
28. prosinca 

sretna 2008! 

U posljednjim ovogodišnjim obavijestima zahvaljujemo na upućenim čestitkama te 
cijeloj gradskoj badmintonskoj zajednici i posjetiteljima naših stranica želimo sretnu i 
uspješnu novu godinu. 

uplaćena dvanaestina za listopad 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za listopad. Budući je Dinamo 
završio svoja evropska natjecanja dobili smo cijeli iznos, a ne samo pola. Razrada je 
dostupna u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

Honorari voditeljima sportskih škola  

Honorari za drugo tromjesečje 2007. su stigli pa ih prosljeđujemo na adrese klubova 
Medvedgrad, Max i Stella. 

prijelazni rok hbs-a 

Upozoravamo klubove da 1. siječnja počinje zimski prijelazni rok u HBS-u. Ovih dana 
bilo je nekih nedoumica vezanih uz razlike u Natjecateljskom i Registracijskom 
pravilniku HBS-a. Po svemu sudeći Registracijski pravilnik nije usklađen sa 
ovogodišnjim odlukama HBS-a, pa klubove molimo da se za važeće tumačenje obrate 
nacionalnom Savezu, osobito u vezi točaka 2.6, 2.7 i 2.8. "Preregistracijski rok", koji se 
spominje u Natjecateljskom pravilniku, u Registracijskom nije definiran, ali vjerojatno 
se radi samo o prijelaznom roku - koji traje od 1. do 15. siječnja 2008.  

21. prosinca 

mir i dobro 

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

čestitke 

Zahvaljujemo svim članovima Saveza, dužnosnicima i čitateljima ovih stranica koji su 
nam čestitali Božić. 
Ujedno zagrebačkoj badmintonskoj zajednici prenosimo najbolje želje Badmintonske 
Evrope, Zagrebačkoga športskog saveza te BK Maxa koji uz čestitke ističe i želju da 
nastupajući prijelazni rok protekne u fer i transparentnoj atmosferi. 

zapisnik i odluke xii. sjednice UO

U rubrici Akti Saveza donosimo zapisnik i odluke posljednje ovogodišnje sjednice 
Upravnog odbora održane 17. o.m. 



18. prosinca 

max dogovorio suradnju s HAPK Mladost 

BK Max nastavlja praksu suradnje s velikim sportskim kolektivima grada. Igor Kraljić 
izvještava o suradnji koju su maxovci dogovorili s plivačkim klubom Mladost, a koja je 
zamišljena kao međusobno nadopunjavanje klubova kojim bi se djeci obaju klubova 
pružila dogradnja osnovnog trenažnog rada. Suradnja podrazumijeva razmjenu 
osnovne tjelesne kulture - plivanja - s badmintonom kao popularnom obiteljskom 
zabavom. Sve to uz pratnju i stručno vođenje oba kluba. BK Max će posjetiti plivalište 
uz Savu 27. prosinca, a HAPK Mladost će uzvratiti posjet 3. i 9. siječnja nove godine.  

17. prosinca 

održana xii. sjednica upravnoga odbora  

Večeras je u tajništvu Saveza održana dvanaesta sjednica Upravnoga odbora Saveza. 
Na rasporedu su bila pitanja vezana uz idući Olimpijski ciklus te usklađenje s 
promjenama u ZŠS-a. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, a ovdje napominjemo 
samo osnovne naglaske sa sjednice koja je protekla u visokom stupnju suglasnosti. 
UO je mišljenja da Izbornu skupštinu treba odraditi do Croatian Internationala te je u 
skladu s tim donesen i rokovnik priprema: 
7. siječnja 2008. - rok klubovima i dužnosnicima za dostavu prijedloga za rad Saveza 
u OC 2008-12.; 
18. siječnja 2008. - održavanje javne tribine na temu "Savez u novom Olimpijskom 
ciklusu"; 
31. siječnja 2008. - XIII. sjednica Upravnoga odbora; 
veljača - provjera mandata članica te održavanje Skupštine. 
Molimo da se ovi datumi uzmu na znanje. 

RAd selekcija u 2008. 

Upravni odbor je, na osnovu prijedloga trenera Mao Honga, definirao sastav I. gradske 
selekcije, koja obuhvaća seniore i juniore. Uz to pokreću se aktivnosti na definiranju II. 
selekcije, koja je predviđena prijedlogom Plana Saveza za 2008., sa trenerom 
Karolom Hawelom na čelu. Naime, dok se čeka pravorijek ZŠS-a o tome prijedlogu 
UO upućuje poziv klubovima Saveza da dostave svoje očitovanje o interesu za rad u 
II. selekciji. Načela II. selekcije su sljedeća: 
- selekcija je otvorena za igrače mlađe od članova I. selekcije; 
- prednost u članstvu u selekciji imat će kategorizirani sportaši. 
Mole se klubovi da imena i godište igrača koje bi željeli uključiti u selekciju dostave 
tajništvu do 7. siječnja iduće godine. 

14. prosinca 

potvrde o prebivalištima vrhunskih sportaša 

Svi zagrebački savezi dobili su obavijest ZŠS-a da za sve vrhunske sportaše (I-III. 
kategorija), korisnike stipendije ZŠS-a, dostave potvrdu MUP-a o tome da ti sportaši 
imaju prebivalište na području grada Zagreba. Naime, postala je praksa da se zbog tih 
stipendija igrači iz drugih gradova registriraju za zagrebačke klubove, a da pri tome ne 
žive i ne treniraju u Zagrebu.  



