HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Vijeće
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

Broj:564/22
Zagreb, 16. svibnja 2022.

Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom točke L0. Pravila za
program potpore sportašima mlađihdobnih kategorija -Razvojni program l - pročišćenitekst,
broj:228/22, usvojenih na 29. sjednici Vijeća održanoj 28. veljače 2022. godine, odluke o
sportašima korisnicima Programa potpore sportašima mlađihdobnih kategorija- Razvojni
program l u 2022. godini, broj:87/22' koju je donijelo Vijeće na svojoj 27' sjednici odrŽanoj
elektroničkim putem, izjašnjavanjem članova Vijeća u razdoblju od24. do 27. siječnja 2oz2'
godine, a slijedom nominacija nacionalnih sportskih saveza pristiglih do 2. svibnja 2022.
godine, odnosno prijedloga voditelja RP l, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na svojoj
32. sjednici, održanoj 13. svibnja 2022. godine donijelo slijedeću

ODLUKA
o sPoRTAšI nne_ronlsN tcl MA
PRoGRAMA PoTPoRE sPoRTAšlMA MtAĐtH DoBNtH KATEGoR|JA
,,Razvojniprogram l"
lzmiena Odl uke br. 5/22

1.

Utvrđujese da Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora slijedom točke 10. Pravila za
program potpore sportašima mlađihdobnih kategorija_ Razvojni program l pročišćenitekst, broj: 228/22, 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 potpore sportašima mlađihdobnih
kategorija- Razvojni program l u2022. godini, broj:87 /22' na 28. sjednici održanoj 1-4'
veljače 2022. godine donijelo lzmjenu br' Ll22 odluke, broj: L66/22, na 29. sjednici
održanoj 28. veljače 2022' godine donijelo lzmjenu br.2122 odluke, broj:230/22,na
30 sjednici održanoj 15. ožujka lzmjenu br'3/22 odluke, broj:284/22, na 3L' sjednici
održanoj LL. travnja 2022. godine lzmjenu br' all2odluke, broj:436/22, a koja odluka
o sportašima korisnicima Programa potpore perspektivnim sportašima se nadalje
mijenja ovom lzmjenom br. 5 kako slijedi:

a

sportašica JANA cVETKo _ judo, uvrštava se u Program potpore sportašima mlađih
dobnih kateporii a - Razvoini oropram I u 2O22. podini od 1.
ia2O22. sodine

o

sportaš BERNARD GRG!ć - boks, uvrštava se u ProEram
sportašima mlađih
dobnih kateporiia - Razvoini Drosram I u 2O22- podini od 1 . svibnia 2022. sodine.

2.

U prilogu odluke nalazi se prijedlog voditelja RP l - tablica s imenovanim sportašima,
a koja čini sastavni dio odluke.

L

3.

odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sukIadno datumima
točke 1. odluke.

iz

predsjednik

odbora

Zlatko Mateša

Na znonje:
Ured za programe nacionalnih sportskih saveza irazvojne progrome; Neven šavora, Domogoj
Šlat,Gordana Borko, Renata Šašaki MimiVurdelja
Ured za OP
Ured za međunarodne odnose i korporativne komunikacije
Ured za financije, računovodstvo i nabavu
Ured za marketing
Tajništvo
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Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora
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(upisati broj Programa
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PRIJEDLoG STATUSA šponrnšn NoMlNlRANlH zA UVRšTENJE/PRELAZAK U RAzVoJNt

PRoGRAM

V, OP)

l

Razmatrane nominacije nšS-a pristigle do 2'5.2022.
SPORT

Red.

IME I PREZIME

broj

DATUM
RoĐENJA

1.

Judo

Jana Cvetko

5.5.2006

2.

Boks

Bernard Grgić

L6.3.2007

OSNOVA
(gdje, koda i na kojem natjecanju
o stvo re n krite r ij ski re z ultat)

Lignano, lTA, Europski kadetski kup,
I3.2.2O22.5. mj.
Sarajevo, BlH, Europsko prvenstvo,
kolovoz 2022., 3. mjesto.

ie

PRIJEDLOG

NAPOMENA

DA/NE

l n i datu m početka
progrqma, razlog zašto se ne
razvrstava)

DA

odt.5.2022.

DA

od1,.s.2022.

(eve ntua

DomagojŠlat, prof.
Voditelj razvojnih programa l, a/2,
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