
Zapisnik sa 6.  sjednice Izvršnog odbora koja je  održana u  četvrtak,01.07.2010.   u   
prostorijama Hrvatskog mačevalačkog saveza , Trg  K. Čosića 11,    od  17,00  sati  
 

Prisutni članovi I.O.HMS-a :  Kvesić, Jurčević,Kovačić 
                                                
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Petričić,Ljutić,Prišćan,Munivrana,Brežan Grah,Gačeša, 
                                                   Bičanić,   
 

Ostali prisutni  :    Marolt,Matišić    
 

  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

  

1.  Prihvaćanje Dnevnog reda  
2.  Verifikacija   zapisnika sa  4 i 5 sjednice I. O. HMS-a   
3.  Izvješće o stanju žiro računa – Marolt   
4.  Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice – Marolt   
5.  Kandidature za organizaciju Europskih natjecanja – Kvesić,Marolt      
6.  Organizacija SP Poreč 2010 – Marolt   
7.  Prijedlog raspodjele mačevalačke opreme – Kvesić   
8.  Prijedlog Kalendara 2010/2011 -  Kovačić 
9.  Prijedlog Izbornika o pohvalama za uspješne natjecatelje – Kovačić 
10.  Informacija Izbornika o  akcijama hrvatskih reprezentacija - Kovačić  
11.  Informacija o djelovanju EFC „ Komisija žene i sport ”– Ana Popovčić 
12.  Ostalo 

 
 

Zapisnik: 
 

ad1. Jednoglasno prihvaćen  

ad2. Jednoglasno verificirani zapisnici 4 i 5 sjednice I.O.HMS-a 

ad3. Jednoglasno prihvaćen 

ad4. Treba dodati da je u meñuvremenu završen tečaj za suce u floretu i maču, a koji je  

         organizirao i proveo g. Kovačić. 

ad5. Prihvaćena informacija i dana suglasnost na odluku Predsjednika da se HMS 

         kandidira za predložena natjecanja. 

ad6. Prihvaća se predložen sastav Izvršnog odbora,Organizacijska shema i Poslovnik o 

         radu  Veteranskog prvenstva svijeta  Poreč 2010. 

ad7. Prihvaća se prijedlog Predsjednika da jedan komplet opreme bude poklonjen MK  

        Karlovac, jedan MK Split i jedan MS Zagreba. 

 



ad8. Prijedlog kalendara prihvaćen i treba ga poslati klubovima,budući su natjecanja u  

        R.Hrvatskoj smještena u mjesece, a nisu odreñeni datumi. 

        Zadužuje se tajnik da prijedlog kalendara e-poštom pošalje klubovima na 
razmatranje koje može trajati zaključno sa 31.07.2010. godine do kada klubovi 
moraju poslati svoje primjedbe i prijedloge jer nakon tog datuma osim u 
slučajevima više sile nema promjene kalendara. 

ad9. Prihvaća se prijedlog Izbornika o pohvalama za uspješne natjecatelje. 

        Jednoglasno je odlučeno da svaki natjecatelj u roku od sedam dana po postizanju 
kriterijskog rezultata u svoj matični klub dobije Pohvalnicu koju potpisuje 
Predsjednik na prijedlog Izbornika. (u privitku) 

ad10. Prihvaća se izvješće Izbornika o radu u proteklom razdoblju(u privitku) 

ad11. Nije održana zbog opravdanog   nedolaska  Ane Popovčić . 

ad12.  

        Predsjednik je zatražio analizu dolaska članova Izvršnog odbora te obvezao tajnika 
da zamoli članove I.O.HMS-a koji zbog obveza nisu u mogućnosti dolaziti na 
sjednice da svoje mandate stave u mirovanje, da se na slijedećoj Redovnoj 
skupštini promjeni članak 18. koji govori o članovima Izvršnog odbora na način da 
se omogući i davanje punomoći . 

        Zadužen je tajnik da prouči mogućnost organiziranja sjednica putem interneta i 
ako to možemo, treba obvezati članove koji nisu iz Zagreba ili ne mogu doći da se 
internetom uključe u sjednicu kako zbog sve većih obveza vjerodostojnost i rad 
I.O.HMS-a ne bi bili ugroženi. 

 

        I.O.HMS-a prihvatio je prijedlog g. Kovačića da izradi „Pravilnik o stručnom radu 
HMS-a“ kojim bi bile regulirane i usklañene sa Zakonom o sportu naknade i status 
trenera. 

 

 

Zapisnik  izradio:                                                                                       Predsjednik HMS-a 

 

Reno Marolt                                                                                               Željko Kvesić prof. 

 

 

 

Zagreb,02.07.2010. 

         

 


