Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora - pročišćenitekst broj:439/20 s
odlukom o izmjeni i dopuni Statuta broj:76l/2o, a slijedom točke 13. Pravila za program
hrvatskih olimpijskih nada (dalje u tekstu: Pravila) broj:1908/21 usvojenih na 26. sjednici

Vijeća održanoj 2L. prosinca 2o2L. godine kao i lzmjena i dopuna Pravila broj: 2L8/22
usvojenih na 29. sjedniciVijeća održanoj 28. veljače 2022. godine te lzmjena i dopuna (br. 2 )
Pravila broj:4L5/22 usvojenih na 3].. sjedniciVijeća održanoj 1L. travnja 2022' godine, odluke
o sportašima korisnicima Programa hrvatskih olimpijskih nada u 2o22.godini, broj:92/22, koju
je donijelo Vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj elektroničkim putem izjašnjavanjem članova
Vijeća u razdoblju od 24. do 27. siječnja 2022. godine, a slijedom razmatranih nominacija
nacionalnih sportskih saveza pristiglih do 6. svibnja 2022. godine te prijedloga voditelja
razvojnog programa HoN i sufinanciranja rada trenera, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora
je na svojoj 32. sjednici, održanoj 13' svibnja 2022. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o sPoRTAšrun _ KoRlsNlclMA
PROGRAMA HRVATSKIH OLIMPIJSKIH NADA
lzmiena Odluke br.3/22

1.

Utvrđujese da Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora slijedom točke ].3. Pravila za
program hrvatskih olimpijskih nada, broj: 1908/2L, na svojoj 27. sjednici, održanoj
elektroničkim putem izjašnjavanjem članova Vijeća u razdoblju od 24. do 27. siječnja
2022. godine, donijelo odluku o sportašima - korisnicima Programa hrvatskih
olimpijskih nada u 2022. godini, broj:92/22, a zatim na 29. sjedniciodržanoj28. veljače
2022. godine donijelo izmjenu Odluke br. 1 (broj:2231221slijedom lzmjena i dopuna
Pravila broj:2l8/22 usvojenih takođerna 29' sjednici Vijeća te zatim na 3t. sjednici
održanoj 11' travnja 2022. iizmjenu odluke br.2. (broj:416/22), a slijedom lzmjena i
dopuna br.2 Pravila za program hrvatskih olimpijskih nada broj: 4L5122, usvojenih na
31. sjednici Vijeća odrŽanoj LL. travnja 2oz2. godine koja odluka o sportašima korisnicima Programa hrvatskih olimpijskih nada se nadalje mijenja ovom izmjenom
br. 3., a slijedom razmatranih nominacija nacionalnih sportskih saveza pristiglih do 6.
svibnja 2022. godine i prijedloga voditelja razvojnog programa HON i sufinanciranja
rada trenera.

2.

ZRINKA UUTIĆ, skijanje, postaje korisnik Programa hrvatskih olimpijskih nada od 1.
travnja 2022. godine

3.

ANA VIKTORIJA PUUIZ , judo, prestaie biti korisnik Programa hrvatskih olimpijskih
nada s 31. svibnjem 2022. godine zbog prelaska u Olimpijski program Pariz 2024. od
1. lipnja ZOZ2. godine
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4.

U prilogu Odluke nalazise prijedlogvoditelja razvojnog programa HON isufinanciranja
rada trenera - tablica s nominacijama sportaša iz točke 2. itočke 3. odluke, a koja čini

sastavni dio Odluke.

5. odluka

stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sukladno datumima
promjene statusa sportaša iz točke 2. itočke 3. odluke.

U Zagrebu, 73. svibnja 2022. godine

Broj:567/22
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dr.sc. Z!atko Mateša
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Na znanie:

-

Renato Šašak,voditelj razvojnog progroma HoN i sufinanciranja rado trenera
za programe NSS-o i RP-e
za olimpijski program
za međunarodneodnose i korporativne komunikacije
za financije, računovodstvo i nabavu
zo marketing
za tajništvo

Ured
Ured
Ured
Ured
Ured
Ured
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Viieću Hrvatskog olimpijskog odbora
Razvojni program

-

Hrvatske olimpiiske nade

PRtJEDtoG sTATUsA sPoRTAšn norulrulRANlH zA UVRšTENJE U PROGRAM HRVATSKIH oLlMPlJsKlH NADA
Razmatrane nominacije ruŠs-a pristigle do 6.5.2022.
R.br

L

SPORT

Skijanje

DISCIPLINA

Alpsko
skiianie

2

Judo

-52 kg

IME I PREZIME

Zrinka Ljutić
Ana Viktorija
Puljiz

osNovA

PRIJEDLOG

(gdje, kada i na koiem natiecaniuJe ostvaren

DA|NE

kriteriisU rezultatl
Svjetsko ju n iorsko prvenstvo, ožujak, Kanada
- 1.mj.

DA

Svjetska rang lista-19. mjesto (svibanj, 2022.)

NE

-

NAPOMENA
(eventuolni datum početka progroma,
razloq zašto se ne razvrstava)
Početak programa s L'4.2o22.g.
Prelazak u Olimpijski program od 1.
lipnja2022. godine
(Potenciialni B olimpijski kandidat)

Pripremila:
Renata šašak, struč.spec.cin.
Voditelj razvojnog programa HON
sufi nanciranja rada trenera
Hrvatski otimpijski odboro Trg Krešimira ćosića 11o HR-loooo Zagreb

http://www.hoo. hr
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