Zapisnik sa 15.sjednice Izvršnog odbora koja je održana u srijedu 11 lipnja 2008 u
prostorijama Hrvatskog mačevalačkog saveza , Trg K. Čosića 11, od 17,00 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić, Zmaić, Oljica , Kovačić, Gavazzi, Prišćan
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Vrečko, Petričić, Munivrana, Šimunković, Bičanić
Ostali prisutni : Marolt,
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Prihvaćanje Dnevnog reda
Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice I. O. HMS-a
Izvješće o stanju žiro računa - Marolt
Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice -Marolt
Školovanje pri Akademiji HOO-a – izvješće Marolt
Informacija o nastupu prema sponzorima( 14.sjednica dug)-Prišćan
Nastup na : EP Kijev 2008 – sportaši i Kongres CEE - izvješće Marolt
Mediteranskom prvenstvu – sportaši i Kongres MFK –izvješće
Marolt
Kalendar jesen 2008 i projekcija 2009 -Kovačić
Izvješće o susretu sa g. R. Fomenkom – Fondacija „ Za budućnost
mačevanja“
Rasprava o trenerima pri HMS – uvod Kvesić
Ostalo

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 :

Ad 1. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno
Ad 2. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen uz dopunu točke 10.zapisnika kako slijedi :
Za financiranje do završetka 2008 godine
Izbornici trebaju izraditi
koncepciju koja će na prvoj sjednici I.O.HMS-a poslije Olimpijade biti
verificirana.
Ad 3. Izvješće o stanju sredstava na žiro računu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad 4. Izvješće tajnika o učinjenom od zadnje sjednice I.O.HMS-a jednoglasno je
prihvaćeno.
Ad 5. Tajnik HMS-a ima obvezu informirati klubove o predstojećem planu školovanja
trenera pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji 2009 god. te im predočiti okvirni
program, a g. Prišćan ima obvezu na kongresu u Kijevu zamoliti ruske sportske
prijatelje da nam osiguraju programe po kojima bi bio proveden stručni dio
školovanja.
Ad 6. G.Prišćan obrazložio je materijale koji su članovima I.O.HMS-a predočeni i
skrenuo pozornost na popunu CV članova I.O.HMS-a te ostalih podataka koji se
traže kako bi u kontaktu sa potencijalnim sponzorima ili prilikom objavljivanja
natječaja za dodjelu sredstava bili potpuno spremni i mogli reagirati na vrijeme.
Članovi I.O.HMS-a preuzeli su obvezu ispunjavanja marketinškog zadatka i u
najskorije vrijeme podatci će biti g. Prišćanu na raspolaganju.
Sve točke prioriteta i prijedlog potencijalnih programa su prihvaćeni uz dodatak
da jedan od prioriteta bude i nabavka vozila za HMS.
Kod programa školovanja istaknuto je da treba ispitati i obratiti pažnju na
možebitno školovanje sportskih prijatelja iz susjednih manje razvijenih zemalja.
U istoj ravni važno je da tajništvo učini napore ,o kojima je svojedobno bilo
dogovoreno da se izvrše, verificiranja naših školskih prvenstava pri Ministarstvu
znanosti obrazovanja i športa.
Ad 7. Tajnik R. Marolt izvijestio je članove o predstojećim natjecanjima, pravodobnoj
prijavi,osiguravanju sredstava i svega potrebnog za nastup.
Na seniorsko EP u Kiev putuju Jovanović, Debić, Šourek,trener Limov i delegat
na kongresu CEE Prišćan.
Na Mediteransko prvenstvo putuju Topić,Ilijašev,Meštrović i Frčko, treneri
Mađor i Kovačić koji će ujedno biti i delegat na kongresu Mediteranske
konfederacije.
Ad 8. G. Kovačić predstavio je dio kalendara za jesen 2008 u kojem postoji nekoliko
otvorenih datuma natjecanja , ali budući da ima dovoljno slobodnih termina
neće biti problema sa formiranjem kalendara, a nakon uvida u kalendar FIE .
Budući da FIE još nije donijela svjetski kalendar detaljna izrada kalendara
2008/2009 ostavljena je za prvu sjednicu na jesen 2008.
