKU: 
Usvaja se  Prijedlog Dnevnog reda sa dopunom te Dnevni red ove sjednice sada glasi: 

1. Upoznavanje sa tijekom sastanka u ZAS-u i čitanje Zapisnika dostavljenog od strane 
ZAS-a 

2. Razmatranje mogućnosti organiziranja natjecanja za PZ od strane Kluba 
3. Kandidatura za organizaciju-tehničku izvedbu priredbi iz sustava PZ 
4. Donošenje zaključaka i odluka 
5. Razno 



1. UPOZNAVANJE SA TIJEKOM SASTANKA U ZAS-U I ČITANJE ZAPISNIKA 
DOSTAVLJENOG OD STRANE ZAS-A 
 
Ad. 1   
Na sastanku ZAS-a, na koji su pozvani predsjednici Off road klubova sa područja 
Zagrebačke županije, a koji je održan u prostorijama ZAS-a 31. siječnja 2008. s početkom u 
15,00 sati, prisustvovala je i Snježana Jurić kao predsjednik ORK Schnee te je upoznala 
Predsjedništvo sa tijekom sastanka. E-mail u cijelosti: 
 
-------Original Message------- 
From: Tajnik ZAS-a 
Date: 28.01.2008 15:20:30 
To: zeljko.kodric@zg.htnet.hr;  cvek@schnee-offroad.com;  marko.povrlisek@zg.t-com.hr;  zgtrophy@gmail.com;  kuki10@net.hr; 
 snjezana.juric2@zg.htnet.hr;  damir.bicak@zg.htnet.hr 
Cc: 'Ivan Kralj';  'Vladimir Zadravec' 
Subject: Sastanak off road klubova 
  
AK CROATIA TROPHY, Anđelko Cvek 
AUTO KLUB SCHNEE OFF ROAD, Snježana Jurić 
AMK VRBOVEC, Slavko Povrlišek 
AUTO KLUB ZG OFF ROAD, Zlatko Šurina 
BREGANA, Željko Kodrić 
MOTO I ORK SVETI IVAN ZELINA, Drago Perković 
ORK KAMENI SVATI, Ivan Puzjak 
  
Poštovani, 
pozivamo vas na sastanak predstavnika „off road klubova“ koji će se održati u četvrtak, 31. siječnja 2008.g. u 
15,00 sati u tajništvu ZAS-a, Zagreb, Krešimirov trg 14 (zapadna strana Krešimirca - između Kulušića i Tvrtkove). 
  
Tema sastanka: Mogućnost organizacije Prvenstva Zagreba u off roadu za 2008.g. 
  
Uz pozdrav 
Berislav Čegelj 
------------------------------------ 
Berislav Čegelj 
stručni tajnik  
Zagrebački automobilistički savez 
Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 14 
HR-10000 Zagreb 
Hrvatska 
Tel/Fax: ++385 (0)1 46 17 892 
GSM: ++385 (0)91 46 45 075 
www.z-a-s.hr  
 
Sastanku su se uz ORK Schnee odazvali i AK Zg off road, Moto i ORK Sveti Ivan Zelina, AK 
Bregana te ORK Kameni svati. Spriječeni su bili AK Croatia Trophy te ORT Vrbovec. 
Sastankom je predsjedao g. Ivan Kralj (ZAS) te se naknadno pridružio i g. Berislav Čegelj 
(ZAS). 
Obzirom da Zapisnik, kao i bazni prijedlog Pravilnika temeljen na sastanku, još uvijek nije 
dostavljen, ne može se pročitati na ovoj sjednici te je Snježana Jurić ukratko uputila 
Predsjedništvo temeljem svojih bilješki o Sjevernoj i Zapadnoj regiji: 
- Zlatko Šurina (Zg off road) je razgovarao sa istarskim auto-savezom koji su se izjasnili o 
slijedećim uvjetima;  

a) tehnički pravilnik (mora biti propisano: klase, sigurnosna oprema za vozače i vozila) 
b) uvesti kategoriju "turist" (vožnja isključivo na poligonu, posjedovati prometnu i 

vozačku dozvolu, kacige, suvozač mora imati navršenih 16 godina starosti) 
c) kategorija "soft" (suvozač sa juniorskom licencom, tehnička knjižica vozila ovjerena 

