Z A P I S N I K
sa 8. sjednice Izvršnog odbora koja je održana u petak 19.09.2014., u prostorijama HOO , Trg
Krešimira Ćosića 11/I soba 16 , od 16,30 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić, Kallay, Munivrana, Šuljić, Levstek,
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Živolić, Popovčić,Brežan,Bičanić,Markota,Zmaić
Ostali prisutni :

Marolt

D N E V N I

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

R E D

Prihvaćanje Dnevnog reda 8. sjednice I. O. HMS-a
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice I. O. HMS-a
Promjene na žiro računu - Marolt
Obavljeno u razdoblju od zadnje sjednice – Marolt
Prijedlog Kalendara 2014/2015 - Levstek
Izvješće sa Svjetskog prvenstva Kazan 2014 – Bičanić/Limov
Kriteriji za međunarodne nastupe - Marolt
Prijedlog programa reprezentacija 2014/2015
Tečaj za suce i seminar 2014 – Zmaić
Određivanje delegata za predstojeća natjecanja (prema Kalendaru i
kriterijima)
Pripreme za Svjetski juniorski kup – Marolt
Dugovanja klubova usmena obavijest – Marolt
Zamolba za prijem u članstvo novog kluba: MK „Mušketiri“- Marolt
Natječaj za organizaciju natjecanja „Ekipno prvenstvo R. Hrvatske“-Marolt
Ostalo

Zapisnik:
ad1. Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa slijedećim dopunama :
pod točkom 8. Prijedlog programa reprezentacija 2014/2015
Točka se odlaže za slijedeću sjednicu
Prijedlog i rasprava o promjeni vođenja reprezentacija čl. 3 - 7 Pravilnika o nacionalnoj
reprezentaciji
pod točkom 15. Ostalo
Pomoć MK Varaždin
Nagrada F. Bučar
Predsjednik g. Kvesić odlučio je održati sjednicu usprkos ne postojanju kvoruma( Eporukom potvrdili svoj dolazak gđa. Popovčić i g. Markota) uz napomenu da se
prijedlog Zapisnika pošalje članovima na glasovanje E-porukama i potvrđivanje na
slijedećoj sjednici.

ad2. Zapisnik sa 7. Sjednice prihvaćen je jednoglasno.
ad3. Promjene i plaćanja putem žiro računa prihvaćena su jednoglasno.
ad4. Obavljeno u razdoblju od zadnje sjednice prihvaćeno je jednoglasno.
ad5. Kalendar 2014/15 prihvaćen je jednoglasno te pohvaljen rad g. Levsteka i pomoć tajnice
MSZ A.Vrčić.
ad6. Izvješće sa Svjetskog prvenstva u Kazano odgođeno je za slijedeću sjednicu za kada
tajnik treba zatražiti pismeno Izvješća Direktora g. Bičanića i Izbornika g. Limova.
ad7. Prihvaćeni su predloženi kriteriji za međunarodne nastupe u disciplini mač (Izradio g.
Mađor Izbornik reprezentacije) i sastavnica su važećih Kriterija za međunarodne
nastupe .
ad8. Predsjednik g. Kvesić izvijestio je prisutne članove I.O.HMS-a o obavljenom razgovoru
sa Direktorom reprezentacije g. Bičanićem na kojem je dogovoreno slijedeće:
Direktor Bičanić suglasan je sa prijedlogom da zbog malog broja reprezentativaca
zamrznemo poziciju Direktora reprezentacije do daljnjeg, da prestane obnašati
dužnost Direktora reprezentacije,a da te poslove podijele Izbornici i Stručna komisija.
Budući Stručna komisija djeluje u sastavu,
1. Denis Bičanić
2. Irena Šuljić
3. Miroslav Brežan
4. Dino Šourek – vanjski član

