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Predmet:

ZAPISNIK S 9. SJEDNICE IO HKS
održane 03. prosinca 2014. godine – elektronskim putem

Sudjelovali:

Tonči Mikac - predsjednik, Mate Buljan - dopredsjednik, Ružica Močibob,
Tomo Globan, Vjeko Rakamarić, Dubravko Mesić, Marija Mađarević, Boris
Ivančić, Josip Rožmarić - članovi, Boris Mezak - glavni tajnik,

za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Dopuna izbora trenera kuglačke reprezentacije Hrvatske u sljedećem natjecateljskom
ciklusu (Privitak: Prijave na natječaj)
Pod 1. točkom
Na 7. sjednici IO HKS u Rijeci, a nakon provedenog internog natječaja u kojem su svi prijavljeni
ispunjavali uvjete natječaja (Miroslav Liović, Miljenko Šarac, Zdenko Sušac, Darko Oršić, Josip
Škorić, Željka Orehovec), temeljem procjene IO HKS-a određeni su treneri samo nekih selekcija
kuglačke reprezentacije Hrvatske i to: seniorke - Željka Orehovec, juniori - Zdenko Sušac, trener
priključen stožeru - Josip Skorić.
IO HKS je također donio odluku da se Županijskim kuglačkim savezima uputi dopis u kojem se
traži suradnja i dodatni prijedlozi potencijalnih trenera u dodatnom roku od 15 dana, a koji bi
ispunjavale uvjete ponuđenog natječaja te eventualno preuzeli rad sa reprezentativnim selekcijama
koje još nemaju imenovanog trenera kao stručnu-osobu.
HKS je u dodatnom roku zaprimio još tri ponude: Biserke Perman iz Rijeke za seniorske
reprezentacije, Ružice Močibob iz Poreča bez imenovanja selekcije, te Filipa Zelića iz Šibenika
bez imenovanja selekcije. Ostali Županijski savezi (ni pojedinci) nisu se očitovali na poziv.
Temeljem analize prispjelih ponuda utvrđeno je da Filip Zelić nema trenerski tečaj i ne udovoljava
uvjetima natječaja (postoji namjera upisia Više trenerske škole), dok ostali kandidati: Biserka
Perman i Ružica Močibob zadovoljavaju uvjete internog natječaja.
Slijedom navedenog Izvršni odbor Hrvatskog kuglačkog saveza je većinom glasova (8:1)
donio Odluku da se za trenera seniora imenuje Biserka Perman iz Rijeke, a trenera juniorki
(U18) imenuje Ružica Močibob iz Poreča.
Time bi uz prethodno izabrane trenere na 7. sjednici IO HKS i Ninu Ivančić (fizioterapeut i trener za
tjelesnu pripremu), bila kompletirana stručna ekipa svih selekcije kuglačke reprezentacije Hrvatske
za naredni natjecateljski ciklus.
Potrebno je odluke proslijediti svim izabranim osobama.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik HKS-a

Boris Mezak
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