Klubovi su te potvrde dužni dostaviti do 21. o.m. u tajništvo Saveza, a u našem 
Savezu radi se o BK Medvedgrad (Đurkinjak, Esih, Poznanović, Zdenjak i Žvorc) te BK 
Zagreb Maksimir (Čiča). Dopise danas prosljeđujemo e-poštom na klubske adrese, a 
originali su u tajništvu. 

ulaznice za proglašenje sportaša grada 

Savez je dobio sedam ulaznica za svečanost proglašenja sportaša grada Zagreba 
koja će se održati u dvorani Lisinski u utorak u 20 h. Ulaznice su namijenjene 
članovima Upravnoga odbora, a bit će uručene na sjednici UO-a u ponedjeljak. 
Preporučuje se da odbornici koji nisu u mogućnosti doći u Lisinski ulaznice daju 
mladim sportašima. 

11. prosinca 

povratak maje šavor 

Čakovečki badmintonski vikend označio je povratak u arenu jedne od igračica koja je u 
dosadašnjoj karijeri već obilježila zagrebački i hrvatski badminton. Nakon dugog 
oporavka od neugodne povrjede Maja Šavor, članica Purgera, uvjerljivo je osvojila A-
turnir podsjetivši na vrijeme kad je sa svojim partnerom Rihtarom osvojila Evropski 
juniorski kup. Majin povratak nesumnjiv je dobitak za zagrebački badminton, a najviše 
što joj na novom početku možemo poželjeti jest - zdravlje. 

10. prosinca 

saziv XII. sjednice upravnoga odbora  

Na osnovu Statuta Saveza 10. prosinca 2007. sazivam XII. sjednicu Upravnoga 
odbora Saveza za 17. prosinca 2007. u tajništvu Saveza, Trg K. Ćosića 11, s 
početkom u 18 sati i predlažem sljedeći dnevni red:  
1. Ovjera zapisnika i odluka XI. sjednice 
- objavljeno 17. listopada 2007. 
2. Ovjera odluka predsjednice Saveza iz nadležnosti Upravnog odbora 
- odluke od 22. prosinca i 7. prosinca 2007. 
3. Prijedlog priprema Izborne i godišnje skupštine ZBS-a  
4. Usklađenje s promjenama u sustavu ZŠS-a  
5. Razrada Prijedloga plana rada za 2008.  
6. Usklađenje dugovanja i potraživanja s HBS-om  
7. Razno 
Predsjednica Saveza, mr. sc. Lidija Petrinović Zekan  
Molimo odbornike da eventualni izostanak na vrijeme jave u Savez. 

7. prosinca 

uplaćena zadnja četvrtina za objekte 

Danas je na račune klubova BK Medvedgrad 1998, Max i Purger uplaćena četvrtina za 
objekte za posljednje tromjesečje 2007. uključivo i za dio športske poduke koji se 
izvodi na objektima na Velesajmu. Razrada je vidljiva u rubrici Akti Saveza > Plan 
rada.  



Uplate 

Sukladno odlukama Upravnog odbora sa zadnje sjednice danas su izvršene sljedeće 
dotacije: 
- stavka Natjecanja (dio dugovanja prema odluci X. sjednice):  
BK Medvedgrad 1998 - 5000 kn 

30. studenoga 

Honorari voditeljima sportskih škola  

Honorari za prvo tromjesečje 2007. su napokon stigli pa ćemo ih u ponedjeljak 
proslijediti na adrese klubova Medvedgrad, Max i Stella. 

ispravak ljestvica 

Nakon uočenih pogrješaka na ljestvicama Zagrebačke lige danas objavljujemo 
ispravljene verzije. 

28. studenoga 

e-prijave na hbs-u 

Kao što znamo naš nacionalni savez uveo je elektroničke prijave kao službenu praksu 
na domaćim natjecanjima. Ovo je u svakom smislu dobrodošlo unaprjeđenje u 
komunikaciji pa molimo klubove da se pobrinu kako bi ovaj način što prije zaživio bez 
nepotrebnih zastoja. Za bilo kakve probleme dobro je konzultirati našu voditeljicu 
Renatu Hadžihalilović koja ima najviše iskustva s odnosnim programom. 

ZBS u BRILJANTEENu

Na stranicama nacionalnoga Saveza objavljena je jučer vijest o emisiji Briljanteen, 
emitiranoj prošle subote, u kojoj su gostovali naš trener Mao Hong i članovi gradske 
selekcije i reprezentativci. Zašto tu vijest nismo objavili na vrijeme? Nažalost zato što 
smo je saznali kad i svi ostali - jučer. U protivnom bismo je svakako najavili kao i u 
drugim sličnim slučajevima. 

27. studenoga 

održan kolegij tajnika zšs-a 

Danas je u hotelu Panorama održan kolegij tajnika gradskih Saveza na kojem su se 
očekivale informacije o preustroju ZŠS-a i o izgledima proračuna za 2008. godinu. 
Kolegij je predvodio glavni tajnik Bašić uz predstavnike Stručne službe ZŠS-a, a ovdje 
izdvajamo najzanimljivije obavijesti što smo ih čuli u poslijeizbornoj i očito još uvijek 
nedovoljno definiranoj situaciji. 
Preustroj ZŠS-a - Sukladno već najavljenom preustroju ZŠS-a po kojem iz okvira 
ZŠS-a izlaze svi predstavnici koji svoj posao obavljaju za potrebe drugih pravnih 
udruga, od 1. siječnja 2008. svi tajnici gradskih saveza prelaze u radni odnos sa 
svojim matičnim savezom. Ujedno računovodstvo ZŠS-a prelazi u tvrtku Centar koja 
će od sada voditi računovodstveni servis svih saveza. No treba naglasiti da je 