to će dosadašnji Direktor i nadalje biti uključen u rad reprezentacija, a potrebno je
aktivirati rad te izabrati Predsjednika komisije za što I.O.HMS-a predlaže g. Bičanića.
Zadužuje se tajnik da predloži dodatni članak u Pravilniku o nacionalnoj
reprezentaciji, a sve kako bi ovo pitanje bilo riješeno na zadovoljavajući način.
Uzima se na znanje prijedlog Programa T. Topić ( Izbornik S. Mađor) a realizacija
kojeg se odobrava u okvirima sredstava koja će preostati u Redovitom programu
HOO-a nakon realizacije planiranih natjecanja.
ad9. Daje se nalog tajniku da M. Zmaić članicu Komisije za suce upozori na kratkoću
rokova te ishodi brzu realizaciju programa kako bi mogući sudionici mogli na vrijeme
planirati svoje sudjelovanje, a Tečaj se nalazi u Kalendaru HMS-a.
ad10. Nakon rasprave odlučeno je da se prihvati popis delegata koji se nalazi u materijalima
te da tajnik nakon dogovora sa mogućim delegatima napravi detaljnu listu i objavi
delegate na web stranicama HMS-a .
ad11. Tajnik obavijestio članove da je Pokrovitelj 30. „Memorijala V. Mažuranić“ g. Milan
Bandić Gradonačelnik Grada Zagreba te da je pred rezervirana dvorana „Kutija šibica“,

a dogovoreno je da se između 22 – 26.09. održi radni dogovor između HMS-a i MZS-a
vezano za organizaciju predmetnog natjecanja.
ad12. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Kvesić,g. Kallay i g. Munivrana te tajnik Marolt
odlučeno je slijedeće .
Hitno treba upozoriti dužnike klubova na potrebu uplate godišnje članarine.
Upozoriti klubove dužnike da njihovi članovi do uplate nemaju pravo nastupa na
natjecanjima budući da nije ispunjena obveza iz Statuta čl.10 „Članovi Saveza imaju
ove dužnosti“ ad5. „Plaćati dogovorene i postavljene članarine i kotizacije“, a prijete i
sankcije vezano na čl. 7. Disciplinskog pravilnika al.2 točka 4. „Zabrana nastupa svim
članovima pravne osobe u trajanju od 12 mjeseci“.
Neispunjavanjem obveze klubovi nisu produžili svoju registraciju/članstvo za sezonu
2014/2015 te ne mogu ostvarivati niti prava.
ad13. Prihvaćena je zamolba MK „ Mušketiri“ za prijem u članstvo i MK“Mušketiri“
primljen je u pridruženo članstvo.
ad14. Članovi I.O.HMS-a primili su na znanje slanje Natječaja za organizaciju ekipnog
prvenstva R. Hrvatske, a g. Kvesić pojasnio je da Ekipna prvenstva održavamo svake
godine u drugom gradu te izrazio vjeru da će ove godine prvenstvo organizirati Split.
ad15. Ostalo
Zamolba MK Varaždin sa prilogom Program rada primljena je na znanje, ali HMS nije
u mogućnosti pomoći klubu. Tajnik je izvijestio članove da je u razgovoru za
Predsjednikom g. Bagarićem istog uputio na traženje pomoći od lokalne zajednice te
da pri HOO-u djeluje Ured za lokalni šport putem kojeg lokalna zajednica može
zatražiti pomoć pri nabavci specifične opreme, a HMS će sve učiniti da se takva
pomoć ostvari.
Predložio je također da se g. Bagarić informira o mogućnostima na web stranici HOOa rubrika Dokumenti te ako utvrdi da može aplicirati HMS je spreman maksimalno
poduprijeti klub.
Članovi I.O.HMS-a podupiru prijedlog da dobitnik nagrade F. Bučar bude g. Josip
Čop tajnik HOO-a.
Sjednica je završila u18,30 sati.
Zapisnik sačinio:
Reno Marolt
glavni tajnik

Predsjednik
Željko Kvesić