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Ad 9. G. Kvesić je izvijestio o susretu g. Prišćana, Marolta i njega sa tajnikom Ruske
federacije, članom I.O.CEE , suradnikom u Fondaciji „ Za budućnost mačevanja“
izaslanikom g. Usmanova za CEE „Predsjednički program“ g. Rodion
Plitukhinom koji je održan prilikom njegovog posjeta Zagrebu 5 – 7 lipnja 2008.
Prilikom tih razgovora istaknuto je da su sredstva koja g. Usmanov osigurava
prama materijalnoj vrijednosti programa na raspolaganju onome tko napravi
dobar program, a najveća moguća prilika za realizaciju sredstava je da takovi
razvojni programi imaju regionalni karakter.
U tom smislu razgovaralo se o :
Dovođenju trenera za kojega bi plaću osigurao CEE „ Predsjednički
program“ a smještaj i prehranu HMS
Program regionalnog centra za treniranje ( npr. Floret )
Pokretanje i sudjelovanje u formiranju mačevalačkih saveza okolnih
zemalja, a g. Kvesić predložio da HMS pokrene osnivanje u C.Gori ( Tivat)
Razgovaralo se i o pomoći po pitanju opreme krupne i sitne za što bi
također trebalo napraviti program sa potrebama.
Dotaknuto je i pitanje organizacije velikih međunarodnih natjecanja za
dobivanje organizacije kojih možemo računati na pomoć .
Razgovaralo se i o pitanju školovanja ( seminara) za trenere i suce iz ove
regije te ako predložimo program možemo očekivati financiranje .
G. Kvesić je utvrdio da su razgovori sa g. Plitukhinom bili od izuzetne korist te
naš predstavnik na kongres u Kiev treba doći sa programima koji bi nam
osigurali materijalnu potporu Fondacije i Predsjedničkog programa koje
financira g. Usmanov.
Ad 10. Obzirom na potrebe hrvatskog mačevanja za stručnim trenerima potrebno je
zbog zdravstvenog stanja i djelomičnog zasićenja sa g. Lukovićem , a u dogovoru
sa HOO-om pokrenuti pitanje zaposlenja novog hrvatskog trenera mladih na
mjestu g. Lukovića.
Ad 11. Predsjednik je članove I.O.HMS-a izvijestio o slijedećem:
Na web stranici HOO-a nalaze se kriteriji za dodjelu nagrade Dražen Petrović za
izbor i proglašenje najboljeg perspektivnog športaša i športašice te ekipe mlađih
dobnih kategorija
Natječaju za dodjelu mjesta u studentskim domovima
Suglasnosti HOO-a za korištenje prostorije HMS-a
Suglasnosti HOO-a na Statut HMS-a
Obavijesti o razvrstavanju HMS-a prema novoj Statističkoj klasifikaciji
1. Izbornici imaju obvezu izraditi izvješće o radu za ukupno mandatno razdoblje.
Rok za izradu izvješća je 31.08.2008.
2. Izbornici za razdoblje do Izborne skupštine trebaju izraditi prijedlog programa
za 2009 godinu kao i do sada.
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3. U cilju brzog ostvarivanja dobrog rezultata potrebno je uz T. Topić koju
sufinancira HOO financirati i razvoj R. Ilijašev.
4. Za naredno mandatno razdoblje Izbornika treba promisliti o promjeni njihovog
broja – jedan za sve , svaka disciplina jednoga i sl., ali ne trebamo više četiri jer taj
model je kompliciran i potrošili smo ga.
5. Provedena je i rasprava o regionalnim kadetskim natjecanjima i tajnik treba
zamoliti g. Bičanića da dostavi ,ako je gotova, promemoriju razgovora koji su
vođeni u Splitu, a vezano za regionalna kadetska natjecanja.
Takav vid natjecanja bio bi dobar program za prezentaciju CEE Predsjedničkom
programu ili Fondaciji „ Za budućnost mačevanja“.
6. Dogovoreno je da se poradi na afirmaciji mačevalaca kao športaša kako bi mogli
lakše realizirati ispričnice zbog sportskih izostanaka i kako bi te ispričnice imale
svoju vrijednost .
7. Istaknuta je i vrijednost ostvarene suradnje klubova i Sveučilišta kroz pružanje
mogućnosti da studenti odaberu mačevanje kao sport .

Sjednica je završila u 19,45 sati.

Zapisnik sastavio:

Predsjednik HMS

Reno Marolt

Željko Kvesić prof.

4/4