od ZAS-a, vitlo, kaciga – homologirana, školjka sjedala sa rupama za H pojas, 
prednja i bočna stakla originalna sa mrežicama na bočnim, vatrogasni aparat 
minimalno 2kg, pričvršćen šarafom – aparat ili pojas(?), prva pomoć) 

d) kategorija "hard" (posada – licence, liječnički svakih 6 mjeseci – obavlja se u 
športskim ambulantama besplatno, tehnička knjižica vozila, H pojasevi i ostalo kao 
pod "soft". Vozilo mora biti registrirano ili sa probnim tablicama, nijedan itinerer ne 



smije koristiti javne putove ako nije zatvoren, ne puštati "čelave" gume). 
- Ivan Kralj pozvao Zlatka Šurinu na dostavu raspravljanih stavki sa istarkim savezom nakon 
kojeg će svim klubovima dostaviti Zapisnik (do danas nije dostavljen). 
Prijedlog ZAS-a je 5 (pet) ljudi službenog statusa sa licencama, iz ZAS-a, a po svakom 
natjecanju; temelj je pravilnik A05 iz 1997. godine (cross country); licenciranje vozača, 
suvozača, vozila, staze… rollbar prema težini vozila (∅), 20% licenciranih sudaca, direktor 
utrke – ZAS, tajnik – iz kluba. 
 
Nakon uvoda i rasprave, donesena je 

 
ODLUKA 

ORK Schnee će pružiti podršku svim zainteresiranim stranama za realizaciju PZ-a, ali se do 
daljnjeg ne može konkretno izjasniti po pitanju aktivnog sudjelovanja.  
Očekuje se dostava pročišćenog teksta Prijedloga Pravilnika za disciplinu A05, te će se Klub 
tek nakon definiranih stavki moći pobliže izjasniti o aktivnom sudjelovanju u natjecanjima za 
PZ. 
 
 

2. RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI ORGANIZIRANJA NATJECANJA ZA PZ OD STRANE 
KLUBA 
 
Ad. 2 
Slijedom rasprave iz točke 1. Dnevnog reda, Predsjedništvo donosi 
 

ODLUKU 
Klub će pauzirati u sezoni 2008. sa natjecanjem za PZ obzirom da se bliži početak sezone, a 
tehnički i drugi pravilnici još nisu definirani.  
Klub će se suzdržati od bilo kakve odluke dok nisu donesene smjernice i pravila. Tek nakon 
uvida u potrebnu dokumentaciju i uvjete (pravilnici, kriteriji, financijski izdaci prema 
službenim i licenciranom kadrovima i sl.), Klub će biti u mogućnosti razmotriti prihvaća li ili 
ne sudjelovanje bez nekih ishitrenih odluka. 
 
 

3.  KANDIDATURA ZA ORGANIZACIJU-TEHNIČKU IZVEDBU PRIREDBI  

IZ SUSTAVA PZ 
 
Ad. 3 
Naknadno dostavljen e-mail u cijelosti je pročitan na sjednici: 
 
-------Original Message------- 
From: Tajnik ZAS-a 
Date: 04.02.2008 16:26:56 
To: akdelta@akdelta.hr;  auto.klub.ina@zg.t-com.hr;  zanatlija@hi.t-com.hr;  ak-dubrava@ak-dubrava.hr;  'AK DELTA 
TIMING';  cicmagdic@net.hr;  AK GRAND PRIX;  info@info-kart.hr;  info@speedy.hr;  snjezana.juric2@zg.htnet.hr;  akk-vs-
racing@net.hr;  zanatlija-castrol@zg.t-com.hr;  amk-siget@zg.t-com.hr;  pneustrade@zg.tel.hr;  auto-habulin@zgt-com.hr; 
 karting@zg.htnet.hr;  marko.gnjidic@euroline.hr;  mitas@zg.t-com.hr;  AAMK SVEUČILIŠTE;  tajana.k@vip.hr 
Cc: 'Ivan Kralj';  'Mira Nikolić';  'Ratimir Pezelj';  'Srećko Patekar';  'Vladimir Zadravec' 
Subject: Prvenstvo Zagreba 
  
Klubovima članicama ZAS-a 
  
Poštovani, 
  
zbog hitnosti vidljive iz kalendara HAKS-a ovim putem pozivamo sve zainteresirame klubove-članice ZAS-a da 
istaknu svoju kandidaturu za organizaciju-tehničku izvedbu priredbi iz sustava prvenstva Zagreba. 
  



