Zapisnik sa 14.sjednice Izvršnog odbora koja je održana u utorak 20 ožujka 2008 u
prostorijama Zagrebačkog sportskog saveza , Trg K. Čosića 11, od 16,30 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić, Zmaić, Oljica ,Kovačić, Gavazzi,
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Vrečko, Petričić, Munivrana, Šimunković, Prišćan ,Bičanić
Ostali prisutni : Marolt,Limov,Geber,M
Na telefonskoj vezi g. Munivrana, g. Prišćan

D N E V N I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

R E D

Prihvaćanje Dnevnog reda
Verifikacija zapisnika sa 13.sjednice I.O.HMS-a
Izvješće o stanju žiro – računa
Izvješće o učinjenom od 13.sjednice
Izvješće o sastanku fondacije „Za budućnost mačevanja“ Graz 02.02.08.
- Prišćan ( Prezentacija HMS.-a na sjednici )
Problematika u radu HMS-a (materijali u privitku) - Kvesić
Nastupi selekcija,Juniori Acireale - Izvješća izbornika – Kadeti Rovigo
Rasprava o materijalima inicijativne skupine ( Kovačić,Bičanić,Limov )
Plan HOO - HMS 2008,trener, perspektivni - Kvesić
Izvješća i Planovi Izbornika 07/08 : M.Zmaić, D.Limov, S.Kovačić i S.Mađor
Putovanja natjecatelja izvan R. Hrvatske sa osvrtom na mlade- Marolt
Informacija o nastupu prema sponzorima i potrebne informacije -Prišćan
Dogovor o održavanju web stranice - Marolt
Organizacija Prvenstva R. Hrvatske
Ostalo
– suglasnost Ž. Kvesiću na potpis Ugovora o radu s tajnikom

Hrvatski mačevalački savez, Federation Crote d´Escrime ,Croatian Fencing federation
Trg Krešimira Ćosića 11, HR-10000 Zagreb , T--385(0)1 3099 200 , F --385 (0)1 3099 201
MB 01421565 Žiro- račun : 2402006-1100086161
www.hms.hr , crofencing@hi.t-com.hr

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
ad 5. Razmatrano je izvješće g. Prišćana sa sjednice „ Fondacije za budućnost mačevanja „
održane u Grazu . Izvješće je prihvaćeno , uz konstataciju da ruski dužnosnici putem
„Fondacije…. „ utvrđuju put ka osvajanju vlasti u Svjetskoj federaciji i da ih hrvatski
dužnosnici na tom putu trebaju podržati budući da možemo samo profitirati .
ad 6. I.O.HMS-a odlučio je zatražiti očitovanje od g. Šimunkovića
ad7. Nastup na kadetskom prvenstvu ocijenjen je kao prosječan te članovi I.O.HMS
smatraju kako bi kadetski natjecatelji mogli biti i bolji, ali nesreća sa autobusom koja
je spriječila sudjelovanje na pripremama u Mađarskoj usporila je njihovo dosezanje
optimalne forme i napredak u tehničkom smislu.
Ekipni nastupi nisu bili ništa bolji 1 ekipna pobjeda mač kadetkinje i 14 mjesto
ženske ekipe u maču.
Disciplinski problemi ponovno predstavljaju negativno predstavljanje R. Hrvatske u
inozemstvu.
ad8. Prihvaćaju se predložene promjene i prijedlozi vezani uz kadete, njihova natjecanja i
bodovanje.
Predloženo je i da se izvidi način kako provesti širu raspravu i planiranje napretka
mačevanja u budućnosti – okrugli stol ili neki drugi oblik rasprava.
ad9. Prihvaćeno je izvješće g. Kvesića o dogovoru sa HOO vezano za povećanje sredstava
sportskog Plana i programa 2008,materijalnih troškova te nastavak sufinanciranja
trenera i programa mladih ( T. Topić). Taksativno je naveo slijedeće:
- Povećan Programa za cca 10 %
- Nastavak financiranja T. Topić
- Nastavak financiranja I. Lukovića
- Usvojen prijedlog profesionalizacije tajnika
Unatoč postignutom dogovoru sa Olimpijskom akademijom ove godine nismo
uspjeli pokrenuti školovanje, ali to ostaje prioritetni zadatak za jesen 2008.
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ad10. Prihvaćaju se izvješća izbornika za 2007 godinu i prijedlozi rada za 2008 godinu, ali
bez financijskog plana.
Za 2008 godinu je ostalo realizirati nastup u Acirealu SP jun/kad., olimpijske
kvalifikacije, EP Kijev i to bi uz eventualne Mediteranske igre u Beogradu za 2008
godinu bilo to.
ad11. Predlažem I.O.HMS-a da svaki nastup naših natjecatelja izvan R. Hrvatske oni koji
nastupaju moraju prijaviti Hrvatskom mačevalačkom savezu, koji je odgovoran za
hrvatsko mačevanje u zemlji i njegovoj prezentaciji u inozemstvu.
Jednako tako upozoravam da maloljetni natjecatelji prilikom putovanja u inozemstvo
moraju imati suglasnost roditelja ako putuju sami, pa sukladno tome i HMS i klubovi
trebaju pribaviti takove suglasnosti od roditelja kako bi sve bilo u skladu sa
propisima. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog tajnika.
Kancelarija HMS-a mora u najkraćem roku napraviti obrazac za prijavu nastupa
klubova u inozemstvu i staviti ju na web stranicu.
ad12. Točka odgođena za slijedeću sjednicu
ad13. Da bi web stranica bila informativna ( rezultati npr.) potrebno je sakupljati informacije
i u tom smislu predlažem obvezati sve koji nastupaju u inozemstvu na dostavu
rezultata u kancelariju jer nisu uvijek dostupnu na internetu, a lijepo je i marketinški
korisno kada možemo izvijestiti o natjecateljskom uspjehu.
ad14. Prijedlog tajnika je da se prvenstvo pokuša organizirati u osnovnoj školi Markuševec
i u tom smislu će tajnik obaviti razgovore sa predsjednikom četvrti Podsljeme, a
natjecanje će biti održano u svim kategorijama i disciplinama.
Odlučeno je da angažiranje sudaca bude diskreciono pravo organizatora.
Delegat na natjecanju u subotu su Goran ili Rino Petričić
Delegat na natjecanju u nedjelju su g. Samohod ili g. Prišćan ili g. Jambrošić
Ad15.
- Članovi I.O.HMS-a jednoglasno i uz telefonsku suglasnost ( preko zvučnika )
g. Munivrane i g. Prišćana daju predsjedniku g. Kvesiću ovlaštenje da sa g. Reno
Maroltom potpiše Ugovor o radu na neodređeno vrijeme a na radno mjestu glavnog
tajnika HMS-a .
- Zadužuje se tajnik da u raspravu uputi usklađenje Statuta HMS-a sa Zakonom o
športu i promjene pojedinih članaka
Zapisnik sastavio:

za HMS

Reno Marolt

Željko Kvesić - predsjednik
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