promjena pravno-formalne prirode, te da u sustavu financiranju neće biti promjena jer 
će se i plaće i naknade za računovodstvene usluge obračunavati u sklopu uobičajenih 
proračunskih sredstava saveza. 
Preseljenje - Selidba gradskih saveza i ambulante ZŠS-a treba se obaviti do 15. 
siječnja. U vezi s tim se najavljuje da će nova ambulanta raspolagati opremom koja je 
čini "najsuvremenijom u ovom dijelu Evrope". Ujedno se od svih moli za malo 
tolerancije glede očekivanih zastoja u funkcioniraju tijekom preseljenja. 
Plan za 2008. - S osobitim se, naravno, interesom očekivao raport o financijskom 
planu za 2008. kao i o stanju krajem ove godine. Za 2007. situacija je relativno jasna - 
gradska blagajna je prazna i trebali bi se veseliti svakoj kuni koju još dobijemo na 
račun. Plan ZŠS-a za 2008. projektiran je na oko 218 milijuna kuna, od čega su za 
sada osigurana 192 milijuna, još šest je vrlo izgledno, a za preostalih 20 milijuna ZŠS 
se bori na otvorenoj fronti gradskih javnih interesa. Glavni tajnik izrazio je vjeru da će 
taj novac biti izboren, a u protivnom restrikcije će zahvatiti programe objekata i 
planiranih novih trenerskih radnih mjesta, što nas nikako ne veseli. No gradski 
proračun ovoga tjedna tek ide na prvo čitanje tako da se prave informacije očekuju 
početkom prosinca. 
Novi pravilnici - Uz kolegij prezentirana su i tri nova dokumenta ZŠS - Pravilnik o 
nadzoru stručnog rada, Pravilnik o napredovanju športskih trenera, te Preporuka za 
projektiranje, izgradnju i održavanje športskih dvorana. Na kolegiju je zatraženo da se 
sva tri dokumenta (koje posjedujemo u tajništvu) objave na mrežnim stranicama ZŠS-
a. Ovdje posebno ističemo Preporuke u kojima su specificirani nacrti za sportske 
dvorane različitih dimenzija, te je među pet sportova koji ulaze u namjenski sadržaj 
uvršten i badminton. 
Djelatnosti u prosincu - Na kraju kolegija spomenuti su uobičajeni protokolarni 
datumi završetka godine: 14. prosinca - nagrađivanje mladih sportaša ZŠS-a (hotel 
Panorama); 18. prosinca - proglašenje sportaša grada (Lisinski); priredba za polaznike 
sportske poduke (kazalište Vidra). O svemu ćemo uskoro dati više informacija. 

vivatip nudi suradnju 

Tvrtka Vivatip oglašava svoju ponudu odličja, plaketa i dr. Opširnije na www.vivatip.hr . 

22. studenoga 

odluka predsjednice saveza 

Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora donesenom zbog žurnosti 22. studenoga 
2006. pokrećem 
postupak za produženje radnoga odnosa s trenerom Mao Hongom, na poslovima i 
zadatcima trenera selekcija ZBS-a za 2008. godinu. 
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem kako bismo postupak dobivanje potrebnih 
dozvola započeli na 
vrijeme. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

seminar za profesore tzk-a 

Zagrebački badmintonski savez i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 
organiziraju seminar za profesore TZK-a, prije svega namijenjen nastavnicima koji 
provode program „Vikendom u škole“. Seminar će se održati 6. i 7. prosinca 2007. od 
9-12 h na terenima Badmintonskog centra „Turbo limač“, Velesajam, galerija pav. 25.  
Seminar traje jedan dan, dakle polaznici sami biraju hoće li sudjelovati u četvrtak ili u 
petak. Kotizacija za sudjelovanje na seminaru se ne plaća. Po završetku seminara 



polaznici će dobiti priručnik te potvrdu o sudjelovanju. Reketi će se moći posuditi na 
licu mjesta, a tko ima svoj reket, neka ga ponese.  
Ostale informacije kod voditeljice sportske škole, Renate Hadžihalilović (mob. 095/903 
95 60 ili na e-adresu mmmaslachak@hotmail.com ).  

20. studenoga 

zagrebačka liga nakon I. kola  

Sa zakašnjenjem, uzrokovanim tehničkim faktorom, u rubrici Školski badminton 
objavljujemo rezultate i ljestvice nakon I. kola Zagrebačke lige. Isprika korisnicima 
stranice i voditeljici Hadžihalilović.  

16. studenoga 

MOJ DINAMO u ponedjeljak u 22h 

U vezi jučerašnjeg poziva obavještavamo da će emisija "Moj Dinamo" biti na 
rasporedu televizije Z1 u ponedjeljak u 22 sata. Zahvaljujući tome nogometaši Dinama 
dobili su priliku da nam kroz uvijek dobrodošlo medijsko populariziranje badmintona 
uzvrate za naše novce, koji zahvaljujući sprezi u vrhu gradske vlasti odlaze u to 
privatno nogometno poduzeće. 

15. studenoga 

MOJ DINAMO NA BADMINTONU 

BK Max poziva sve igrače zagrebačkoga podmlatka koji vole Dinamo da se večeras 
pridruže snimanju emisije "Moj Dinamo" koje televizija Z1 sprovodi na terenima 
Maxovog centra u paviljonu 25. Dinamo će zastupati prvotimac Nikola Pokrivač te još 
nekoliko gostiju, a početak je u 19.30 h. Po završetku snimanja planira se zajedničko 
slikanje s gostima te podjela autograma. 

14. studenoga 

P. WACHA održao demo na velesajmu  

Vrlo zanimljiva prezentacija našega sporta jučer je priređena u prostoru 
badmintonskoga centra Max na Velesajmu. BK Max, predvođen gg. Šarićem i 
Kraljićem, okupio je prijatelje i partnere kluba te novinstvo na pokaznome treningu čija 
je glavna zvijezda bio najbolji poljski igrač Przemyslav Wacha – trenutačno 13. na 
svjetskoj jakostnoj ljestvici! - te njegov sunarodnjak Rafal Hawel (197.), s kojima je 
elemente treninga prikazao njihov učitelj Karol Hawel. Nakon treninga dvojica su 
igrača, koje poznajemo i s našeg Međunarodnog prvenstva Hrvatske, odigrala jedan 
egzibicijski meč, često prekidan pljeskom nazočnih.  
Uz sportski dio programa posjetitelji ove priredbe mogli su uživati u ništa manje 
impresivnom domjenku u predvorju dvorane. Među nazočnima zabilježili smo i 
predstavnika poljskoga veleposlanstva, a poljski prvak je odmah nakon priredbe 
nastavio svoj put za Kinu gdje ga čeka nastup na turniru superserije u Guangzhou.  



