Z A P I S N I K

sa 03. sjednice Izvršnog odbora koja je održana u utorak,10.09.2013 u prostorijama HOO-a,
soba 16/1kat , Trg K. Čosića 11, od 17 sati :
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić, Zmaić, Kallay, Bičanić ,Levstek, Popovčić (od17.30),
Munivrana, Markota,
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Živolić(zauzet poslom), Brežan(bolestan), Šuljić(isprika),
Ostali prisutni :

Marolt

D N E V N I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

R E D

Prihvaćanje Dnevnog reda 3. sjednice I. O. HMS-a
Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice I. O. HMS-a
Izvješće o stanju i promjenama na žiro računu - Marolt
Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice – Marolt
Izvješće sa EP Zagreb - Marolt
Izvješće sa SP Budimpešta – Bičanić (Mađor,Limov)
Prijedlozi i rasprava o modelu organizacije rada sa reprezentacijom
(Prijedlozi promjena u Pravilniku o nacionalnoj reprezentaciji)-Kallay
Prijedlog i raspisivanje Natječaja za Izbornika/ke - Kvesić
Prijedlog i rasprava o Kalendaru 2013/2014 - Zmaić
Određivanje delegata za predstojeća natjecanja (prema Kalendaru)
Prijedlog programa reprezentacija 2013/2014
Ostalo
prijedlog natjecanja za rang listu (Mađor)
disciplinski postupak – MK Lokomotiva

Zapisnik:

ad1. Prihvaćeno jednoglasno
ad2. Prihvaćeno jednoglasno
ad3. Prihvaćeno jednoglasno

ad4. Izvješće prihvaćeno djelomično budući sastanak sa djelatnicima koji su sudjelovali u
organizaciji Europskog seniorskog prvenstva nije održan ( alternativno tajnik zatražio
kraća pismena izvješća) te se nalaže tajniku održavanje sastanka.
U raspravi je zaključeno da je takav oblik rasprave puno jednostavniji i učinkovitiji, da
djelatnici nisu bili spremni na pismeno izjašnjavanje, te su zabilješke sa takvog sastanka
korisne prilikom svake slijedeće organizacije ovakvih natjecanja, a djelatnici u slobodnoj
raspravi mogu jasnije izraziti svoja zapažanja.

ad5. Ova točka nije održana uz obrazloženje tajnika da rebalans Turističke zajednice Zagreba
još nije napravljen, a organizacijski imamo izvješće direktora Europske konfederacije
zaduženog za natjecanja iz kojeg je vidljivo da je organizacija bila na visokoj razini i
zadovoljila sve zadane parametre. Završno izvješće biti će napravljeno za slijedeću
sjednicu I.O.HMS-a koja se predviđa za 20.10.2013.
*sjednici se priključila A. Popovčić
ad6. Izvješća su predana pismeno za obje discipline od strane oba Izbornika i Koordinatora
reprezentacija, a u uvodnom izlaganju g. Bičanić je naglasio da rezultatski nismo
zadovoljili, kako je šteta da se Natko Petričić na pripremnom kampu FIE ozlijedio te da
hrvatski mačevaoci u ovako velikom broju više ne bi trebali(upitan način selektiranja
prethodnog Izbornika) nastupati jer su „topovsko meso“ i to treba izbjegavati. Svi
troškovi bili su u okvirima zadanih te nema prekoračenja.
U raspravi je naglašeno da hitno ( zbog O.I. u Brazilu) treba napraviti Strategiju razvoja
budući da postojeća ( g. S. Kovačić) nije dovoljna, te se predlaže hitno pristupanje
njezinoj izradi, a poglavito pripremama za O.I. u Brazilu(Stručna komisija).
Također je naglašeno da začuđuje manjak sparinga u disciplini mač na pripremama u
Splitu jer najbolji put dobrom rezultatu je pravi sparing i ubuduće treba sve učiniti kako
bi reprezentativci na pripremama imali najbolji mogući sparing, a ako to nije moguće u
R. Hrvatskoj treba ih uputiti na pripreme tamo gdje će to imati.
Naglašeno je kako nova organizacija rada sa reprezentacijama daje rezultate poglavito u
troškovnom dijelu, a pohvaljen je rad Koordinatora i Izbornika na organizaciji putovanja
i izboru natjecatelja na SP Budimpešta 2013 koji je ovog puta protekao bez ikakvih
naknadnih protesta što ranije nije bio slučaj(brisanje sa popisa V.Fiolića).
Povodom poruke g. Bojana Jovanovića o potrebi da mu se plate troškovi kupovine
mačevalačke opreme u Budimpešti na S.P.članovi I.O.HMS-a nakon duge rasprave u
kojoj je naglasak bio na poštivanju procedure,a koja je na sastanku prije puta u
Budimpeštu bila predočena svim natjecateljima te stavljena na web stranicu, ocjenjujući
sve aspekte prilika u kojima se naša delegacija našla u Budimpešti (kontrola oružja),
vrednujući postignuti rezultat i možebitne posljedice odluka zaključili su slijedeće:
Daje se preporuka koordinatoru g. D. Bičaniću da u okvirima Stručne komisije još
jednom pažljivo razmotri nastale prilike te samostalno uz punu podršku članova I. O.
donese odgovarajuću odluku .
ad7. U obrazloženju g. Kallaya predlagatelja novog „Pravilnika o nacionalnoj reprezentaciji“
i raspravi naglašeno je da je predložen posve drugačiji koncept upravljanja
reprezentacijama budući se predlaže Vodstvo reprezentacije (Stožer) na čelu sa

