
 

 

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 

Zapisnik sa 1. sjednice Izvršnog odbora koja je održana u utorak 14.05.2013.  u 
prostorijama HOO-a, soba 16/1kat , Trg  K. Čosića 11,  od 17,30 sati . 

 
Prisutni članovi I.O.HMS-a :  Brežan,Zmaić, Kvesić,Šuljić, Bičanić,Popovčić,Kallay,Levstek                                     
 
Odsutni članovi I.O.HMS-a :  Munivrana,Markota  i Živolić (skyp)  
 
Ostali prisutni  :    Marolt , Kovačić 

  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

 

1. Konstituiranje Izvršnog odbora 

2. Prihvaćanje Dnevnog reda 

3. Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice – Marolt 

4. Izvješće o stanju i promjenama na žiro računu  - Marolt 

�  Svjetsko juniorsko kadetsko prvenstvo izvješće – Poreč 2013/Marolt 

�  Izvješće Izbornika o rezultatima SP Poreč 2013 

�  Europsko seniorsko prvenstvo pripreme – Zagreb 2013/Marolt 

�  Izvješće Izbornika o pripremama i sastavu reprezentacije - Kovačić 

5. Izvješće delegata sa natjecanja 

6. Određivanje delegata za predstojeća natjecanja  

7. Prigovor i žalbe – na izbor sudionika Svjetskog jun/kad Poreču 2013. 

�  Analiza i odgovor na žalbe - Izbornik Kovačić 

8. Dogovor o izboru  Izbornika 

9. Ostalo: 

�  Tečaj za suce FIE – Bratislava 

�  Nastup B.Jovanović – Havana FIE A turnir 

�  Troškovi putovanja u Poreč MK Dmitar - Zvonimir  
 

Zapisnik: 
 
ad1. Konstituiranje Izvršnog odbora : 
 

�  Prijedlog Predsjednika da dopredsjednici HMS-a budu 
    Denis Bičanić 
    Miroslav Brežan 
�   Prijedlog Predsjednika  o osnivanju i sastavu Komisija HMS-a kao slijedi : 
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KOMISIJA ZA NORMATIVNE AKTE 
 

1. Marko Kallay 
2. Ivan Levstek 
3. Ivo Goran Munivrana 
4. Ivan Matić  - vanjski član 

 
STRUČNA KOMISIJA 
 

1. Denis Bičanić 
2. Irena Šuljić 
3. Miroslav Brežan 
4. Dino Šourek – vanjski član 

 
KOMISIJA ZA SUCE 
 

1. Martina Zmaić 
2. Ana Popovčić 
3. Ante Poljak – vanjski član 

 
KOMISIJA ZA PROMOCIJU I MARKETING 
 

1. Željko Kvesić 
2. Božo Markota 
3. Denis Živolić 

 
         Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Kallay,Bičanić i Kvesić odlučeno je da se prvotni  
         prijedlog g. Kvesića nadopuni  sa članovima koji su u popisu „boldani“ i kao takav stavljen je  
         na usvajanje. 
 

Jednoglasno je usvojen prijedlog članova za dopredsjednike i članove Komisija HMS-a 
 

 
 

ad2. Dopunjen Dnevni red pod red.br. 9. Ostalo : 
 

�  Tečaj za suce FIE – Bratislava 

�  nastup B.Jovanović – Havana FIE A turnir 

�  Troškovi putovanja u Poreč MK Osijek  

 

iz Dnevnog reda uklanjaju se  Točke 5 i 6. 

 
Prihvaćeno jednoglasno 

 
 
ad3.  Nakon kratkog obrazloženja o učinjenom Predsjednik je stavio Izvješće na prihvaćanje. 
 