10. studenoga 

I. POKORNI u budimpešti i prešovu 

Dok naši mladi igrači na MJP Slovačke kroče prema završnici spomenimo da je 
vrhovni sudac na tome turniru naša odbornica Ivanka Pokorni. No, još važniji podatak 
je da je zagrebačka odbornica, inače jedini hrvatski sudac sa certifikatom svjetske 
federacije (BWF) bila vrhovni sudac na MP Mađarske, što je prvi slučaj da se jedan 
hrvatski dužnosnik našao u toj odgovornoj ulozi na turniru Evropskoga kupa. 

suigrač se ipak pojavio 

U vezi prekjučerašnje vijesti iz BK Max, čini se da je i sama najava klubskoga 
stegovnoga postupka bila dovoljna da se nesretni suigrač predomisli, te smo telefonski 
obavješteni da će ekipa ipak otputovati u Slovačku u kompletnom sastavu. Predmetnu 
obavijest brišemo, a usput podsjećamo na blagodati pisanoga službenog 
komuniciranja koje, između ostaloga, sprječava neugodnosti ove vrste. 

8. studenoga 

odluka predsjednice saveza 

Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora 7. studenoga 2007. određujem da se plati 
članarina Saveza HBS-u za 2008., budući u protivnom Savezu, koji je u pridruženom 
članstvu, sa 1. siječnja po statutarnome automatizmu (Statut HBS-a, čl. 2.3.2) prijeti 
brisanje iz članstva. Odluku donosim ovim putem zbog žurnosti budući je račun za 
članarinu stigao, a obzirom na dugovanja HBS-a prema ZBS-u želimo ga riješiti 
prijebojem. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 
U dodatku navodimo da je HBS danas potvrdio prijeboj i našu uplatu članarine za 
2008. premda se podatci o dugovanjima i potraživanjima između Saveza i HBS-a ne 
poklapaju. No, to je tema za UO Saveza. 

7. studenoga 

odjeci turnira iz dubrovnika 

Nakon turnira HK-a održanih ovoga vikenda Dubrovčani su s dosta neraspoloženja 
popratili slab odziv ostalih klubova, koji dubrovački badmintonaši nazivaju bojkotom. U 
pismu koje je stiglo i na našu adresu tajnik Mangana g. Zlošilo apelira i na ZBS 
navodeći da bi najjača udruga u Hrvatskoj trebala svoju snagu dokazati i na 
organizacijskom polju - tj. na prirednji većeg broja natjecanja. Iz pisma, koje je danas 
objavljeno i na nacionalnom portalu, citiramo: 
"Naš klub kada nije domaćin putuje vrlo daleko na natjecanja. Nama je Zagreb najbliži 
grad gdje se igraju natjecanja. Kada natjecanje nije u Zagrebu to nam ionako velike 
troškove još više povećava. 
Posebno molimo Zagrebački badmintonski savez kao najjaču badmintonsku udrugu da 
raspravi ove dvije teme (organizacija turnira HK u Zagrebu i nastupanja na 
natjecanjima HK u Dubrovniku) i obavijesti ostale o svojim zaključcima. Oni koji su 
najbolji imaju i najveću odgovornost za daljnji razvoj badmintona." 
Na pismo BK Mangan odgovrila je predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan čiji 
odgovor donosimo u cijelosti:  



"Kao odgovor na Vaše pismo prvo nikako ne smatram da je to bojkot zagrebačkih 
klubova. Mislim da ste ovo Vaše pismo trebali uputiti na adresu HBS-a, te odgovornih 
osoba u tom savezu, prvenstveno gosp. Miškulinu i članovima UO. HBS bi trebala biti 
ta instanca koja bi trebala raditi na tome da razvija badminton u gradovima širom 
Hrvatske. Određena stimulacija zagrebačkim klubovima u organizacijskom smislu 
(organizirati autobus za Dubrovnik) ili financijskom smislu (pokrivanje troškova 
prijevoza) bi već bio određeni pomak. Klubovima u Zagrebu i Čakovcu se (na žalost) 
ipak više isplati pohoditi turnire slovenske lige za koje znaju da će biti dobro posjećeni 
i da će kvaliteta biti dobra, da će klinci moći odigrati veliki broj kvalitetnih mečeva (a i 
financijski su pogodniji). 
E-prijave, odnosno prijave nekoliko dana prije turnira, su i bile smišljene da ako se vidi 
da nema dovoljan broj prijavljenih da se turnir ne održi. Nije problem da o tome 
porazgovaramo na UO ZBS ali to je ipak nešto gdje bi HBS trebao razraditi strategiju. 
HBS je krovna organizacija, u kojoj ZBS niti nema predstavnika u upravljačkim tijelima 
te ne razumijem kako bismo mi mogli doprinijeti razvoju badmintona u Hrvatskoj 
(globalno šire od naše zagrebačke regije). Utoliko što smo najbolji trebali bi imati 
nekog utjecaja i na odlučivanje u nacionalnom savezu.  
Što se tiče organizacije turnira HK u Zagrebu na tome ćemo još poraditi, budući ZBS 
daje određene financijske poticaje organizatorima turnira." 

