HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
KROATISCHER KEGLER VERBAND
NOVIGRAD 2016
Hrvatski kuglački savez
Ilica 37/I, 10 000 Zagreb
Broj: 09/15-IO
Zagreb, 13. lipnja 2015.

Predmet:

IZVODI IZ ZAPISNIKA S 9. SJEDNICE IO HKS
održane 12. lipnja 2015. godine u Rijeci, Radmile Matejčić 2, u 13:00 sati.

Tonči Mikac - predsjednik, Mate Buljan - dopredsjednik, Josip Rožmarić, Boris Ivančić,
Vjekoslav Rakamarić, Dubravko Mesić - članovi, Boris Mezak - glavni tajnik,
Odsutni:
Ružica Močibob, Tomo Globan i Marija Mađarević - članovi,
Ostali prisutni: Ljiljana Picer – član NO HKS, Zdenko Sušac – trener, Ilinka Milas i Zoran Jagić.
Prisutni:

Predsjednik Mikac otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove, konstatira da su odsutni Marija
Mađarević, Tomo Globan i Ružica Močibob, s time da su isti spremni u svakom momentu
telefonski reagirati ukoliko to bude potrebno.
Temeljem pisanih materijala za sjednicu Izvršnog odbora HKS predsjednik je predložio, uz
napomenu da je pod točkom razno ovisno o potrebi moguće reagirati s dodatnim temama, na što
nije bilo reakcije, pa je Izvršni odbor HKS-a jednoglasno usvojio sljedeći:

D N E V N I RE D:
1. Verifikacija Zapisnika s 5., 6., 7. i 8. sjednice IO HKS-a
2. Informacije o provedenim aktivnostima HKS-a od prethodne sjednice IO HKS-a
(Statut-Ured za opću Upravu, SP 2016 Speichersdorf, HOO, UNILINE, Završnica Kupa RH,
Kuglački kamp HKS-a, Sustav natjecanja, Licenciranje kuglana u RH, SP Novigrad 2016…)
3. Skupština HKS-a – Izvješća i njihovo usvajanje
a) Predsjednika HKS-a
b) SP u Speichersdorfu, Njemačka 2015. (vođe puta i trenera)
c) Konferencija NBC i WNBA, Speichersdorf (delegata)
4. Rasprava o djelomičnom bojkotu odigravanja Završnice Kupa RH za 2014./2015.
5. Prijedlog izmjena Sustava natjecanja u RH (III i IV stupanj) za sezonu 2016./2017.
6. Prijedlog Statuta HKS-a (izmjene i dopune i usklađivanje sa Zakonom o udrugama)
7. Financijsko izvješće (završni račun) HKS-a za 2014. godinu.
8. Prijedlog Kalendara natjecanja za sezonu 2015./2016.
9. Rad komisija IO HKS-a (propisi, objekti, reprezentacija, …)
10. Razno (pitanja, prijedlozi, informacije)
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Točka 1.
Jednoglasno su verificirani zapisnici s 5., 6., 7. i 8. sjednice IO HKS.
Točka 2.
Predsjednik HKS-a dr. Mikac izložio je aktivnosti koje su se u Savezu provodile od posljednje
sjednice IO u Rijeci:
Poslan je odgovor o odustajanju od upisa promjena u Registar udruga RH Gradskom uredu za
opću upravu koja je donijela Zaključak da se Statut uskladi sa Zakonom o udrugama i Zakonom o
sportu u roku od 30 dana, što zbog kratkog roka za organizaciju Sjednice Skupštine nismo u
mogućnosti napraviti, te ćemo Statut uskladiti na Skupštini koja će se održati 26. lipnja 2015.
godine u Vukovaru.
Održan je sastanak s agencijom UNILINE d.d., koja nam je važna za organizaciju SP Novigrad
2016., te će sa svoja dva predstavnika ući će u Organizacijski odbor SP 2016. Olakšat će nam
posao oko marketinških aktivnosti, realizacije smještajnih kapaciteta, logistike i transporta na SP te
realizacije najma kuglačkih staza.
Na SP 2015 u Speichersdorfu sponzorski je osigurano da HKS dobije 4 staze s automatima za
kuglački kamp HKS-a i bit će montažno montirane kao i na Svjetskim prvenstvima, a sve kako bi
naše kuglačke selekcije imale što bolje uvjete za pripremu. Ispituje se najpogodnija lokacija za
Kuglački kamp HKS-a jer ima dosta zainteresiranih lokalnih zajednica.
U razgovoru s vodstvom NBC-a dogovoreno je da naša Komisija za objekte može pregledavati i
licencirati naše kuglane za odvijanje natjecanja zaključno s državnom razinom. Samo kuglane gdje
se održavaju međunarodna natjecanja moraju imati međunarodni certifikat.
U dodatnim razgovorima tijekom SP 2015 u Speichersdorfu uspjelo se sponzorski riješiti
kompletnu opremu (50 kompleta) posebno dizajniranu za naše reprezentativne selekcije.
Završnica KUP-a se nije razvila u dobrom smjeru jer neki klubovi nisu nastupili u završnici pod
utjecajem poziva ZKS-a na bojkot, o čemu će se više raspraviti pod 4. točkom dnevnog reda.
Nastavno na odluku Skupštine o smanjenju 1. HKLM na 10 klubova poslan je dopis svim
Kuglačkim savezima županija vezano za izradu novog Sustava natjecanja, te su u sklopu rada
Radne skupine formalizirani neki prijedlozi koje ćemo raspraviti u okviru 5. točke dnevnog reda, te
dati odgovarajući prijedlog Skupštini HKS-a.
Točka 3.
Svi prisutni dobili su izvješća vezana za točku 3. putem elektroničke pošte (osim s Konferencije
NBC i WNBA), a izvješće izbornice seniora Biserke Perman poslano je kancelariji tokom jutra na
dan održavanja sastanka, pa kako ga svi nisu stigli pročitati, pročitano je na sjednici.
Nakon rasprave svih prisutnih članova IO HKS-a zaključeno je sljedeće:
a) Izvješće predsjednika HKS-a za Skupštinu jednoglasno se prihvaća.
b) Izvješće trenerice mlađih juniorki i kadetkinja Ružice Močibob jednoglasno se prihvaća.
Izvješće trenerice seniorki Željke Orehovec jednoglasno se prihvaća.
Izvješće trenera mlađih juniora i kadeta Zdenka Sušca jednoglasno se prihvaća.
Izvješće trenerice seniora Biserke Perman jednoglasno se prihvaća.
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Točka 4.
Predsjednik dr. Mikac navodi da u Završnici ovogodišnjeg Kup-a RH, sukladno pozivu ZKS-a, nisu
nastupili određeni klubovi - članovi ZKS-a i to 2 muška i 2 ženska kluba, te ŽKK Zaprešić iz
Zagrebačke županije i KK Đakovo iz Osječko-baranjske županije. Smatra da ne možemo ne
reagirati na takva događanja te na tu temu otvara raspravu:
