
OBAVIJESTI 2002. 

 

30. prosinca 

Svim članovima Saveza, igračima i dužnosnicima, te svim posjetiocima našega 
internetskoga sjedišta želimo veselu Novu godinu te mnogo uspjeha i zadovoljstva u 
2003. 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 30. prosinca 2002. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti 
Upravnoga odbora kojom se na mjesto trenera selekcija ZBS-a imenuje Yi Gang sa stupanjem na 
dužnost 1. siječnja 2003. te će se sa istim potpisati Ugovor o radu. 
Obrazloženje: Dosadašnjem treneru Ališeru Zahidovu ugovor o radu istječe 31. prosinca 2002. a 
nije bilo interesa za potpisivanje novoga ugovora sa njim. Stoga je radni odnos ponuđen Yi 
Gangu, badmintonskom treneru iz Kine, koji je isti prihvatio. Kako radi odgode sjednice 
Upravnoga odbora ne bi došlo do prekida u realizaciji ovoga programa sa Zagrebačkim športskim 
savezom odluku donosim ovim putem. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

27. prosinca 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza danas je izvršena sljedeća uplata Saveza: 
XV. gimnazija (za BK Zagreb Maksimir) - 1.440,00 kn 

Promjene na čelu ZŠS-a 
Odlaskom dosadašnjega glavnoga tajnika Zagrebačkoga športskog saveza Ivice Miočića Stošića u 
HOO, za novoga glavnoga operativca ZŠS-a, za sada u statusu v.d., postavljen je Željko Braja, 
dosadašnji pomoćnik tajnika. Obzirom na dosadašnju suradnju i dobra iskustva koja smo imali sa 
g. Brajom, očekujemo da ova promjena neće utjecati na veoma dobre odnose koje naš Savez ima 
sa krovnom gradskom sportskom udrugom.  

24. prosinca 

Ljestvice 
U rubrici Liga > Rang objavljujemo jakostnu ljestvicu školske lige nakon I. kruga ove sezone. U 
rubrici > Poredak objavljujemo poredak škola nakon odigranoga prvoga kruga. 

Sretan Božić 
Svim zagrebačkim badmintonašima, klubovima, igračima i dužnosnicima, te svim čitateljima naših 
internetskih stranica želimo ugodne božićne blagdane. Mir i dobro! 

19. prosinca 

Odgoda sjednice Upravnoga odbora 
Predsjednica Saveza obavještava odbornike da - zbog obveza koje nije mogla izbjeći - do 
daljnjega odgađa sjednicu Upravnoga odbora koja je bila zakazana za petak 20. prosinca. 



Autobus za Dubrovnik 
Obavještavaju se putnici za dubrovački turnir da autobus kreće u subotu u 8.00 sati ispred 
dvorane V. Lisinskoga. 

16. prosinca 

5. sjednica Upravnoga odbora 
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo poziv na 5. sjedincu Upravnoga odbora koja je 
zakazana za petak 20. prosinca. 

Uplate Saveza 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate: 
TC Turbo limač - 8637,6 (4977,6 - selekcije Saveza; 3660,00 - BK Medvedgrad 1998). 

11. prosinca 

Almanah ZG-sporta 2002. 
Zagrebački sportski savez pri kraju je s pripremama za izdavanje Almanaha za 2002 godinu. U 
Almanahu će se za svaki od gradskih saveza navoditi opći i kontaktni podatci, zatim uprava, 
podatci o članstvu i aktivnim natjecateljima te sportski rezultati.  
U rezultatima navodi se plasman od 1.-3. mjesta na prvenstvima Hrvatske, te međunarodnim 
prvenstvima, odnosno 1.-8. mjesta na velikim međunarodnim natjecanjima - svjetskim i 
evropskim prvenstvima, svjetskim i evropskim kupovima (konačni plasman).  
Molimo da pregledate rezultate koje dajemo u priloženome dokumentu te da odmah u tajništvo 
javite eventualne netočnosti, ili nove podatke, kako bi badmintonske stranice u Almanahu bile 
bez grešaka. 