31. listopada 

OKO POLonia cupa 

Kao što znamo nacionalna reprezentacija u svom je četvrtom nastupu na Polonia 
Cupu ostvarila najneuvjerljiviji nastup – četiri susreta i četiri poraza - na kraju 24. 
mjesto. Plasman je loš, ali treba reći da je i očekivan. Tim povodom podsjećamo da je 
upravo iz našega Saveza proljetos potekao prigovor da je put u Istanbul nepotrebni 
trošak jer odnosna generacija ne omogućuje sastavljanje ujednačene ekipe koja bi se 
mogla ravnopravno nositi s konkurencijom. Na osnovu takve procjene Skupština 
Saveza je još u travnju donijela odluku da se ovaj puta povlači iz suorganizacije 
odlaska na Polonia Cup, te je i predmetni iznos preusmjeren na pripreme 
reprezentacije u Šangaju (vidjeti - Akti Saveza > Godišnja skupština 2007.). S našom 
procjenom upoznali smo i nacionalni savez, u nadi da će Upravni odbor HBS-a uvidjeti 
nesrazmjer tako velikog troška i tako malih šansi i preusmjeriti novac na ona 
natjecanja na kojima naši igrači imaju šansu za rezultat. 
Nažalost u Upravnom odboru HBS-a nemamo sugovornika pa je tim očigledniji apsurd 
da zagrebački Savez - koji je, po svim kriterijima gledano, najjača badmintonska 
udruga u Hrvatskoj - u Upravnom odboru HBS-a nema kvalificarnog predstavnika. I 
stoga nam o sudbini i ugledu hrvatskog badmintona počesto odlučuju i oni koji misle 
da je Polonia Cup vrsta sladoleda.  

smetnje na vezi 

Proteklih dana imamo problema s e-poštom zbog smetnji na serveru Doma sportova, 
te se stoga neke e-poruke vraćaju s obaviješću o neuručivosti. Ukoliko ste takvu 
poruku dobili ili vam na poruku nije odgovoreno javite nam se telefonom. 

29. listopada 

pregledi u sportskoj ambulanti 



Sportska ambulanta ZŠS-a poslala nam je dopis s terminom pregleda za klubove 
Saveza: 
"Obavještavamo vas da je dana 8. studenoga 2007. termin za liječnički pregled vaših 
sportskih klubova: Ružmarinka, Medvedgrad, Max, Stella, Nika, Purger, Zagreb 
Maksimir. Radno vrijeme je od 8.30-19 h. Molimo da se pridržavate dogovorenog 
termina jer za novi nema mogućnosti. Kako bi se izbjegle gužve i dulja čekanja molimo 
da sportaše ne šaljete grupno."  
Molimo klubove da navedeno uzmu u obzir i ne zaborave na termin. 

25. listopada 

OKružnica zšs-a 

Jučer je na adrese gradskih saveza stigla okružnica ZŠS-a sa sljedećom obavijesti 
vezanom uz prepolovljenu dvanaestinu za rujan: 
"Vrlo intenzivni programi međunarodnih natjecanja klubova i pojedinaca u 
individualnim športovima kao i kašnjenje sredstava iz nadležnog ureda prisiljavaju nas 
na smanjivanje mjesečnih redovnih sredstava." Ako smo dobro shvatili, novac iz 
ionako opustošene gradske blagajne, otišao je u pravcu tzv. europskog Dinama, a mi 
ostali - čiji mladi igrači gotovo svakog vikenda putuju u neki drugi dio Evrope - morat 
ćemo se snalaziti kako znamo i umijemo. Ovo objavljujemo samo da klubove 
upozorimo na krajnji oprez u vezi planiranih doznaka do kraja godine. 

početak hrvatskoga kupa 

Upite u vezi prvoga turnira HK-a koji se trebao održati u nedjelju proslijedili smo HBS-
u, ali molimo članove i korisnike naših stranica da informacije o natjecanjima 
Hrvatskoga kupa zatraže u nacionalnom savezu - koji je i organizator toga natjecanja. 

23. listopada 

128 igrača na prvom turniru ZL-e!  

Na prvom turniru Zagrebačke lige nastupilo  je već 128 natjecatelja. Podjela igrača u 
dvije kvalitetne grupe pokazala se izvrsnom. Djeca se natječu protiv podjednakih 
protivnika čime uče da nema lakih mečeva ni protivnika (što će svakako biti od koristi 
onima koji jednog dana budu igrali međunarodne turnire); a turnir traje kraće bez 
obzira na velik broj natjecatelja. Srebrnu grupu čine pretežno igrači koji treniraju u 
školama, te su skraćeni mečevi optimalni za njihovu tehničku i fizičku razinu. Netko će 
možda reći da je malo dječaka u Zlatnim grupama, ali to nam je realnost. Najuspješniji 
pojedinac je Dubrovčanin Fran Galjer koji je pobijedio i među 1-4. raz. i 5-6. Veseli i 
povećanje broja srednjoškolaca na turniru (6m i 7 ž).   
Rezultati: 
ZLATNA GRUPA: 
1-4. razred, dječaci: 1. Fran Galjer (M. Držić, Dubrovnik), 2. Borna Drvodelić 
(Zapruđe), 3. Antonio Barkidžija (M. Getaldić, Dubrovnik);   
1-4. razred, djevojčice: 1. Lucija Šarac (V. Nazor), 2. Katarina Galenić (N. Tesla), 3. 
Maja Pavlinić (V. Holjevac);   
5-6. razred, dječaci: 1. Fran Galjer, 2. Mario Barkidžija (M. Getaldić, Dubrovnik), 3. 
Borna Drvodelić   
5-6. razred, djevojčice: 1. Dorotea Sutara (Cvjetno), 2. Iva Bačić (L. pl. Matačić), 3. 
Sara Đomlija (Trnsko)  
7-8. razred, dječaci: 1. Filip Špoljarec (B. Kašić II), 2. Luka Benčić (G. Vitez), 3. Dan 



