HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ FÉDÉRATION CROATE D´ESCRIME
Zagreb, Trg sportova 11, Telefon: 01-3 099 200 Fax: 01-3 099 201
E-mail: crofencing@hi.htnet.hr

Zapisnik sa 4. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog mačevalačkog saveza održane
19.10.2005.
god. u prostorijama HOO , salon Jamnica , Trg K. Čosića 11, I kat , od 17.00 sati te predlažem
slijedeći :
Z A P I S N I K
Prisutni članovi I. O. HMS-a : Kvesić, , Mijatović, Zmaić, Kovačić,
Odsutni članovi I. O. HMS-a : Petričić, Gavazzi,Vrečko
Ostali prisutni : Marolt
Predsjednik Ž. Kvesić otvorio je sjednicu I. O. HMS-a i predložio slijedeći :

D N E V N I

R E D

1. Prihvaćanje Dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice I. O. HMS-a
3. Izvješće o stanju žiro – računa
4. Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice
5. Prijedlog plana i programa – HOO
6. Kalendar- konačna verzija
7. Strani trener – ponuda Mačevalačkog saveza Rusije
8. Određivanje visine taksi za : registraciju natjecatelja, sudaca .
9. Izvješće o nastupu na SP u Leipzigu i troškovi ( Limov , Marolt )
10. Pripreme za organizaciju XXVI memorijala Mažuranić i I. FIE satelita u Splitu
11. Ostalo – Europsko juniorsko prvenstvo
ad 1) Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red, a odgađa rasprava i donošenje
programa rada Komisija HMS-a te Izvješće sa SP u Leipzigu .
ad 2) U Zapisnik sa 3 sjednice u točci 5. treba dodati « do početka Europskog
juniorskog prvenstva «, a do slijedeće sjednice treba biti raščišćeno koja verzija
Pravilnika o natjecanju je točna.
ad 3) Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju žiro računa .
ad 4) Prihvaća se Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice uz napomenu da bi
trebali poboljšati suradnju Izbornici – Tajništvo .

ad 5) Predsjednik HMS-a izvijestio je članove o radnom sastanku sa djelatnicima HOO-s vezano za
Plan i program 2006 godine te naglasio :
- programska sredstva biti će veća makar simbolično
- zatraženo je sufinanciranje organizacije svjetskog kupa
- predloženo je sufinanciranje programa za mlade ( Mediteransko i NATO
natjecanje )
- predložen je B. Jovanović za potencijalnog olimpijskog kandidata
ad 6) Kalendar treba dopuniti i natjecanjima u disciplini mač .
ad 7) Sa realizacijom treba požuriti, budući da nam sredstva propadaju naglasio je
Predsjednik HMS-a i ideja je bila potpisati sa Lukovićem ( u kojoj je to fazi
realizacije ).
Ponuda ruskog trenera nije zadovoljavajuća budući da je prvenstveno trener floreta , dok je
ponuda bugarskog trenera upitna ( naši imaju loše mišljenje o njemu koje temelje na
iskustvima iz Plovdiva – kamp prije EP juniora ).
Moj je zaključak da trebamo preferirati prvenstveno trenera za mač koji može trenirati i floret.
Ruskom treneru čiju ponudu imamo tako treba i odgovoriti, a na predstojećem Europskom
juniorskom prvenstvu treba kontaktirati Ukrajince.
ad 8) Predlaže se jedinstvena taksa za registraciju od 100,00 Kn za nove članove,
obnovu i zamjenu.
Jednoglasno je prihvaćena predložen iznos takse za registraciju.
Predsjednik predlaže da se za suce nabave ( malih sredstava ) majice koje bi nosili na
natjecanjima i kojima bi se razlikovali od ostalih sudionika .
Taj prijedlog uz obrazloženje da odjevni predmet treba biti sako nije prihvaćen.
Predsjednik predlaže da se u kratkom roku izradi barem prijedlog grba koji bi se dao izvesti i
suci bi ga nosili na natjecanjima što je prihvaćeno.
ad 9)

Izvješće je odgođeno .

ad 10) Predloženo je i prihvaćeno da se naprave Propozicije za oba FIE turnira –
zadužen g. Kovačić
ad 11) Ostalo
- Vođa puta na EP u Tapolcu je S. Mađor Božinović.
- U raspravi o kategorizaciji posebnu pažnju treba obratiti na granice koje
trebaju biti u skladu sa sistemima natjecanja tj. 64 , 32 , 16 , 8 i td.
- Potvrđuje se da FIE licence besplatno dobivaju svi oni natjecatelji koji su osvojili barem 2
boda za Svjetsku rang listu .
- Na Web stranicu treba staviti cjenik svih davanja koja važe u HMS-u .
Sjednica završila u 20,00 sati
Zapisnik sastavio

Reno Marolt

Predsjednik HMS-a

Željko Kvesić prof.