9. prosinca 

Autobus za Dubrovnik 
Savez organizira autobusni prijevoz za Dubrovnik, na A-turnir podmlatka HBL. Polazak iz Zagreba 
je 21. prosinca ujutro, a povratak sutradan nakon završetka natjecanja. Cijena je 200 kn po 
osobi, a točno vrijeme i mjesto polaska objavit ćemo na vrijeme. Pisane prijave klubova molimo 
dostaviti u tajništvo Saveza. 

Upravni odbor 
Peta sjednica Upravnoga odbora planira se za 20. prosinca (petak) s početkom u 17 sati, u Domu 
sportova. Poziv na sjednicu te materijali bit će dostavljeni na vrijeme. 

27. studenoga 

Zapisnik i odluke 4. sjednice UO-a 
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke 4. sjednice Upravnoga odbora 
Saveza, održane 14. studenoga. Stupanjem na snagu ovih odluka na snagu stupa i Pravilnik 
školske lige za 2002.-3. - zasad još bez Kalendara. 

Strani treneri u Zagrebu 
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Angažmanom kluba, te uz posredovanje Saveza, u Zagreb su 
stigla dvojica mladih stranih trenera, Morten Sorensen iz Danske te Yi Gang iz Kine. Morten 
Sorensen (26 godina) završio je trenersku školu sa izvrsnim ocjenama i već ima iskustva u 
trenerskome radu sa različitim kategorijama igrača, a Yi Gang (25) kao aktivni igrač zaradio je 



naslov majstora sporta Kine, te se zadnjih sezona aktivirao kao trener. 
Badmintonski klub Medvedgrad 1998 poziva stoga zagrebačke klubove koji bi željeli uspostaviti 
suradnju sa ovim trenerima da se jave klubu. Uz to, postoji mogućnost da se u ovim trenerima 
potraži zamjena za sadašnjega trenera selekcija Zahidova, ukoliko on ne bude u mogućnosti da 
nastavi svoj angažman u Savezu. 

26. studenoga 

Mailing-lista 
Savez objavljuje poziv svima zainteresiranima koji bi htjeli putem elektroničke pošte primati 
obavijesti o promjenama na stranicama www.zabad.hr da se jave na naš e-naslov info@zabad.hr 
. Zainteresirane ćemo odmah uključiti na tzv. mailing-liste (na kojima su za sada samo odbornici 
Saveza) i tako - vjerujemo - poboljšati komunikaciju među sudionicima badmintonskih zbivanja u 
gradu. 

30. obljetnica Doma sportova 
U povodu 30. obljetnice Doma sportova, koja se danas obilježava prigodnim programom, Savez 
je poslao prigodnu čestitku Domu. Ujedno molimo sve koji su dobili ulaznice za večerašnju 
priredbu da iste i iskoriste. 

22. studenoga 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
Ustanova za upravljanje sportskim objektima Zagreb (sukladno odluci Upravnoga odbora - za 
humanitarnu priredbu) - 500 kn 
BK Silent (dotacija za natjecanje) - 500 kn 
Prema odluci Upravnoga odbora izvršena je sljedeća uplata: 
BK Medvedgrad (za pokriće troškova prijevoza zagrebačkih natjecatelja na CJI i AYI) - 1130 kn 

Proslava 30. obljetnice Doma sportova 
U sklopu obilježavanja ove obljetnice Ustanova za upravljanje sportskim objektima održava 
prigodni i humanitarni malonogometni turnir na kojem će sudjelovati naše estradne zvijezde, 
javne osobe i drugi uobičajeni sudionici ovakvih događanja. Gore navedenom uplatom, koja će ići 
za nabavku opreme dječjega odjela bolnice u Petrovoj, Savez je dobio dvadeset karata za ovu 
priredbu koja će se održati u utorak 26. o.m. u 19.30 u maloj dvorani Doma sportova. Karte će 
biti podijeljene u Požegi na Prvenstvu Hrvatske, a organizator posebno moli da se karte daju 
onima koji doista žele doći i svojim prisustvom na tribinama dati doprinos ovoj vrijednoj obljetnici 
i njenome humanitarnome značaju. 

