Zapisnik sa 17.sjednice Izvršnog odbora koja je održana u srijedu 29. Prosinca 2008 u
prostorijama Hrvatskog mačevalačkog saveza , Trg K. Čosića 11, od 17,00 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić, Oljica , Kovačić, Prišćan, Gavazzi
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Vrečko, Petričić, Munivrana, Šimunković, Bičanić, Zmaić
Ostali prisutni :

Marolt
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Prihvaćanje Dnevnog reda
Verifikacija zapisnika sa 16.sjednice I. O. HMS-a
Izvješće o stanju žiro računa - Marolt
Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice -Marolt
Školovanje pri Akademiji HOO-a – izvješće Marolt
Izvješća sa EP juniora – Nizozemska / Amsterdam
Izvješće Izborni kongres FIE – Francuska / Pariz - Kvesić
Promjena u kalendaru 2008/2009 – Školska prvenstva 08/09
Plan HMS/HOO -a za 2009 godinu – Marolt
Programi reprezentacija za 2009
Koncepcija financiranja reprezentacija 2009
Trener za olimpijski ciklus 2008 - 2012
Organizacija M.V.Mažuranić i Sv.k. juniorke Zagreb 2009 – Marolt
Delegati na natjecanjima – M.V.Mažuranić, Kup Freeport Rapir, Trofej
Mladosti, Kup Lokomotive, Pojedinačno prvenstvo R.Hrvatske, Sv. Duje
Ostalo

Zapisnik :
ad 1. Prihvaćeno
ad 2. Prihvaćeno

Hrvatski mačevalački savez, Federation Croate 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

ad 3. Prihvaćeno
ad 4. Prihvaćeno
ad 5. Pisani materijal jednoglasno prihvaćen ( privitak zapisniku), a I.O.HMS-a je obvezao tajnika da
obavijesti sve prijavljene kandidate o potrebi predaje obvezne dokumentacije ( rok 15.siječnja
2009) kako bi djelatnici Akademije mogli organizirati školovanje.
Nastava za Opći dio predviđena je zbog velikog broja kandidata u nekoliko dijelova pa će naši
kandidati tom dijelu školovanja pristupiti na jesen 2009 godine, a za specijalnosti će rok nastave
i ispita biti određen nakon konzultacija sa g. Lukovićem i organizacije od strane Akademije
HOO-a.
ad6. Izvješća g.Kovačića i gđice. Borošak jednoglasno s prihvaćena , te je odlučeno obzirom na
izvješće gđice. Borošak kako ponašanje trenera i sportašice na EP u Amsterdamu nije bilo
primjereno te da se ubuduće Izvješća moraju imati dva dijela . Prvi dio tipizirano izvješće o
rezultatima i cjelokupnom nastupu , a drugi dio o eventualnim disciplinskim problemima koji
su bili na natjecanju uz disciplinsku prijavu Komisiji.
ad7. Predsjednik g. Kvesić usmeno je izvijestio prisutne članove o sudjelovanju delegacije na
Kongresu u Parizu i naročito istaknuo slijedeće :
Uspjeh ruske delegacije izborom g. Usmanova za Predsjednika FIE , a u kojem je u hrvatska
delegacija sudjelovala solidnim doprinosom.
Bilateralne razgovore sa ruskom delegacijom u kojima je izraženo puno međusobno
uvažavanje bazirano na podršci prigodom izbora i namjera da ruski savez i institucije koje je
osnovao g. Usmanov svesrdno pomognu razvoju mačevanja u Hrvatskoj.
Dogovor sa g. Fomenkom vezano za organizaciju trenerskog seminara koji bi bio održan u
Poreču za vrijeme 2. igara mladeži jugoistočne europe.
Dogovor sa g. Logvinom i sa g. Plitukhinom vezano za nabavku opreme ( piste,aparati i
ostalo) koji su uspješno realizirani te će oprema u najskorije vrijeme biti dostavljena HMS-u.
Predsjednik je istaknuo ulogu g. Munivrane za vrijeme Kongresa, te u direktnom razgovoru
sa g. Usmanovim kada je u vrlo prijateljskom tonu dao sugestije za njegov nastup prilikom
kandidiranja, a što je g.Usmanov sa zahvalnošću prihvatio. U razgovoru sa hrvatskom
delegacijom istaknuo je i da ljetuje u svojoj kući na Korčuli .
Programom g. Usmanova koji u svojem mandatu obećava :
- Siromašnim savezima osigurati 50 – 60 tisuća $ godišnje za razvoj
- Osigurati besplatan nastup po 3 natjecatelja na Svjetskom natjecanjima( sen.jun.)
- Osigurati putem Fondacije i Predsjedničkog fonda nabavku opreme
- Omogućiti školovanje za 40 trenera na 1,5 ili 2 godišnjem studiju
- Organizaciju turnira svjetskih šampiona – Olimpijski pobjednici,Svjetski šampioni u
svjetskim metropolama u cilju promocije mačevanja, a uz praćenje TV kuća kojima treba
platiti za prijenose
- Osnivanje kontinentalnih akademija za trening mladih natjecatelja
Ostvareni su kontakti i sa delegatima : Moldavije, Srbije, Makedonije, Rumunjske, Kazahstana,
Irana, Bugarske, Venezuele, Kube, a delegati iz jugoistočne europe upoznati su sa
organizacijom 2.igra mladeži jugoistočne europe te su izrazili svoju podršku i namjeru da
nastupe.