Miletić (V. Holjevac)   
7-8. razred, djevojčice: 1. Ana Soldo (Z.Turkovića, Kutjevo), 2. Ejla Miletić (V. 
Holjevac), 3. Tara Kranjčec (T. Brezovački). 
SREBRNA GRUPA:   
1-4. razred, dječaci: 1. Toni Gligić, 2. Dino Belas, (Trnsko) 3. Fran Polan (F. Galović)   
1-4. razred, djevojčice: 1. Lea Tandara (Prečko), 2. Lovorka Đurđević (Horvati) 
5-6. razred, dječaci: 1. Amar Omerčahić (Lapad, Dubrovnik), 2. Dario Džunić (A. G. 
Matoš), 3. Bruno Jednačak (Otok)   
5-6. razred, djevojčice: 1. Marija Pocrnjić (M. Getaldić, Dubrovnik) 2. Luka Širok 
(Lapad, Dubrovnik), 3. Mateja Pukšec (Vugrovec-Kašina)   
7-8. razred, dječaci: 1. Nikša Maravić (M. Laginja), 2. Srđan Milaković (M. Držić, 
Dubrovnik), 3. Natko Klancir (V. Holjevac)   
7-8. razred, djevojčice: 1. Andrina Orlić (Zapruđe), 2. Josipa Krtić (Vugrovec-Kašina), 
3. Marta Milas (J. Kaštelan). 
Srednjoškolci: 
1. Joško Đilović, 2. Pero Barkidžija, 3. Dino Cerle  
1. Ivana Vico,  2. Ana Grden, 3. Kristina Pokasić  

zagrepčani vrlo dobri u umagu 

Naši mladi igrači vratili su se iz Umaga koji je proteklog vikenda obilježen središnjim 
događajem podmladačke sezone u Hrvatskoj - Međunarodnim juniorskim prvenstvom 
Hrvatske (CJI) i Međunarodnim podmladačkim prvenstvom Jadrana (AYI). U juniorskoj 
konkurenciji naši bilježe jednu pobjedu - Čimbur-Hőlbling zasjeli su na prvo mjesto 
ukupnoga poretka Evropskoga juniorskog kupa - zatim finale sve bolje Petre 
Petranović , te još nekoliko vrlo dobrih plasmana. U kadetskoj konkurenciji naši su 
ostvarili nešto skromniji učinak nego prošlih godina, a najupješniji su bili Dorian Žitnik i 
Lucija Vlah.  
Opširnije o ovim turnirima na stranicama nacionalnog saveza. 

19. listopada 

uplaćena "dvanaestina" za rujan 

Danas je na račune klubova proslijeđena "dvanaestina" za rujan. Ponovno smo je 
stavili u navodnike jer se opet radi o dvadesetčetvrtini, dakle o pola očekivanoga 
iznosa, a i to je došlo sa zakašnjenjem. Razrada je dostupna u rubrici Akti Saveza > 
Plan rada s tim da svaki od naznačenih iznosa treba podijeliti sa dva.  

adresar 

U rubrici Adresar molimo da uvažite izmjenu u elektroničkoj adresi odbornice Pokorni - 
nova e-pošta glasi ivpokorni@gmail.com. 

17. listopada 

zapisnik i odluke upravnog odbora  

U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke jedanaeste sjednice Upravnog 
odbora Saveza. 



10. listopada 

Uplate 

Sukladno odlukama Upravnog odbora sa zadnje sjednice danas su izvršene sljedeće 
dotacije: 
- stavka Natjecanja (dio dugovanja prema odluci X. sjednice): 
BK Stella - 3000 kn 
BK Medvedgrad 1998 - 3000 kn 
- stavka Pripreme (Šangaj, Kina): 
BK Medvedgrad 1998 - 17000 kn 
BK Stella - 3000 kn 

uplaćena treća četvrtina za objekte 

Danas je na račune klubova BK Medvedgrad 1998, Max i Purger uplaćena četvrtina za 
treće tromjesečje 2007. za objekte uključivo i za dio športske poduke koji se izvodi na 
objektima na Velesajmu. Razrada je vidljiva u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

9. listopada 

prvi krug zagrebačke školske lige 

U rubrici Školski badminton donosimo poziv na prve turnire Zagrebačke školske lige, 
koji će se održati 20. i 21. o.m. na Velesajmu. 

5. listopada 

održana sjednica UO-a 

Večeras je održana XI. sjednica Upravnoga odbora. Zapisnik i odluke objavit ćemo 
uskoro, a ovdje ističemo najvažnije odluke: 
- ovjeren je prijedlog Plana rada za 2008. sukladno odlukama predsjednice Saveza; 
- prihvaćeni su periodični izvještaji; 
- određen je prioritetni red preostalih uplata po stavci Natjecanja, s time da se najprije 
podmire stara dugovanja prema igračima. 

2. listopada 

ISPRAVAK, ali i dopuna 

Na stranicama nacionalnog saveza ispravljena je obavijest od petka - koju smo i mi 
prenijeli - naime: ulaz među prvih sto na svjetskoj ljestvici do sada su već ostvarili mix 
Rihtar-Šavor i ženski par Čiča-Esih. Stoga obavijest brišemo, uz dužnu ispriku, ali zato 
s posebnim zadovoljstvom skrećemo pozornost na novu vijest za badmintonski 
ljetopis, objavljenu jučer na cba.hr. Naime, na upravo završenom MP Slovačke po prvi 
je puta jedan hrvatski igrač stao na vrh pobjedničkog postolja turnira Evropskoga kupa 
- Zvonimir Đurkinjak, u paru s Čehom Bitmanom, pobjednik je Slovačke. Čestitamo!  

