Zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora koja je održana u četvrtak 07.07.2011. u
prostorijama Hrvatskog mačevalačkog saveza,Trg Krešimira Ćosića 11 sa početkom od
17,00 sati
Prisutni članovi I.O.HMS-a : Kvesić,Prišćan, Gačeša, Kovačić
Odsutni članovi I.O.HMS-a : Ljutić, Munivrana, Petričić, Brežan, Živolić, Grah, Bičanić
Ostali prisutni : Marolt, Matišić, Fileš
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Prihvaćanje Dnevnog reda
Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice I. O. HMS-a
Izvješće o stanju i promjenama na žiro računu - Marolt
Izvješće o učinjenom od posljednje sjednice - Marolt
Informacija Izbornika o akcijama hrvatskih reprezentacija
i program priprema za Europsko jun/kad prvenstvo Poreč 2012 - Kovačić
Realizacija sredstava sportskog programa - Marolt
Realizacija odluka sa zadnje sjednice – Marolt
Pripreme za organizaciju SP veterana Poreč 2011 - Marolt
Ostalo:
Zapisnik s Kolegija tajnika NŠS16.6.11.
Dopis MSS - Predsjedniku Kvesiću
Dopis HMS - Predsjedniku Baraliću
Suradnja sa BiH
Izvješće sa trenerskog seminara u Budimpešti

Zapisnik:

ad1. Jednoglasno prihvaćen (mora biti prihvaćeno većinom na slijedećoj sjednici)
ad2. jednoglasno verificiran (mora biti prihvaćeno većinom na slijedećoj sjednici)
ad3. Jednoglasno prihvaćeno i odobrene sve promjene (mora biti prihvaćeno većinom na
slijedećoj sjednici)
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ad4. U raspravi o SPTV dogovoreno je da g. Kovačić do 15.08.2011. napravi predložak
scenarija „Mačevalačkog magazina“ koji bi slijedom dogovora g. Kvesića i Marolta sa
djelatnicima SPTV bio prikazivan na SPTV.
Na temelju tog predloška komisija Buva, Kovačić i Marolt trebala bi napraviti konačan
prijedlog sadržaja „Mačevalačkog magazina“za prvu slijedeću sjednicu Izvršnog
odbora.
ad5. U izvješću Izbornika g. Kovačić je obrazložio sva događanja tijekom dosadašnjeg dijela
sezone s posebnim osvrtom na rezultate i rad Bojana Jovanovića te naglasio da je cilj
cjelokupnog rada B. Jovanovića uspješan nastup na Olimpijskim kvalifikacijama koje će
biti 2012 održane u Bratislavi. U privitku rezultati dosadašnjeg dijela sezone.
Izvijestio je također o radu sa ostalim dobnim skupinama i stavio naglasak na
generaciji koja prelazi iz juniora u seniorsku kategoriju tkz. U-23 i o kojoj bi slijedeće
sezone trebalo (ukoliko ostanu u mačevanju) voditi pojačanu brigu organizirajući
njihove nastupe na natjecanjima U-23.
U slijedećoj sezoni pred hrvatskim mačevanjem su dva vrlo važna natjecanja koja mi
organiziramo u Poreču i to Mediteransko i Europsko prvenstvo juniora i kadeta.
Da bi naši natjecatelji bili kvalitetno pripremljeni za ta natjecanja napravio sam program
kojim će biti obuhvaćen veći broj juniora/ki i kadeta/kinja sa željom da nastupimo sa
najboljima i najbolje moguće pripremljeni (privitak zapisnika).
ad6. Obrazlažući realizaciju sredstava sportskog programa g. Marolt je naglasio da su sva
sredstva namjenski utrošena te da je preostalo još 29.962,53 Kn redovnih sredstava iz
HOO programa, a da je vidljivo sufinanciranje i vlastitim sredstvima u iznosu od
17.277,72 Kn.
Do kraja natjecateljske sezone predstoji još nastup na SP 2011 u Italiji i za to su sredstva
dostatna.
Posuđena sredstva od MSZ u iznosu od 32.000,00 su rezervirana i biti će vraćena MZSu kada zatreba.
ad7. I.O.HMS-a utvrđuje da za ovu sjednicu nije napravljen materijal koji je odlukom sa
10.sjednice trebala napraviti M. Grah i opetovano se zadužuje M. Grah da za slijedeću
sjednicu pripremi materijal.
ad8. Jednoglasno je prihvaćeno pismeno Izvješće tajnika. (mora biti prihvaćeno većinom na
slijedećoj sjednici)
ad9. Primljene su na znanje informacije A,B,C,D, ( iz privitka materijala) i nije bilo rasprave.
g. Kovačić :
je naglasio da su suci u hrvatskom mačevanju obezglavljeni te da iako imamo
zahvaljujući održanim seminarima razmjerno velik broj domaćih mladih sudaca
trebalo bi poduzeti akcije da se suci organiziraju. Možda je materijal koji treba
izraditi M. Grah prilika da se izradi i cjelovitiji prijedlog.
Budući su na Skupštini prihvaćene izmjene u Pravilniku o org. natjecanja.......“ doći
će i do promjenama u „kategorizaciji turnira“ te će biti posebno određeni oni koji se
boduju za rang listu HMS-a. I ranglista će doživjeti određene promjene uvođenjem
mlađih kategorija.
Bilo bi dobro da od novoosnovanih klubova Hrvatski savez zatraži Izvješća što je do
sada napravljeno,razina organiziranosti,broj članstva i kakvi su problemi.
To se odnosi na MK Dmitar-Zvonimir, Inter , Šestine i Špada.
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Da olakšamo izradu Kalendara g. Kovačiću za sezonu 2011/12 trebalo bi poslati
dopis klubovima kojim ih molimo da iz kalendara FIE i CEE te temeljem
dosadašnjih nastupa
dostave popis turnira u inozemstvu na kojima planiraju
nastupiti.
Mačevalački savez Zagreba će od početka slijedeće sezone prilikom registracije
tražiti i liječničku potvrdu bez koje neće biti moguće niti trenirati u zagrebačkim
klubovima.
I.O.HMS-a propisu daje svoju punu podršku i obavijesti će zagrebačke klubove o
nužnosti liječničkog pregleda sukladno Zakonu o športu.
Za poboljšanja u Kategorizaciji sportaša HOO-a odlučeno je da g Kovačić predloži
promjene koje ne bi trebale biti na štetu generacije „osmaša“ vezano za potvrde
kojima ostvaruju dodatne bodove za upis u srednju školu.
Pismeni prijedlog promjena do slijedeće sjednice treba napraviti g. Kovačić.
g. Kvesić :
Budući da imamo članove I.O. koji nisu iz Zagreba, a dolazak je bremenit
problemima slijedeća sjednica mora biti organizirana kao web konferencija budući
da danas za to postoje svi tehnički preduvjeti i HMS je tehnološki spreman. Na taj
način više neće doći u pitanje kvorum, a rasprave i odluke će biti raznovrsnije i
kvalitetnije.

Sjednica je završila u 18,30

Zapisničar

Predsjednik I.O.HMS-a

Reno Marolt

Željko Kvesić

glavni tajnik
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