ad 8. I.O.HMS-a prihvatio je prijedlog organizatora Školskog prvenstva MSZ-a da se ono održi 17 –
18.01.2009. u Zagrebu.
Kancelarija HMS-a treba uputiti poziv Ministarstvu obrazovanja………. da netko prisustvuje
kako bi se ubuduće naše školsko prvenstvo uvrstilo u program Ministarstva.
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ad 9. Predstavljen je konačni Redovni financijski Plan HOO-a , a koji su članovi Kvesić,Munivrana i
Marolt dogovarali u HOO-u.
Kao dodatak materijalnoj potpori g.Kvesić istaknuo je i sufinanciranje trenera te T.Topić u
programu Individualne skrbi o mladima.
Tajnik je uputio članove I.O.HMS-a da u svojim sredinama odrede mlade natjecatelje 12 - 13
godina koji su perspektivni kako bi ih se moglo ukoliko zadovoljavaju uvijete uključiti u
programe HOO-a koji sufinanciraju njihov razvoj iznosima do 13.000,00 Kn. godišnje.
ad10. Budući da su godišnji programi redovito preširoki u smislu selekcija g.Kovačić je predložio
da se po ugledu na Zagreb izrade individualni programi za one natjecatelje koji su
najperspektivniji i one koji u ovom trenutku od seniora mogu polučiti rezultatski prihvatljiv
domet ( cca. do 50 mjesta na FIE ljestvicama).
I.OHMS-a zaključio je slijedeće :
Izbornici moraju voditi računa o pojedincima i izraditi njihove individualne programe do
kraja siječnja, a koji će biti maksimalno moguće podržani.
Potrebno je povećati broj klubova kako bi se selektiralo više mladih.
Predložak izrade programa treba ju biti Pravilnici HOO-a
ad11. Koncepcija koju bi trebala biti usredotočiti se
prethodnoj točci dnevnog reda.

na mlade prema programima navedenim u

ad12. Hrvatskom olimpijskom odboru predan je zahtjev za sufinanciranjem dva trenera i to g.
Lukovića i g. Lušića. Sjednica Vijeća HOO-s na kojoj će se odlučivati o sufinanciranju trenera biti
će održana sredinom siječnja 2009.
ad13. Tajnik je izradio prijedlog organizacije sa članovima Izvršnog odbora koji je jednoglasno
prihvaćen. Predloženo je da se sjednica I.O. održi po završetku novogodišnjih praznika, a za
sazivanje je zadužen tajnik.
Upozoreno je da posebnu pažnju treba posvetiti veteranima i okupiti ih u što većem broju za
što su zaduženi g. Jambrošić i g. Gavazzi.
Svi djelatnici koji će raditi na memorijalu trebaju biti adekvatno i u granicama mogućnosti
nagrađeni.
ad14. I.O.HMS-a odredio je delegate na slijedećim natjecanjima:
M.V.Mažuranić – g. Petričić
Kup Freeport Rapir – g. Štefančić
Trofej Mladosti – g. Gavazzi
Delegati za ostala natjecanja biti će određeni nakon što se I.OHMS-a odredi prema članku 17.
Pravilnika o natjecanju .
ad 15. Nije bilo tema
Sjednica završila u 19,30 sati
Zapisnik sastavio :

Predsjednik HMS-a

Reno Marolt – gl.tajnik

prof. Željko Kvesić
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