21. studenoga 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
XV. gimnazija (za BK Zagreb Maksimir) - 1.760 kn 

19. studenoga 

E-pošta Saveza 
Nakon otkrivene greške u administriranju na našem serveru konačno raspolažemo e-adresom. 
Kao što možete vidjeti i iz danas primljene pošte, adresa glasi info@zabad.hr. 



15. studenoga 

4. sjednica Upravnoga odbora 
Sjednica je održana jučer. Zapisnik i odluke objavit ćemo početkom sljedećega tjedna, a ovom 
prilikom obavještavamo da je usvojen Prijedlog plana rada Saveza, te Pravilnik Školske lige 
2002.-3. Predsjednica Saveza izvijestila je da je da je trener selekcija Zahidov zbog obiteljske 
situacije - bolest i operacija kćerke - dobio dozvolu da otputuje kući, a za vrijeme njegova 
odsustva mijenjat će ga pomoćni treneri. 

11. studenoga 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 11. studenoga 2002. donosim odluku da se nastup reprezentativaca 
Hrvatske na Međunarodnom juniorskom prvenstvu Češke 2002 sufinancira u iznosu od 50 eura 
po igraču, dotično za sljedeće reprezentativce: Čiča, Esih, Rihtar, Šavor. Dotacija se u kunskoj 
protuvrijednosi uplaćuje na račune njihovih klubova. Odluku donosim na osnovu zamolbe 
Hrvatskoga badmintonskog saveza  
Predsjednica Saveza Lidije Petrinović Zekan 

7. studenoga 

Četvrta sjednica Upravnoga odbora 
Predsjednica Saveza saziva IV. sjednicu UO-a za četvrtak, 14. o.m. Poziv objavljujemo u rubrici 
Spisi > Upravni odbor, a privitak šaljemo fizičkom poštom. 

6. studenoga 

"Zrinjevac" poziva na suradnju 
Poduzeće "Zrinjevac" željelo bi dio svojih dvoranskih kapaciteta u Boćarskome domu i Atletskoj 
dvorani na Prisavlju staviti u badmintonsku funkciju. Tim povodom obratio nam se direktor 
Zrinjevca g. Ante Ledić, navodeći da se radi o mogućem kapacitetu od oko 10 terena. Stoga se 
obraćamo svim zainteresiranim pravnim osobama da se što prije jave Savezu kako bismo ih mogli 
uvrstiti u pismo namjere koje bi Savez u povodu ove ponude uputio "Zrinjevcu".  

23. listopada 

Autobus za Poreč 
Obavijest putnicima za porečke turnire koji su preko Saveza rezervirali autobusni prijevoz - 
budući je početak turnira pomaknut na 13 sati autobus za Poreč kreće u 7.00 sati ispred dvorane 
Lisinski. Molimo putnike da dođu 15 do 30 minuta prije polaska. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
FFK (za BK Stella) - 11.115 kn (najam dvorane)  
XV. gimnazija (za BK Zagreb Maksimir) - 2.080 (najam dvorane) 

Odluka predsjednice Saveza 
Iznosom od 400 kn po igraču Savez sufinancira nastup sljedećih igrača na Adria Youth 
Internationalu 2002: 
Stjepan Radić, Petra Petranović, Staša Poznanović, Zvonimir Đurkinjak. 



Obrazloženje: radi se o igračima koji su izlaznoga godišta u svojim dobnim skupinama i imaju 
realne šanse za osvajanje neke od medalja. 

17. listopada 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
TK Turbo limač - 3.172 kn (najam dvorane za rad selekcija)  

14. listopada 

Prijevoz na CJI i AYI 
Savez organizira autobusni prijevoz u Poreč na turnire Croatian Junior i Adria Youth. Cijena 
povratnoga prijevoza je 90 kn po osobi, a klubovi mogu svoje prijave dostaviti tajništvu Saveza. 
Točan polazak odredit će se nakon što bude objavljena satnica turnira. 

3. listopada 

Proračunska dinamika siječanj-rujan 
Na svojoj sjednici održanoj 1. listopada Zagrebački športski savez usvajao je izvještaj o 
financijskoj realizaciji za razdoblje I.-IX. U stavci Badminton bilježimo da je za redovni program u 
promatranome razdoblju Zagrebačkome badmintonskom savezu uplaćeno 106.000 kn, što 
predstavlja 46,66 % novaca predviđenih za 2002. 