Gospodin Mesić navodi da su svi prisutni dobili izvještaj Natjecateljske komisije, te smatra da bi se
morali voditi točkom 3. propozicija Kup-a RH koja propisuje kaznu od 2.500,00 kuna za ekipu koja
odustane od natjecanja, te suspenzija u Kup-u RH u idućoj sezoni.
Gospodin Rakamarić navodi kako bi događanja trebali okarakterizirati kao neodigravanje te im dati
primjerenu kaznu koja je propisana pravilima.
Gospodin Buljan smatra kako treba kazniti bez opraštanja, a istog stava je i gospodin Rožmarić.
Predsjednik dr. Mikac zaključno predlaže da se svi klubovi koji nisu nastupili u Završnici Kup-a RH
(KK Zadar, ŠKK Grmoščica, KK Zagreb-Zaboky, KK Zagreb, KK Medveščak 1958, ŽKK Zaprešić i
KK Đakovo) kazne u skladu s Propozicijama i prijedlogom Natjecateljske komisije HKS-a iznosom
od 2.500,00 kuna, te da im se sukladno Statutu izrekne mjera opomene - uvjetne suspenzije, a
ukoliko se ponovi bilo kakav sličan prijestup ne poštivanja odluka i zaključaka HKS-a i njegovih
tijela na snagu bi stupila suspenzija kluba za Kup natjecanje u trajanju od godine dana i zabrana
nastupanja na međunarodnim natjecanjima.
S obzirom na inicijativu ZKS-a koji je pozvao klubove na nesudjelovanje u završnici Kup natjecanja
predsjednik navodi potrebu svih da se pridržavaju Statuta HKS-a, posebice članaka 22. i 27., u
kojima se navodi obveza svih članova HKS-a u „provođenju odluka i zaključaka HKS-a i
njegovih tijela“. Stoga predsjednik predlaže da Izvršni odbor pokrene disciplinsku proceduru protiv
ZKS-a i njihovih odgovornih osoba, te da se taj predmet uputi Disciplinskoj komisiji HKS-a koja će
Izvršnom odboru dostavi svoje mišljenje na daljnje postupanje.
Jednoglasno se donosi odluka, da se klubovi koji nisu nastupili na završnici Kup-a RH
kažnjavaju s novčanom kaznom od 2.500,00 kuna, koju moraju platiti u roku od 15 dana od
donošenja odluke, a u suprotnom na snagu stupa suspenzija kluba do podmirenja obveze.
Jednoglasno se donosi odluka da se klubovima koji nisu nastupili na završnici Kup-a RH
izriče mjera opomene - uvjetne suspenzije, te ukoliko se ponovi bilo kakav sličan prijestup
ne poštivanja zaključaka i odluka tijela HKS-a na snagu stupa suspenzija kluba za Kup
natjecanje i zabrana nastupanja na međunarodnim natjecanjima u trajanju od godine.
Jednoglasno se donosi odluka o pokretanju disciplinskog postupka protiv ZKS-a i
odgovornih osoba ZKS-a, a vezano za poziv svim Kuglačkim savezima županija i klubovima
na nenastupanje (bojkot) u završnici Kup nathecanja RH protivno odredbama članaka 22. i
27. Statuta HKS-a.
Točka 5.
Predsjednik NK IO HKS-a gospodin Mesić napomenuo je da su svi članovi IO dobili prijedloge
novog sustava natjecanja putem elektroničke pošte i objasnio prijedlog za mušku ligu (prijedlog je
prilog zapisniku).
Gospodin Buljan naveo je kako se klubovi iz KS Splitsko-dalmatinske županije ne slažu s time, jer
im problem predstavlja to što imaju jednu kuglanu a utakmice će morat igrat subotom. Drugi
problem je što je 1. B liga veliko financijsko opterećenje za klubove.
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Nakon kraće rasprave došlo se do zaključka da se utakmice 1. B lige mogu igrati i nedjeljom, a što
se tiče klubova koji nemaju financijsku mogućnost za 1. B ligu i dalje se mogu natjecati u 2. HKL,
gdje se ništa neće promijeniti u odnosu na dosadašnje stanje.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog novog sustava natjecanja RH za muške i upućuje na
usvajanje Skupštini HKS-a objedinjeno u elaborat Sustava natjecanja RH.
Gospodin Mesić naveo je kako imamo dva prijedloga za ženske lige koji su svi dobili putem
elektroničke pošte. Prvi prijedlog je prijedlog sa sastanka radne skupine, a drugi prijedlog je došao
nakon očitovanja županijskih saveza. Predlože da na Skupštinu idemo s drugim prijedlogom
(prijedlog je prilog zapisniku) gdje se držimo okvira regija kao usvojene kuglačke područne
teritorijalne pripadnosti.
Nakon kraće diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi IO donosi se slijedeća odluka:
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog novog sustava natjecanja RH za žene, uz dodatak da
ukoliko imamo tri druge lige tada se za popunu 1. HKL igra play off liga sustavom i prva 2. iz
play off-a ulaze u 1. HKL, a ukoliko imamo 4 ili 5 drugih liga tada se igraju kvalifikacije za
popunu 1. HKL turnirskim načinom, te prva 2. kluba ulaze u 1. HKL. Materijal se upućuje na
usvajanje Skupštini HKS-a objedinjeno u elaborat Sustava natjecanja RH.
