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 12.sjednice Izvršnog odbora koja je održana u utorak 03 listopada 2007 u
prostorijama Zagrebačkog sportskog saveza , Trg K. Čosića 11, (ulaz pokraj restorana Horok )
od 16,30 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a :Kvesić, Bičanić, Zmaić, Prišćan , Oljica ,Kovačić
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Vrečko, Munivrana,Petričić, Šimunković
Ostali prisutni : Marolt,

D N E V N I
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R E D

Prihvaćanje Dnevnog reda
Verifikacija zapisnika sa 12.sjednice I. O. HMS-a
Izvješće o stanju žiro – računa
Izvješće o učinjenom od 11.sjednice
Izvješće o dogovoru sa HOO – Plan 2008
Izvješće o realizaciji programa „Individualne skrbi..“
Godišnja Izvješća – Izbornici
Rasprava o Izvješćima Izbornika
Programi Izbornika za 2008 godinu
Dogovor o treneru mladih ( Program HOO )
Međunarodna suradnja- Fondacija Usmanov
Ostalo

Zapisnik :
Ad 1. Dnevni red prihvaćen jednoglasno
Ad 2. Zapisnik sa 11. Sjednice prihvaćen jednoglasno
Ad 3. Izvješće jednoglasno prihvaćeno uz primjedbu ( M. Zmaić) da do danas osim
Mladosti,Lokomotive i VMD-a ostali klubovi nisu podmirili godišnju
članarinu.I.O.HMS-a obvezuje tajnika da do slijedeće sjednice pošalje račune za
godišnju članarinu preostalim klubovima i da osigura naplatu za licence svih
natjecatelja koji su nastupili na natjecanjima HMS-a.
Ad 4. Prihvaćeno uz primjedbu da MK Split mora uložiti dodatne napore u realizaciji
programa Tončice Topić te maksimalno koristiti usluge g. I. Lukovića trenera HMS.
Ad 5. Izvješća sa Svjetskog prvenstva u St. Petersburgu prihvaćena i pohvaljen je nastup g.
B.Jovanovića

Ad 6. Komisija za pripremu Plana HOO-a predleže dogovoriti slijedeće:
•
•
•
•
•
•

Nastavak angažiranja g. I.Lukovića.
Angažiranje trenera mladih uzrasta.
Produžetak netom ostvarenog programa za T.Topić i u 2008, ali to mora biti
opravdano i realizacijom planiranih rezultata.
Pokušati dodatnim programom osigurati veći broj nastupa za B. Jovanovića kako bi
se mogao dobro pripremiti za nastup na Olimpijskim kvalifikacijama.
Redovan program u apsolutnom iznosu uvećati za mogući iznos.
Predložiti da stručne službe HOO u okviru informatizacije pokušaju osigurati
adekvatnu informatičku opremu i za HMS.

Ad 7. G. S. Kovačić izradio je konačnu verziju Kalendara za 2008 do listopada koja je
jednoglasno prihvaćena.
•

•

G. Bičanić izvijestio je članove I.O.HMS da s e u srednjoeuropskoj regiji održavaju
kadetski ( 12 – 14 ) godina turniri,njih ukupno 8 od kojih se 5 boduje za ranglistu. Dva
se održavaju u Hrvatskoj.
Odlučeno je da službena natjecateljska sezona započinje 01 rujna i završava 31
kolovoza

Ad 8. Usklađivanje Statuta treba pripremiti za Skupštinu.
Ad 9. Operacionalizaciju u kratkim crtama objasnio je g. Prišćan naglasivši pri tom da treba
osigurati veću piramidu tj. Raznolikost natjecanja na vrhu koje bi bila dva svjetska
turnira ( Zagreb i Split ) , jer sve to zajedno privlači sponzore.
Potrebno je koristiti i Sajam športa , kampove i ostala događanja za promociju koja
onda donosi i sponzore, a bilo bi dobro da se na školska natjecanja pozove ubuduće i
škole da navijaju za svoje kolege.
Naravno da sa praksom obavještavanja medija treba nastaviti, a bilo bi dobro pronaći i
nove škole npr. Privatnu školu Kreativni razvoj.
Ad 10. Tajnik treba sa g. Kolmanom dogovoriti sve potrebno za organizaciju školovanja pri
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji.
Ad 11.
• Kako bi se postiglo više reda u liječničkim pregledima prihvaćen je zaključak da se
liječnički pregled može obaviti i kod obiteljskog liječnika.
• Za predstojeće turnire određeni su delegati i to :
Prvenstvo R. Hrvatske mač – Split R. Marolt
Prvenstvo R. Hrvatske floret-Zagreb M. Zmaić
Prvenstvo škola –Zagreb D. Limov

Zapisnik sastavio :

Predsjednik HMS

Reno Marolt

Željko Kvesić prof.