OŠ Ivana Gundulića poziva na suradnju 
U ovoj poznatoj donjogradskoj školi, koja se nalazi u Draškovićevoj ulici, odnedavna djeluje 
badmintonska sekcija. Kako djeca pokazuju velik interes za badminton, voditeljica sekcije gđa. 
Jasna Butorac obratila se Savezu sa željom da se poveže sa zainteresiranim trenerima i klubovima 
koji bi mogli unaprijediti rad u školi. Gđa. Butorac moli zainteresirane da joj se jave na mobitel 
091 20 18 313. 

 
19. rujna  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
XV. gimnazija (za BK Zagreb Maksimir) - 1.280 kn 

17. rujna  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
Fitnes centar Fit (za BK Zagreb Maksimir) - 5.000 kn 
TK Turbo limač (za BK Medvedgrad 1998) - 3.660 kn 

13. rujna  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
TK Turbo limač (za selekciju Saveza) - 3.977,2 kn 



10. rujna  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
Dom sportova (za BK Stella) - 10.248 kn 

6. rujna 

Sastanak predstavnika klubova 
Predsjednica Saveza poziva predstavnike klubova, klubske trenere i ostale zainteresirane za rad 
selekcija na sastanak koji će se održati u srijedu 11. o.m. u tajništvu Saveza, Dom sportova, s 
početkom u 17 sati. Tema sastanka je stručni rad u nastupajućoj sezoni, osobito rad selekcija, te 
stoga molimo vodeće ljude klubova da se odazovu na ovaj sastanak. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
BK Max - 3.721 kn (najam dvorane za rad selekcija) 
HUP Zagreb - 5.000 kn (smještaj sudionika Croatian Internationala) 

20. kolovoza 

Sastanak klubskih trenera 
Predsjednica Saveza poziva klubske trenere na sastanak koji će se održati u srijedu 21. o.m. u 
Domu sportova, soba 16, s početkom u 17 sati. Tema sastanka je stručni rad u nastupajućoj 
sezoni. 

15. srpnja 

Godišnji odmor 
Godišnji odmor u tajništvu Saveza traje do posljednjega vikenda u kolovozu. No, kroz čitavo 
vrijeme osigurat ćemo tjedno obavljanje tekućih poslova, pa molimo zainteresirane da se u 
kontaktima služe e-poštom ili ostave poruku na telefonskoj sekretarici tajništva. 

Potpisan ugovor sa A. Zahidovim 
Sa g. Ališerom Zahidovim potpisan je ugovor o radu za period do kraja 2002. Ališer Zahidov 
rođen je 1967. u Taškentu, Uzbekistan, gdje je profesionalno obrazovan za badmintonskoga 
trenera. 

6. srpnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 30. lipnja 2002. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti 
Upravnoga odbora kojom se na mjesto trenera selekcija ZBS-a određuje Ališer Zahidov sa 
stupanjem na dužnost 1. srpnja 2002. te će se sa istim potpisati Ugovor o radu. 
Obrazloženje: budući da dosadašnji trener Sergej Bendin zbog privatnih razloga nije mogao 
prihvatiti ponudu iz odluke 2 sa 3. sjednice Upravnoga odbora, 30. lipnja došlo je do 
sporazumnoga raskida radnoga odnosa. Kako ne bi došlo do prekida u korištenju sredstava 
Razvojnoga programa Zagrebačkoga športskog saveza, a sukladno navedenoj odluci Upravnoga 
odbora, radni je odnos ponuđen Ališeru Zahidovu koji je istu ponudu prihvatio. 

3. srpnja 



Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 30. lipnja 2002. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti 
Upravnoga odbora kojom se danom donošenja odluke sporazumno raskida Ugovor o radu sa 
trenerom selekcija ZBS-a Sergejom Bendinom  
Obrazloženje: trener Sergej Bendin zbog privatnih razloga nije u mogućnosti prihvatiti produžetak 
radnoga odnosa, ponuđen odlukom Upravnoga odbora, vec se 6. srpnja vraća u Ukrajinu. Kako bi 
se administrativni poslovi vezani uz prekid radnoga odnosa obavili na vrijeme odluku donosim 
ovim putem.  