 Prihvaćeno jednoglasno 
 
ad4.   Predsjednik je stavio na prihvaćanje Izvješće o stanju i promjenama na žiro računu 

 
Prihvaćeno jednoglasno 
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Svjetsko juniorsko kadetsko prvenstvo izvješće – Poreč 2013 
�      Sudjelujući u raspravi g. Kallay, g.Kvesić, g.Bičanić, gđica. Zmaić   istaknuli su  da je  
       organizacija Svjetskog jun/kad prvenstva bila besprijekorna, da su svi sudionici pohvalili  
       sve dijelove organizacije da su pohvale članova ureda i Izvršnog odbora FIE govorile kako 
       je to poslije Moskve (zbog velikog budžeta) najbolje organizirano prvenstvo u povijesti te  
       da svi zaslužuju samo pohvale. 
       Nažalost istaknuto je i da nastup hrvatskih mačevaoca od odabira do nastupa nije bio 
       dobro proveden niti organiziran te da o tome treba razgovarati u slijedećoj točci. 
 Izvješće Izbornika o rezultatima SP Poreč 2013 
�   Nakon što je na sjednicu pozvan Izbornik g. Kovačić i poslije njegovog izlaganja i  
        materijala koji su dostavljeni članovima Predsjednik Kvesić otvorio je raspravu u kojoj su  
        sudjelovali g. Kvesić,g. Kallay,g. Bičanić,g.Brežan. 

 Rasprava je vođena po nekoliko pitanja koja su bila istaknuta kao problem i na sastanku   
 koordinacije zagrebačkih trenera koji su ujedno i treneri određenih selekcija Hrvatskog  
 mačevalačkog saveza a to su . 
 

1. Odabir sudionika prvenstva 
2. Kriteriji odabira 
3. Prekršaji u Budimpešti vezano za odabir Poreč  
4. Pitanje ciljanih rezultata 
5. Disciplinske mjere 
 

U raspravi koja je obilovala pitanjima i odgovorima Izbornika utvrđeno je slijedeće: 
 

1. Odabir je izvršen na temelju rezultata postignutih u Budimpešti za one koji nisu imali 
zacrtane kriterije ( FIE bodovi) te predviđanja Izbornika o mogućem postizanju dobrog 
rezultata ( Matić). 

2. Nema pravog obrazloženja kriterija po kojima  je A. Adler  uvrštena osim da je to 
napravljeno u dogovoru sa njezinom trenericom M. Borošak  po priznanju Izbornika , a što 
se tiče njezinog disciplinskog prekršaja  bio bi rigorozno sankcioniran da je Izbornik za 
njega dobio informaciju na vrijeme. 

3. Izostavljanje Škoraka i Kumiše ( nisu bili predviđeni za nastup na SP Poreč 2013 i to je 
objavljeno) zbog prekršaja u Budimpešti trebalo je javno objaviti kao upozorenje njima ali i 
svima da  reprezentativci moraju poštivati norme ponašanje budući da predstavljaju HMS, 
a prije svega R. Hrvatsku na svakom natjecanju. Temelj za njihovo kažnjavanje nalazi se u 
Pravilniku o reprezentacijama HMS-a pa čudi da ga Izbornik nije koristio. 

4. Kritika zbog  izostavljanja  P.Tilić sa popisa natjecatelja u Budimpeštu nije bila opravdana i 
u svoje ime se ispričao g. Kallay, a i g. Bičanić je odobrio njezino izostavljanje zbog toga što 
nije dostavljena medicinska dokumentacija na vrijeme. Nakon što je dostavljena 
medicinska dokumentacija P. Tilić nastupila je na SP Poreč 2013. 

5. Na primjeru Fiolića poslana je poruka svim članovima državnih reprezentacija da ukoliko 
imaš FIE bodove (pa makar kako osvojene) možeš se ponašati kao „loša sportska zvijezda“ 
i sam odabirati svoje nastupe bez posljedica. 