Predsjednik dr. Mikac predlaže da se za elektronsku sjednicu pošalje elaborat za Sustav
natjecanja prema gore navedenim prijedlozima, uz eventualne dopune i izmjene napravi konačni
prijedlog sustava natjecanja s kojim bi se išlo na skupštinu.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednika da se elaborat Sustava kuglačkih
natjecanja u RH usvoji nakon analize na narednoj sjednici IO HKS-a. Konačni objedinjeni
prijedlog uputiti će se na usvajanje Skupštini HKS-a, a nakon toga u cilju dobivanja
suglasnosti na Sustav natjecanja RH i HOO-u.
Predsjednik dr. Mikac predlaže da se analizira obaveza igranja na segmentnim pločama koja važi
za IV. i III. stupanj natjecanja (1. i 2. ligu). Ukoliko bi prošao prijedlog Sustava kuglačkih natjecanja
u RH na Skupštini HKS-a, tada bi ta obveza igranja na segmentnim pločama važila za 1.HKL i
1B.HKL lige, te bi se time ukinula obaveza igranja na segmentnim pločama za III. stupanj
natjecanja (2. HKL), uz obavezu da sve kuglane budu licencirane od strane HKS-a, te ukoliko
kuglane s plastikom zadovoljavaju sve uvjete za III. stupanj natjecanja klubovi bi 2. HKL mogli
igrati na plastici.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi IO HKS-a jednoglasno je donesen
zaključak da ćemo iduće sezone, nakon što započne pregledavanje i licenciranje kuglana od
strane Komisije za objekte HKS-a, na sjednici Izvršnog odbora ponovo otvoriti tu temu,
analizirati stanje na terenu i donijeti odluku.
Točka 6.
Predsjednik navodi kako su svi prisutni članovi IO HKS-a dobili prijedlog Statuta, te je ukratko
opisao promjene potrebne u cilju usklađenja sa Zakonom o udrugama, Zakonom o sportu i
sugestijama HOO-a.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog novog Statuta, te se isti upućuje na usvajanje Skupštini.
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Točka 7.
S obzirom da je izvješće o Završnom računu dobiveno tek na samoj sjednici, predsjednik dr. Mikac
predlaže da se tokom narednog vikenda napravi elektronska sjednica kako bi svi mogli detaljno
proučiti izvješće, te ga uputiti Skupštini HKS-a na konačno usvajanje.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednika da se tijekom vikenda napravi elektronska
sjednica na kojoj će se raspraviti o Financijskom izvješću za 2014. godinu (Završnom
računu za 2014. godinu) i uputiti ga na usvajanje Skupštini HKS-a.
Točka 8.
Svi prisutni dobili su prijedlog Kalendara putem elektroničke pošte, te predsjednik dr. Mikac
predlaže da ukoliko ima kakvih prijedloga i primjedbi da ih ostavimo za elektronsku sjednicu, te da
na njoj donesemo odluku o Kalendaru kuglačkih natjecanja za 2015./2016. godinu.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednika da se o Kalendaru natjecanja odluči na
narednoj sjednici IO.
Točka 9.
Svi prisutni dobili su prijedlog Pravilnika o kategorizaciji kuglana putem elektroničke pošte, te ga
predsjednik dr. Mikac daje na raspravu i glasovanje. Nije bilo rasprave po tom prijedlogu.
Predsjednik dr. Mikac predlaže da na narednoj elektronskoj sjednici prodiskutira i usvoji Tehnički
pravilnik, izgled Certifikata o kategorizaciji kuglane, te da imamo spremne sve potrebne dokumente
kako bi možemo kategorizirati kuglane.
Jednoglasno je usvojen Pravilnik o kategorizaciji kuglana. Na narednoj sjednici IO HKS-a
odlučiti će se o prihvaćanju sve potrebne dokumentacije za proces licenciranja i
kategorizacije kuglana u RH.
Točka 10.
Predsjednik dr. Mikac navodi da je Pravilnik o registraciji gotov, ali da još ima malih dilema oko
dvojne registracije i otvara temu dvojne registracije na raspravu. Nakon kraće rasprave donosi se
slijedeći zaključak:
Jednoglasno se donosi zaključak da u sklopu Pravilnika o registraciji matični klub igrača
mlađeg od 23 godine ne mora biti više rangirani klub nego može biti i niže rangirani, a igrač
može biti dvojno registrirani i za ekipu višeg ranga.
Igrači na dvojnoj registraciji za dvojno registrirani klub mogu nastupiti samo ekipnom
natjecanju za seniore i to najviše mogu biti dva igrača u ekipi. U Kup-u dvojno registrirani
igrači mogu nastupiti samo za matični klub.
Na sljedećoj sjednici IO bit će usvojen kompletan Pravilnik o registraciji.
Prilozi se mogu naći u arhivi HKS-a.
Sjednica završena u 16:20 sati.
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Zapisnik sastavio:

Glavni tajnik

Predsjednik HKS-a

Boris Mezak, dipl. ing.

Prof. dr. sc. Tonči Mikac
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