
 

 
 Zapisnik sa  13.sjednice Izvršnog odbora koja je  održana u  utorak 27 prosinca 2007 
u   prostorijama Zagrebačkog sportskog saveza , Trg  K. Čosića 11,  ( ulaz pokraj 
restorana Horok )   od  17,00  sati  
 

Prisutni članovi I.O.HMS-a :Kvesić, Bičanić,  Zmaić,  Prišćan , Oljica ,Kovačić,  
                                            Šimunković, Gavazzi, Munivrana 
                                                
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Vrečko, Petričić,   
 

Ostali prisutni  : Marolt, Malnar            
 

Sjednicu napustili : g Munivrana u 18,00 sati ; g Šimunković i gña.Malnar u 19,30 sati 
  
  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 
 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda  
2. Verifikacija zapisnika sa  12.sjednice I. O. HMS-a 
3. Izvješće o stanju žiro – računa 
4. Izvješće o učinjenom od 12.sjednice 
5. Izvješće o dogovoru sa HOO – Plan 2008 
6. Izvješće o realizaciji programa  „Individualne skrbi..“ 
7. Godišnja Izvješća – Izbornici 
8. Rasprava o Izvješćima Izbornika 
9. Programi Izbornika za 2008 godinu 

10. Dogovor o treneru mladih ( Program HOO ) 
11. Meñunarodna suradnja- Fondacija Usmanov   
12. Rasprava o materijalima Bičanić, Kovačić i Limov 
13. Problematika u  HMS 
14. Ostalo 

 
 

 
Zapisnik : 
 
ad 1. Dnevni red  prihvaćen jednoglasno. 
 
ad 2. Zapisnik sa 12. sjednice verificiran jednoglasno. 
 
ad 3. Izvješće jednoglasno prihvaćeno   
 
ad 4. Izvješće jednoglasno prihvaćeno 

 
 

 

 

HRVATSKI  MAČEVALAČKI  SAVEZ  FÉDÉRATION CROATE D´ESCRIME 

Zagreb, Trg sportova 11, Telefon: 01-3 099 200 Fax: 01-3 099 201  
E-mail:  crofencing@hi.htnet.hr 

 



ad 5. Hrvatski mačevalački savez prilagoditi će svoje  aktivnosti privremenom  
financiranju kako je dogovoreno na sastanku za dužnosnicima u HOO. 

         Zatraženo je financiranje još jednog trenera – za mlade i nastavak 
sufinanciranja g. Lukovića i Tončice Topić.  

 
ad 6. Do sada je realiziran program, ali moramo se bolje pripremiti za realizaciju u 

slijedećoj godini. 
 
ad 7. Izvješća su prihvaćena osim discipline žene mač budući da Izbornica nije   

dostavila izvješće te će to izvješće biti razmotreno na slijedećoj sjednici I.O. 
       
ad 8. Generalne primjedbe su slijedeće : 

���� U disciplini mač rezultati su slabi iako se plaća dodatni trener  g. Luković. 
���� U disciplini floret muški treba odustati od kondicijskog trenera g. 

Krajačića ( traži g. Limov) 
���� Prelazak iz starosne skupine predstavlja trenutak u razvoju mladih 

natjecatelja kada se najviše rezultatski gubi 
���� Istaknut je problem rada sa g. Lukovićem u Zagrebu 
���� U floretu žene istaknuto je da je ovo izvješće dio četverogodišnjeg 

programa, a da ozbiljan problem predstavlja velika fluktuacija sportašica 
���� U klubovima se radi kako se radi , ali problem je da mi gubimo 

natjecatelje prilikom prelaska u selekcije- 
 
Ad 9. Programi izbornika biti će razmatrani na slijedećoj sjednici budući da nema 

pravih financijskih pokazatelja, te da smo na privremenom financiranju. 
 

Ad 10.  U točci 5 navedeno je kako HMS traži zapošljavanje trenera za mlade uzraste. 
 
Ad 11. Usmeno izvješće podnio je g. Prišćan te izvijestio članove I.O. budućim 

aktivnostima za koje će biti dostavljen pisani materijal . 
 
Ad 12.   Nakon obrazlaganja g. Bičanića I.O.HMS-a suglasio se da su   predočeni 

materijali izvrsna  podloga za rad na prilagoñavanju administrativno – 
normativnih poslova u HMS-a. 

             Nekoliko razmišljanja : 
���� Treba formirati – bilježnicu obveza  
���� Odrediti turnire za ranglistu 
���� Odrediti datum prelaska iz dobne skupine u dobnu skupinu 
���� Prelaske iz dobnih skupina prilagoditi sezoni 
���� Juniori/kadeti prema pravilima FIE 
���� Mlañi prema završetku školske godine 
���� Sve ovakve materijale potrebno se sistematizirati ,ugraditi u Pravilnike i 

predložiti Skupštini na usvajanje 
 
Ad 13.  U uvodnom izlaganju g. Kvesić napomenuo je da se objede iz pisama HAMK 

Mladost ponavljaju te da predstavljaju ozbiljan  ali neargumentiran i 
neutemeljen napad na njega i g. Bičanića – Predsjednike Hrvatskog i 
Zagrebačkog mačevalačkog saveza . 

              Da su takove objede neutemeljene vidljivo je i iz reakcije Pravne službe HOO,  
te predlaže sastanak sa vodstvom HASK Mladost tj.  Predsjednikom  
g. Karlovićem. 

             Delegacija za sastanak trebala bi biti Kvesić, Bičanić, Gavazzi, Prišćan i 
Marolt. 



             Naloženo je kancelariji HMS-a da takav sastanak organizira. 
             Članovi I.O.HMS vjeruju obzirom na dugotrajne napade ( pa i anonimke)da je 

g. Šiminković iz manipuliran. 
              G. Prišćan je napomenuo kako se ovakva situacija odrazila i na njegov posao 

budući su tvrtke sa kojima radi  ( konflikti u mačevanju) postoje problemi. 
G. Bičanić izjasnio se da će po pitanju ovog pisma podignuti tužbu.   
HMS mora svim do sada uključenim institucijama i osobama dostaviti 
zaključak sa sjednice sa upozorenjem da su sve objede koje su dolazile  iz 
HAMK Mladost neistina te predstavljaju osnovu za podizanje privatnih tužbi 
koju će navedene osobe u dopisima i iskoristiti. 

 
 
 
 
 

 
Zapisnik sastavio                                                                                   Predsjednik 
 
Reno Marolt                                                                                      Željko Kvesić prof. 