      To je nedopustivo iako je Izbornik nastup Fijolića na SP Poreč 2013 pravdao i time da je u  
      dogovoru sa trenerom  D. Limov zbog perspektive i kvalitete Fijolića odlučio da on nastupi  
      na SP Poreč 2013, a prekršaj smatra klupskom „stvari“ budući je najviše naštetio MK ZŠM. 
6. U raspravi o predviđenim nastupima P. Jukić i Hane Bigović na Europskom seniorskom 

prvenstvu u Zagrebu od njega se odustaje na prijedlog trenera D. Šoureka i trenerice I.Šuljić 
iako se prijavljene. Postoji još mala mogućnost iako se članovi slažu da nastup nije potreban 
(kadetkinje na seniorskom natjecanju) samo zbog nastupa (stjecanje iskustva) i bolje je 
nastupiti sa onim sportašima koje   trenutno imamo u reprezentaciji, a nalaze se u pravoj 
dobnoj skupini. Izbornik je glede Hane Vili Bigović naveo da će čekati odluku kluba i trenera,te 
da neće utjecati na odluku. Rezimirajući nastup na SP Poreč 2013 g. Kallay je naglasio kako je 
uz malo sreće rezultat mogao biti i bitno bolji, ali to je već stvar struke da pronađe načina 
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kako to na budućim natjecanjima i ostvariti i u tom smislu zagrebačko mačevanje provodi 
organiziran rad sa trenerima i program rada sa selekcijama. 

7. Utvrđeno je i da prilikom slijedećih akcija Izbornik mora postaviti rezultatske ciljeve jer je 
to jedini način dokazivanja uspješnosti njegovog rada i temelj za nastavak ili prekid 
suradnje. 

8. Na znanje je primljen popis sudionika za EP Zagreb 2013. 
 

Tijekom ove točke sjednicu je napustio g. Miroslav Brežan. 
Predsjednik je stavio na glasovanje Izvješća Izbornika . 
 

O Izvješćima Izbornika glasovalo se : 
 

5 članova za 
2 suzdržana 

 

� Europsko seniorsko prvenstvo pripreme – Zagreb 2013 

   Ova točka Dnevnog reda nije raspravljena 
 

ad7.  Izvješće Izbornika o pripremama i sastavu reprezentacije 
          Sve je obrađeno pod točkom 4.  
 

ad8.  Nakon Europskog seniorskog prvenstva treba organizirati tematsku sjednicu I.O.HMS-a  
         vezano za sistem rada Izbornika ( dva,jedan,svaka disciplina pa muško žensko) i nakon toga  
         objaviti natječaj na web stranici i svim Klubovima. 
         Na istoj sjednici treba organizirati i raspravu o sportskim postignućima i odrediti se prema  
         sistemu rada izbornika vezano za sportski rezultat i njegovo sudjelovanje u ocijeni rada  
         Izbornika. 
 

ad9.  Ostalo  
 

�  Na FIE ispit za suce od prijavljenih HMS-u odobrava se prijava za g. B. Jovanovića i B.    
 Mijatovića budući posjeduju Hrvatske sudačke licence pri čemu se iznimno odobrava  
 g. Mijatoviću prijava sa B licencom. 

� Prijavljenoj M. Borošak ne odobrava se prijava na FIE  ispit  za suce budući ne posjeduje 
niti jednu floret sudačku HMS licencu i preporuča se suđenje na turnirima mladih 
natjecatelja kako bi stekla neophodnu rutinu i znanje te nakon polaganja ispita za suca 
floreta pri HMS-u uz stažiranje dobila suglasnost za prijavu na FIE ispit. 

� Ne odobrava se nastup B. Jovanovića na turniru u Havani uz obrazloženje da je 
nepotreban prije završnih priprema za Europsko seniorsko prvenstvo budući 
predstavlja izuzetan napor i promjenu vremenskih zona u vrlo kratkom vremenskom 
razdoblju.  

      Preporuka je da se obavi pripreme u jednom od kampova i završne u Zagrebu 9-
15.06.2013. 

� Ne odobrava se refundacija troškova puta za članove MK Dmitar Zvonimir na kamp 
FIE u Poreč za vrijeme SP jun/kad. 

� U sklopu ove točke raspravilo se i odlazak g. Cosmina Kortiyana iz zagrebačkog   
      mačevanja sa 30.06. 2013 te dovođenje g. Totha na njegovo mjesto.  

          
Sjednica je završila u 20,10  

 

       Zapisničar:                                                                                                     Predsjednik HMS 
       Reno Marolt                                                                                                   Željko Kvesić prof. 

                                                                              
 