S obzirom da još nije donesen Okvirni pravilnik, sa pripadajućim Dodatcima, uključujući i Uvjetima za tehničku 
izvedbu, možemo samo nelsužbeno reči da prema prijedlogu programskih aktivnosti ZAS-a za 2008.g. uvjeti neće 
biti značajnije mijenjani, a svakako neće biti lošiji za organiaztore od onih u 2007.g. 
  
ZAS planira ove godine organizirati: 
-  4 natjecanja za A07 
-  4 natjecanja za A09 
-  4 karting natjecanja (open 
-  2 oof road natjecanja (samo za off road klubove) 
  
Svoju kandidaturu dostavite do 10.02.2008.g. 
  
Sa poštovanjem, 
  
B. Čegelj 
  
------------------------------------ 
Berislav Čegelj 
stručni tajnik  
Zagrebački automobilistički savez 
Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 14 
HR-10000 Zagreb 
Hrvatska 
Tel/Fax: ++385 (0)1 46 17 892 
GSM: ++385 (0)91 46 45 075 
www.z-a-s.hr  
 
Slijedom kraće rasprave kojom je dano na znanje da je navedena točka usko vezana sa prve 
dvije točke Dnevnog reda, Predsjedništvo donosi 
 

ODLUKU 
Klub će se suzdržati od bilo kakve odluke o kandidaturi dok svi prethodni kriteriji ne budu 
definirani. 
Kako eventualna prijava natjecanja lako može povući i plaćanje penala za otkazivanje 
natjecanja (pogotovo ukoliko je zadnja u sezoni), dok se ne obavi uvid u svu potrebnu 
dokumentaciju od Pravilnika nadalje, Klub se ne može izjasniti da li prihvaća uvjete ili ne, pa 
tako niti o organiziranju natjecanja za PZ.   
 
 
4. DONOŠENJE ZAKLJUČAKA I ODLUKA 
 
Ad. 4 
- Klub će podržati sve članice ZAS-a u ostvarivanju prvenstva u off road disciplini. 
- Prije bilo kakvih odluka od strane Kluba po pitanju natjecanja u sklopu PZ-a, jednoglasno 
je donesena odluka Predsjedništva da sve predradnje moraju biti zadovoljene i definirane. 
- Ukoliko se Klub ne složi sa donesenim pravilnicima i sl., isti se ne želi dovesti u situaciju da 
natjecanje koje će eventualno organizirati MORA organizirati po pravilima za PZ, ali će 
pružiti podršku svim klubovima i savezima u sklopu regionalnih natjecanja. 
 
 
5. RAZNO 
 
Predsjedništvo je upoznato sa prijedlogom Anđelka Cveka da Klub može natjecanje Mini 
Croatia Trophy 2008., gdje će biti u svojstvu suorganizatora uz organizatora AK Croatia 
Trophy, prijaviti kao natjecanje za PZ, a što su ostali članovi primili na znanje te se uz 
zahvalu Anđelku na ponudi, očitovali da nije uredu da se njegovo "autorsko djelo" pripisuje 
nekom drugom. 
Ukratko je slijedio izvještaj sa 8. sastanka HORS-a koji je održan dana 26.01.2008. u 
Varaždinu, netom prije prvog službenog proglašenja najboljih u off road Kupu 2007., te je 
kratko prokomentirano istupanje ORC Kneginec iz HORS-a, objavljeno na Off road portalu 
01.02.2008. 



Također je Predsjedništvo upoznato da u mjesec i pol dana koliko Klub postoji, u Registru 
članova imamo upisanih 9 članova, sa naznakom porasta upisa novih. 
Spomenut je prijedlog redovnog člana Gordana Čeaka da bi Klub mogao organizirati internu 
klupsku vožnju po samoborskim krajevima uz roštilj i druženje. 
 
 
 
Sjednica je zaključena 05.02.2008. u 21,55 sati. 
 
 
 
 
 

 
ZAPISNIČAR:         
Nebojša Gvozdić                  

 
 

__________________       
 

 
OVJEROVITELJ ZAPISNIKA:    OVJEROVITELJ ZAPISNIKA: 
Snježana Jurić     Zoran Lenart 

 
 

__________________    __________________ 


