Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora - pročišćenitekst, točke 9. Pravila za
program potpore kvalitetnim sportašima (RP lll) - pročišćenitekst broj:!74/2o (Pravila) usvojenih na
36. sjedniciVijeća održanoj 12. veljače zo2o. godine kao i lzmjena i dopuna Pravila broj:805/20, odluke
o sportašima korisnicima Programa potpore kvalitetnim sportašima - Razvojni program lll u 2021.
godini broj:89/27 koju je donijelo Vijeće na 7. sjednici, održanoj elektroničkim putem od 29. siječnja
do 2. veljače z02L. godine, a slijedom prijedloga voditeljice Razvojnog programa lll - nominacija
razmatranih do 7. listopada 2ozl. godine, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na svojoj 22. sjednici
održanoj redovnim putem 19. listopada202L. godine donosi
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PRoGRAMA PoTPoRE KVALITETNlM sPoRTAštMA
RAZVOTNI PROGRAM III
Izmieno Odluke br.6t27

1.

Utvrđujese da je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora slijedom točke 9. Pravila za program potpore
kvalitetnim sportašima - pročišćenitekst broj:I74/2o (Pravila) kao i lzmjena i dopuna Pravila
broj:805/20, na svojoj 7. sjednici, održanoj elektroničkim putem od29. siječnja do 2. veljače2o2I'
godine, donijelo odluku o sportašima korisnicima Programa potpore kvalitetnim sportašima - Razvojni
program lll u 2021. godini, broj:89/2L, na 10. sjednici, održanoj redovnim putem, donijelo 10. oŽujka
2o2L. godine lzmjenu br.1'/2lodluke broj:2o7/21, na ].1. sjednici, održanojredovnim putem, donijelo
29. ožujka 2o2L. godine lzmjenu br. 2/21. odluke broj: 263/21, na 15. sjednici, održanoj redovnim
putem, donijelo 16. lipnja ZOZL. godine lzmjenu br.3/2t Odluke broj:500/21, na svojoj 18. sjednici
održanoj elektroničkim putem, izjašnjavanjem članova Vijeća od 26. do 29. srpnja 2o2I. donijelo
lzmjenu br. 4127 odluke broj:7L8/2L, na svojoj 20. sjednici održanoj redovnim putem, donijelo 10.
rujna 2o2L godine lzmjenu br. 5/2L odluke broj:829/21', a koja odluka o sportašima korisnicima
Programa potpore kvalitetnim sportašima- Razvojni program lll u 2021. se nadalje mijenja ovom
lzmjenom br. 6 kako slijedi:
. sportaš BORNA BAKRAN, kuelanie. postaie korisnik Razvoinog programa lll od 1. ruina 2021'
godine
o sportaš JoSlP TESKERA. taekwondo. postaie korisnik Razvoinog programa l!l od 1. kolovoza
2021. godine
prilogu
2. U
odluke nalazi se prijedlog - tablica s podacima imenovanih sportaša, a koja čini sastavni dio
Odluke.
3. odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sukladno datumu ulaska sportaša u Razvojni
program lll iz točke 1. odluke.
U Zagrebu, L9.

listopada 202L. godine

Broj:954/2L
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r.sc. Zlatko Mateša

HOO: IJred za programe NSS-a i razvojne programe; voditeljico progromo zdravstvene skrbi/nutricionist;
lJred za olimpijski program; odjel za komunikaciju i multimedije; odjel za računovodstvo i financije;
Marketing; Tajništvo
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Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora
Razvojni program - lll
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Razmatrane nominacije NŠS-apristigle do 7.Lo'2o2l.g.

R.b..

.1.

1.

KUGLANJE

2.

TAEKWONDO

Kuglanje na
9 čunjevaa
Sportska
borba

BORNA BAKRAN
JOSIP TESKERA

Svjetsko prvenstvo U 23, kolovoz, Slovenija3.mj.
Europsko prvenstvo za mlađeseniore,
Estoniia - 2.mjesto
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Početak korištenja Programa s
L.9.2L
Početak korištenja Programa s
L.9.2I.e.
Pripremila
Renata Šašak,struč.spec.cin.
Voditeljica razvojnih programa l, ll2 i
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