Direktorom koji dobiva punu samostalnost u odlučivanju od angažiranja Izbornika i
ostalih djelatnika potrebnih za uspješan rad sa reprezentacijama te mogućnosti
suodlučivanja prilikom izbora reprezentativaca.
Vjerojatno najvažnija karakteristika novog Pravilnika je da sve samostalne odluke
Direktora, Izbornika i ostalih sudionika u svojoj konačnosti podliježu ingerenciji
I.O.HMS-a tako da je zajamčena međuzavisna kontrola svih odluka svih sudionika.
Iz Pravilnika su izbačene sve disciplinske mjere, ali je ostavljena mogućnost
disciplinskog djelovanja Vodstvu reprezentacija (Vođe putovanja ,Direktora,Izbornika)
„disciplinskim nalogom“ ograničenog vremenskog trajanja (vrijeme do povratka sa
natjecanja) u ad hoc
prilikama kada se reprezentacije nalaze na
natjecanjima/pripremama, a što je detaljnije obrađeno u prijedlogu novog Disciplinskog
pravilnika.
Po završetku rasprave jednoglasno je prihvaćen prijedlog g. Kallaya te „Pravilnik o
nacionalnoj reprezentaciji“ stupa na snagu danom donošenja.

ad8. Na prijedlog g. Kvesića g. Kallay je prihvatio izradu propozicija Internog natječaja za
Direktora reprezentacija, koji bi uz ostalo trebao sadržavati i :
Plan i program za mandatno razdoblje;
Poseban Plan i program za O.I. u Brazilu;
Prijedlog članova Vodstva reprezentacija sa suglasnostima predloženih članova da će
prihvatiti predložene dužnosti;
Tajniku je dano u zadatak da g. Kllayu dostavi postojeći Natječaj za izbornike.

ad9. Predlagač Kalendara gđica. M. Zmaić naglasila je kako Kalendar , a zbog
nepotpunog međunarodnog Kalendara još nije do kraja završen te da postoji mnogo
prijedloga kako bi Kalendar u svojem grafičkom izgledu trebao biti napravljen, ali sve
prijedloge nije moguće zadovoljiti.
Nakon rasprave je zaključeno da ova verzija Kalendara (kao nepotpuna) bude dana na
korištenje, da se iz nje posebno napravi izvod svih natjecanja koja se održavaju u R.
Hrvatskoj te da M. Zmaić nastavi sa njegovom izradom.

ad10. U raspravi o određivanju delegata obrađena su i pitanja njihove kompetencije, poslova
koje trebaju odraditi na natjecanju te je zaključeno :
M. Zmaić napraviti će popis potencijalnih delegata(uključivo osobe koje su do sada
bile delegati), a koji će služiti za njihovo određivanje te prilikom sastavljanja popisa
kontaktirati predložene kako bi bili sigurni da će se odazvati pozivu;
Na svakom natjecanju za rang listu HMS-a mora biti i delegat HMS-a;
Delegat po ovoj odluci I.O.HMS-a ima dužnost određivanja sudaca na natjecanju te
je odlučeno da g. Ante Poljak uz rangliste vodi i evidenciju suđenja za suce HMS-a;
Delegat na natjecanju“Kup Jadrana „ je g. Zoltan Besedeš
Delegat na natjecanju Kup VMD je gđica. Martina Zmaić

ad11. Budući da nije napravljen prijedlog nije bilo rasprave samo je tajnik izvijestio da su
Koordinatoru i vd. Izbornicima dostavljeni dosadašnji Programi i Planovi te podatci
potrebni za ulazak u Program HOO-a kako bi im približio sistem i grafički izgled
dosadašnjih Planova i Programa.

ad12.
Prihvaća se prijedlog g. S. Mađor Božinovića da natjecanja za bodovanje na ranglisti
HMS-a budu ista kao i u sezoni 2012/2013
Prima se na znanje obavijest MK Lokomotiva o disciplinskom prekršaju koji su
napravili na pripremama u Rogoznici i sankcijama za njihove članove M. Prelovšek
i M. Jemrić .
Članovi I.O.HMS-a voditi će brigu o postupku izdavanja Istupnice i dozvoli
prelaska pri eventualnom zahtjevu za prelazak u drugi Klub budući su natjecatelji
pod suspenzijom i kaznom MK Lokomotiva.

Sjednica je završila u 19,30 sati.

Zapisnik sačinio:
Reno Marolt
glavni tajnik

Predsjednik
Željko Kvesić