Badminton na Odmorku 
U sklopu programa Odmorko za školarce Zagrebački športski savez obavještava da se badminton 
može slobodno igrati na otvorenim terenima OŠ Gustava Krkleca, ul. B. Magovca 103, 
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati. Program traje do kraja kolovoza 

1. srpnja 

3. sjednica UO-a 
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke 3. sjednice Upravnoga odbora 
Saveza održane 26. lipnja. 

24. lipnja 

Sastanak Upravnoga odbora 
Upravni odbor Saveza sastat će se u srijedu 26. lipnja u 17 sati u Domu sportova u sobi 16. 

21. lipnja  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza od 18. lipnja izvršena je sljedeća uplata: 
HUP Zagreb (za smještaj sudionika CI 2002) - 12.000 kn 

18. lipnja  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza od 18. lipnja za nastup na turniru Globus Top 3000, 
Waghausel, sa po 350 kn sufinancirat će se nastup sljedećih natjecatelja: Neven Rihtar, Maja 
Šavor. 

17. lipnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
BK Nika (11. travnja) - 1.428 kn (paušal prema Pravilniku o raspodjeli) 
BK Silent (23. svibnja) - 1.428 kn (paušal prema Pravilniku o raspodjeli) 
BK Ružmarinka (17. lipnja) - 1.428 kn (paušal prema Pravilniku o raspodjeli) 
Ispričavamo se zbog zakašnjenja vezanoga uz ovu obavijest. 

Ekipni poredak Školske lige 
U rubrici Liga > Poredak objavljujemo konačni poredak škola po završetku Školske lige 2001.-2. 
Ujedno čestitamo naboljima: OŠ Matka Laginje, kao prvacima, OŠ Ive Andrića kao doprvacima, te 
OŠ Zapruđe na trećem mjestu. 



10. lipnja 

I dalje poteškoće sa serverom 
Obavještavamo korisnike da naše poteškoće sa serverom i dalje nisu u potpunosti otklonjene. 

Uplate 
*Prema nalogu predsjednice Saveza sa datumom 10. lipnja izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
Hrvatskom badmintonskom savezu (za BK Zagreb Maksimir - kazna zbog napuštanja natjecanja 
EBU-a) - 1.120 kn 
* Prema nalogu predsjednice Saveza od 28. svibnja - a sukladno preporuci izbornika i trenera 
ZBS-a, te na temelju postignutih rezultata na Prvenstvu Hrvatske za juniore - za nastup na 
Bodensee Internationalu 2002., Friedrichshafen, sa po 600 kn sufinancirat će se nastup sljedećih 
natjecatelja: 
Matea Antolić, Zrinka Klarić, Igor Čimbur, Stjepan Radić, Staša Poznanović, Andrea Žvorc. 

20. svibnja 

Poteškoće sa serverom 
Zbog poteškoća koji je naš internetski dobavljač imao sa serverom na kojem se nalaze naše 
stranice nismo bili u mogućnosti redovno objavljivati. Stoga sa današnjim datumom objavljujemo 
sve obavijesti iz toga razdoblja. 

Rihtar i M. Šavor u statusu perspektivnih sportaša ZŠS-a 
Na sjednici Upravnoga odbora Zagrebačkoga športskog saveza, održanoj 16. svibnja, prihvaćen je 
program podrške perspektivnih sportaša Zagreba za 2002. Po prvi puta u tome planu - koji 
obuhvaća 17 sportova - našli su se i badmintonaši te su Neven Rihtar i Maja Šavor uvršteni u B-
selekciju perspektivnih sportaša ZŠS-a. 

