IZVJEŠĆE O RADU TIJEKOM 2016. GODINE
I. Broj članova kluba:
Klub padobranskog jedrenja “Jastreb” broji ukupno 20 članova kluba.
Registrirani članovi Kluba su ujedno i članovi Hrvatskog zrakoplovnog saveza za 2016. godinu .
II. Sastav uprave kluba i sjedište:
- Predsjednik Kluba : Darko Potočki
- Tajnik Kluba: Jurica Tušek
- Članovi uprave Kluba : Neven Leško i Željko Štefanić
Sjedište Kluba je u Radoboju, Radoboj 61, 49232 Radoboj, tel: 049/349-185 , mob: 092/1333-565
IBAN : HR8523400091100214409 – Privredna banka Zagreb
III. Uključenost u natjecanja i organizacija natjecanja u 2016. godini
Klub padobranskog jedrenja “Jastreb” je punopravni član Hrvatskog zrakoplovnog saveza, član je
Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, te je i član Zajednice športskih udruga općine
Radoboj.
Klub padobranskog jedrenja JASTREB-Radoboj u 2016. organizirao Državno prvenstvo u preciznom
slijetanju parajedrilicom i Međunarodno otvoreno prvenstvo u preciznom slijetanju parajedrilicom
RADOBOJ OPEN 2016 koje je održano 22. listopada 2016. u Radoboju, na tom natjecanju je
sudjelovalo 29 natjecatelja iz Slovenije, i Hrvatske. Klub je bio nositelj tj. glavni organizator HR XC lige
2016, na kojoj je sudjelovalo 55 natjecatelja iz Hrvatske liga kup natjecanje se odvijalo u 6 kola na
prostorima Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Zagrebačke, Primorsko-goranske te Istarske županije
Nadaje Klub je aktivno sudjelovao u natjecanjima prema kalendaru natjecanja HZS-a.
IV. Organizacija tečajeva za osposobljavanje pilota parajedrilice, te održavanje poletišta i sletišta
U 9. mjesecu smo počeli sa novim tečajem za pilote parajedrilica U protekloj godini tečaj za pilote
parajedrilice je upisalo 2 novih članova kluba, Klub je kroz godinu obavljao redovno održavanje
poletišta na Strahinjčici i Malogorski te sletišta u Podgori Krapinskoj i Radoboju.
V Područje djelovanja Kluba
Općine Radoboj, Petrovsko, Đurmanec, Jesenje, Stubičke Toplice
Gradovi, Krapina , Zabok, Oroslavje, Pregrada, Zlatar, Zagreb
Krapinsko-zagorska županija iRepublika Hrvatska
VI Opis prostora djelovanja Kluba
Klub padobranskog jedrenja “JASTREB” nema svoje prostorije, koristimo prostorije udruga Općine
Radoboj.
Klub padobranskog jedrenja nema zaposlenih djelatnika.
Pošto još nije održana Skupština Kluba Financijski plan i Plan rada za 2017. ćemo dostaviti nakon
održane Skupštine.
Radoboj 26.01.2017.

Prilog: Financijsko izvješće za 2016 (Knjiga prihoda i rashoda za 2016)

Predsjednik kluba
Darko Potočki