školska liga na putu prema zagrebačkoj



Povjerenica Školske lige Renata Hadžihalilović iznosi pred Upravni odbor prijedlog da 
se Školska liga preimenuje u Zagrebačku ligu, u skladu s praksom u većini gradskih 
saveza. Obzirom da natjecanje koje smo dosad imali pod tim nazivom nije uspjelo 
zaživjeti Upravni odbor neće imati formalnih prepreka da donese tu odluku, ako 
procijeni njenu opravdanost. Prvi turniri novoimenovane Lige trebali bi se održati 20. i 
21. ovog mjeseca u Turbo limaču. Pozive ćemo objaviti odmah po odluci UO-a, a 
jakostnu ljestvicu uoči početka nove sezone donosimo u rubrici Školski badminton. 

28. rujna 

poziv na xi. sjednicu upravnoga odbora  

Predsjednica Saveza danas je sazvala XI. sjednicu UO-a za petak 5. listopada 2007. 
Prijedlog dnevnoga reda je sljedeći: 
1. Ovjera zapisnika i odluka X. sjednice 
2. Ovjera odluka predsjednice Saveza iz nadležnosti Upravnog odbora 
3. Periodični izvjestaj o planu i programu za 2007. 
4. Razrada plana rada za ostatak 2007. 
5. Razno 
Skrećemo pozornsot da će se pod 2. točkom ovjeravati obje odluke predsjednice 
vezane uz prijedlog plana Saveza za iduću godinu. Molimo odbornike da eventualni 
izostanak na vrijeme jave u Savez kako bi se izbjegle neugodne (i nekorektne) 
situacije sa zadnjih sastanka upravnih tijela Saveza kad smo morali navlačiti kvorum. 

24. rujna 

upisnik hbs-a 

Završetkom registracijskoga roka HBS-a ažuran je i Upisnik igrača Saveza. Sve 
promjene unijeli smo u našu "bazu podataka", koja još nije dostupna vanjskim 
korisnicima, ali je Stručna služba ZŠS-a koristi kao svoj referentni dokument. Članstvu 
skrećemo pozornost na probleme vezane uz ažuriranje Upisnika HBS-a, na koje su 
već upozorili tajnica HBS-a Operta i izvršni urednik stranica Majstorović. Dok se u 
nacionalnom savezu ne uspostavi siguran protok dokumentacije preporučujemo da na 
natjecanja nosite svu upisničku dokumentaciju za svoje igrače: pristupnice, liječničke 
potvrde i dokaz o uplati upisnine. Iako je domaća sudačka služba proteklih sezona 
uglavnom pridavljena poneki se sudac još pojavi na natjecanjima, a u slučaju 
eventualnoga spora koji može iskrsnuti za zapisničkim stolom dužni ste zaštititi svoje 
igrače. 
Obzirom da je novim registracijskim odredbama HBS-a registracija moguća i tijekom 
sezone molimo da eventualnim novoregistiranim igračima obavijeste i tajništvo kako 
bismo nove igrače mogli uvrstiti u našu "bazu ". 

20. rujna 

odluka predsjednice saveza 

Na osnovu Statuta Saveza 19. rujna 2007. donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga 
odbora kojom odobravam dopune prijedloga Plana rada Saveza za 2008., a sukladno 
zahtjevu Stručne službe ZŠS-a iznesenom na razgovoru u ponedjeljak 17. o.m. 
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem zbog žurnosti jer je rok za dopune koje je 
ZŠS zatražio bio 19. o.m. 



Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 
Uz odluku napominjemo da je cjeloviti obrazac Prijedloga plana za 2008. dostupan u 
rubrici Akti Saveza. 

uplaćena "dvanaestina" za kolovoz 

Danas je na račune klubova proslijeđena "dvanaestina" za kolovoz. Namjerno smo je 
stavili u navodnike jer se radi o dvadesetčetvrtini, dakle o pola očekivanoga iznosa. U 
uvijek neizvjesnoj dinamici financiranja, koju možemo zahvaliti našoj gradskoj vladi, 
umjesto redovnog iznosa u redovnom terminu dobili samo pola i to sa zakašnjenjem. 
Za ostatak nema nikakvih najava.  
Razrada je dostupna u rubrici Akti Saveza > Plan rada s tim da svaki od naznačenih 
iznosa treba podijeliti sa dva.  

UZ dopune prijedloga rada 

Kao što se vidi iz odluke predsjednice ZŠS-u smo tražene dopune dostavili do roka, 
uključujući i elaborat HBS-a vezan uz Međunarodno prvenstvo Hrvatske 2008., koji 
nam je pristigao nakon urgentnoga traženja. Od HBS-a očekujemo odgovore i na 
ostala pitanja vezana uz status turnira koja, kao suorganizatori i nositelji trećine 
troškova, zaslužujemo. 