Školska liga 
U rubrici Liga > Izvještaji objavljujemo izvještaj sa posljednjega, IV. turnira Školske lige, a u 
rubrici > Poredak objavljujemo i konačni poredak na kraju školske godine 2001.-2. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza sa datumom 14. svibnja izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
XV. gimnaziji (za BK Zagreb Maksimir) - 1.920 kn 
TB centru Turbo limač (za selekciju) -2.635,2 kn 

8. svibnja 

Anketa o radu trenera Saveza 
U skladu s najavom sa 2. sjednice Upravnoga odbora predsjednica Saveza šalje klubovima anketu 
o radu trenera ZBS-a. Molimo da odgovore na anketu pošaljete Savezu do 15. svibnja. 

4. svibnja 

Poziv na Školsku ligu 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na 4. kolo Školske lige koje će se održati sljedećega 
vikenda. 

3. svibnja 



Rezultati parskoga turnira Lige 
U rubrici Liga > Izvještaji objavljujemo rezultate parskoga turnira Školske lige održanoga 28. 
travnja. 

20. travnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 19. travnja 2002. donosim odluku da se nastup reprezentativaca 
Hrvatske na Međunarodnom prvenstvu Austrije 2002 sufinancira u iznosu od 500,00 kn. Odluku 
donosim na osnovu zamolbe BK Zagreb Maksimir.  
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

   

18. travnja  

Pozivi na natjecanja 
* U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na parski turnir Školske lige, koji će se održati 28. 
travnja 
* Badmintonski kub Medvedgrad poziva na posljednji B-turnir seniora Hrvatske badmintonske lige 
2001.-2. za Regiju Centar, koje se održava 28. travnja. 

17. travnja 

Srednjoškolsko prvenstvo grada 
U privitku donosimo poziv na Prvo srednjoškolsko prvenstvo Zagreba, što ga Savez organizira 27. 
travnja u BC Doma sportova.. 

15. travnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 15. ožujka izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
XV. gimnaziji (za BK Zagreb Maksimir) - 1.920 kn 
TB Centru Turbo limač (za selekciju) - 2.635,20 kn 

8. travnja 

Zapisnik i odluke 2. sjednice UO-a 
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke 2. sjednice Upravnoga odbora, 
održane 2. travnja. 

3. travnja 

Prijevoz za Friedrichshafen 
BK Medvedgrad 1998 obavještava da u autobusu za Friedrichshafen ima još petnaestak praznih 
mjesta. Javiti se treba Lidiji Petrinović Zekan. 

26. ožujka  

Školska liga - III. kolo 
U rubrici Liga > Rang objavljujemo jakostne ljestvice Školske lige nakon 3. kola. 



Sjednica Upravnoga odbora 
Druga sjednica UO-a Saveza sazvana je za 2. travnja u 17 sati u Domu sportova, Trg sportova 
11, u tajništvu Saveza. Poziv možete naći u rubrici Spisi > Upravni odbor - zapisnici > 2. sjednica. 
Materijali koji idu fizičkom poštom bit će poslani sutra. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 18. ožujka izvršena je sljedeća uplata Saveza: 
XV. gimnaziji (za BK Zagreb Maksimir) - 1920 kn 

13. ožujka 

III. krug Školske lige 
U rubrici Liga > Pozivi donosimo poziv na treći krug Školske lige koji će se održati sljedećega 
vikenda u TB centru Turbo limač. 

8. ožujka 

Zapisnik i Odluke 1. sjednice UO-a 
Navedeni akti vezani uz prvu sjednicu Odbora nalaze se u rubrici Spisi > Upravni odbor. 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 6. ožujka donosim odluku da se ugovor o radu između Saveza i 
trenera Saveza Sergeja Bendina produži do 30. lipnja o.g. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Ulaznice za Croatian International 
Molimo klubove i dužnosnike Saveza kojima trebaju počasne ulaznice za CI da ih podignu u 
tajništvu Saveza. 

E-adresa Saveza 
Molimo vas da zasada ne koristite e-naslov Saveza info@zabad.hr, na kojemu treba otkloniti 
određene poteškoće. U slučaju potrebe do nove obavijesti koristite e-adrese predsjednice i 
tajnika Saveza. 

28. veljače 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza sa današnjim datumom izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
TB centru Turbo limač (za selekcije Saveza) - 4.977,6 kn 
FFK (za BK Stella) - 6.177 kn 

27. veljače 

Prva sjednica UO 
I. sjednica UO-a održana je 21. veljače. Zapisnik i odluke bit će objavljeni kroz koji dan, a za sada 
objavljujemo samo sljedeću odluku Odbora: 
Od 1. ožujka 2002. dosadašnji se termini treninga juniorske selekcije mijenjaju prema sljedećem 
rasporedu: 
- utorak i četvrtak od 15 do 17 sati (za one s jutarnjim školskim turnusom), 
- utorak i četvrtak od 20 do 22 sata (za one s popodnevnim školskim turnusom). 



One koji nastavu imaju stalno ujutro, ili imaju druge obveze, trener će prema potrebama treninga 
rasporediti u jednu ili drugu smjenu. 

22. veljače 

Članci u Sportskim novostima 
U današnjem zagrebačkom izdanju Sportskih novosti, u prilogu "Zagrebački sport", dva su 
badmintonska članka: intervju sa Nevenom Rihtarom i izvještaj sa Školske lige, oba priloga 
popraćena fotografijama. 

20. veljače 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza sa današnjim datumom izvršene su sljedeće uplate Saveza: 
Fitnes-centru Fit (za BK Zagreb Maksimir) - 4.000 kn 
OŠ Grigor Vitez, dva računa (za BK Stella) - 5.600 kn 

14. veljače 

1. sjednica UO-a 
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo poziv na prvi sastanak Upravnoga odbora koji će se 
održati u četvrtak 21. o.m. u prostorijama tajništva Saveza, Dom sportova. Materijal koji ide 
fizičkom poštom bit će poslan danas. 

Ljestvice 
U rubrici Liga objavljujemo izvještaj nakon II. kruga Lige te ljestvice Školskoga prvenstva. 

6. veljače 

Plan ZŠS-a za 2002. godinu 
Godišnja skupština Zagrebačkoga športskog saveza održana je 5. veljače. Skupština je usvojila 
Plan za 2002. godinu sa rasporedom proračunskih sredstava za pojedine sportove, pa stoga u 
rubrici Plan > Plan rada za 2002. donosimo razradu planskih stavki za badmintonski sport u 
tekućoj kalendarskoj godini. 

1. veljače 

Poziv na II. kolo Lige 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na II. kolo Školske lige koje se igra 9. i 10. veljače. 

Pravilnik o raspodjeli 
U rubrici Spisi > Pravilnik objavljujemo tekst Pravilnika o raspodjeli proračunskih sredstava 
Saveza. 

 
28. siječnja 

Statut i jakostna ljestvica 
Statut Saveza, usvojen na Godišnjoj skupštini, objavljen je u pripadnoj rubrici. Također, u rubrici 
Liga > Rang objavljujemo jakostnu ljestvicu školske Lige nakon prvoga kola. 



  

26. siječnja 

Zapisnik i odluke Skupštine 
U rubrici Spisi > Skupština donosimo zapisnik i odluke Izborne skupštine Saveza održane 17. o.m. 

17. siječnja 

Internetsko sjedište Zagrebačkoga badmintonskoga saveza www.zabad.hr od današnjega dana 
započinje sa redovnim objavljivanjem informacija vezanih uz djelovanje udruge. Obzirom da će se 
obavijesti objavljivati prema potrebi, dakle ne nužno sa dnevnim ažuriranjem, članovi Saveza bit 
će putem elektroničke pošte obavještavani da je na stranicama došlo do preinaka - na način kako 
je poslana i ova prva obavijest. Internetsko sjedište izradio je i uređuje tajnik Saveza Ratko 
Cvetnić, a zasad prazne stranice popunit će se do kraja mjeseca. 

Izborna skupština Saveza 
Izborna skupština Saveza održana je 17. siječnja u Domu sportova. Iz važnijih odluka istaknimo: 
novi predsjednik Saveza je Lidija Petrinović Zekan, za tajnika Saveza ponovno je izabran Ratko 
Cvetnić, članovi novoga saziva Upravnoga odbora Saveza su Roman Cvetko, Vanja Kalinović, 
Andrea Kazesović, Marijan Rihtar i Šime Zekan. 
Zapisnik i odluke Skupštine bit će objavljeni sljedećega tjedna. 

 