17. rujna 

održan sastanak u zšs-u 

Izaslanstvo Saveza u sastavu predsjednica Petrinović Zekan, tajnik Cvetnić, voditeljica 
Hadžihalilović, bilo je danas na razgovorima sa stručnom službom ZŠS-a u vezi plana 
za 2008. godinu. Predstavnici ZŠS-a uočili su i pozdravili napredak Saveza u pogledu 
ostvarenih kategorizacija te su predstavili nove polazne kriterijske osnove za izradu 
plana za iduću godinu. Stručna služba naglasila je da će novi sustav uvažavati samo 
klubove koji u svim dobnim skupinama sudjeluju u sustavu treninga i natjecanja, dok 
će se rekreativni ili sasvim fiktivni klubovi isključiti iz proračunske podrške. 
Naše izaslanstvo pozdravilo je takvu orijentaciju, ali je dalo primjedbu na radikalne 
promjene koje su nastupile u programu sportske poduke, na kojem već godinama 
počiva sustav proizvodnje kvalitetnih mladih igrača, što nam prijeti ozbiljnim 
poremećajem u radu. Stručna služba iznijela je moguće načine da se taj poremećaj 
kompenzira pa su se u razgovoru definirali sljedeći prijedlozi: da se u skladu s 
prijedlogom Saveza i razgovorom koji su tajnik Saveza i predstavnik BK Max vodili sa 
glavnim tajnikom ZŠS-a Bašićem, u Savezu otvori radno mjesto trenera mlađih dobnih 
skupina, na kojem bi se zaposlio trener Hawel, te da se dosadašnja voditeljica 
sportske škole Hadžihalilović, prebaci na rad u BK Medvedgrad - dakle u klub koji je 
po kriterijima ZŠS-a (broj kategornika te broj odjeljenja sportske poduke) ostvario 
pravo na profesionalnoga trenera. 
Od Saveza su zatražene i određene dopune prijedloga Plana kako bi ovaj dokument u 
programskome smislu bio kompletan. Posebno je uočljiv nedostatak elaborata za MP 
Hrvatske 2008. za koje od HBS-a nismo dobili nikakav podnesak. 

odigrano ekipno ph 

Dva zagrebačka kluba, Stella i Medvedgrad, svaki sa po dvije ekipe, jedini su se 
odazvali pozivu nacionalnoga saveza da se Ekipno prvenstvo vrati u domaći 



badmintonski kalendar. Prvak Hrvatske za 2007. je BK Stella I, koja je u finalu svladala 
prvu ekipu Medvedgrada. Čestitke novim prvacima! 

14. rujna 

Odluka predsjednice saveza 

Na osnovu Statuta Saveza 14. rujna 2007. donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga 
odbora kojom odobravam prijedlog Plana rada Saveza za 2008., sukladno 
predmetnom obrascu ZŠS-a. 
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem zbog žurnosti budući rok za dostavu 
predmetnoga obrasca ZŠS-u ističe danas u 12 h. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

UZ prijedlog rada 

ZŠS-u smo traženi obrazac prijedloga plana dostavili do roka. Moramo, međutim, 
istaći da suradnja s klubovima tijekom rada na ovom dokumentu nije bila na potrebnoj 
razini - neki klubovi su kasnili, a neki uopće nisu dostavljali potrebne podatke, tako da 
smo nedostajuće pokušali rekonstruirati u posljednji čas (predsjednica, tajnik i 
voditeljica sportske poduke) kako klubove ne bismo već u ovoj fazi eliminirali iz 
programa ZŠS-a. Uz to HBS nije dostavio elaborat o Međunarodnom prvenstvu 
Hrvatske za 2008. niti je iz dokumenata na službenim stranicama HBS-a moguće 
vidjeti je li taj turnir u planu za 2008., kojoj kategoriji pripada i da li nas HBS uopće želi 
kao suorganizatore. 
Predstavnici Saveza imaju sastanak sa Stručnom službom ZŠS-a u ponedjeljak u 11 
sati. 

13. rujna 

PODSJETnik 

Klubove koji namjeravaju kandidirati za proračunska sredstva u 2008. godini 
podsjećamo da je danas rok za predaju obrasca iz obavijesti od 11. o.m "Prijedlog 
plana rada". Upozoravamo da se u podatcima držite Upisnika igrača kao izvora. 
Naravno, Upisnik se ne odnosi na polaznike sportske škole koje treba navesti prema 
realnom stanju u klubu (u slučaju potrebe konzultirati voditeljicu Hadžihalilović). 
Ujedno podsjećamo da je Savez dužan do sutra u podne potpuni obrazac prijedloga 
Plana rada u 2008. godini dostaviti ZŠS-u, na osnovu čega će se voditi razgovor sa 
Stručnom službom u ponedjeljak. 

11. rujna 

kolegij tajnika gradskih saveza  

Jutros je u hotelu Panorama održan kolegij tajnika gradskih sportskih saveza na 
kojima je glavna tema dakako bila izrada plana rada za 2008. godinu. Naš Savez je na 
rasporedu za sastanak sa Stručnom službom u ponedjeljak 17. o.m. Prenosimo 
osnovne poruke koje je savezima uputio glavni tajnik g. Bašić: 
- tzv. "aplikacija", dakle baza podataka sa klubovima i njihovim registriranim igračima 
po dobnim skupinama, te kategorijama koje su ostvarili, bit će temelj za vrednovanje 



svih korisnika programa. To znači, naglasio je glavni tajnik, da klubovi koji ne 
odgovaraju odredbama Zakona o športu - dakle ne participiraju u cjelovitom sustavu 
treninga i natjecanja - neće ući u program nego će se njihovo djelovanje tretirati u 
okviru programa rekreacije ili će biti sasvim isključeni iz programa. Ujedno glavni tajnik 
je obavijestio saveze koji do roka nisu popunili aplikaciju da im je do daljnjega 
obustavljena sva financijska dostava;  
- program sportske poduke smanjit će se i usmjeriti samo na klubove koji rade sa svim 
dobnim skupinama jer se jedino u takvim klubovima može očekivati korist od rada s 
podmlatkom. Ušteda ostvarena smanjenjem honorarnih radnih mjesta prebacit će se u 
profesionalni stručni rad s kadetima i mlađima, te za natjecanja najmlađih dobnih 
skupina; 
- od saveza se traži da u prijedlogu plana definiraju precizne iznose za stavku 
priprema, jer će se odobreni iznosi doznačivati u sklopu mjesečnih dvanaestina; 
- proračunska sredstva ubuduće će se doznačivati uz uvjet potpisivanja ugovora 
između ZŠS-a i krajnjega korisnika. 
Uz to dobili smo i, reklo bi se, redovnu informaciju o odgodi preseljenja u Vukovarsku 
284 - novi rok je kraj godine. 

upisnik saveza 

Do zadanoga roka svoje izvode iz Upisnika HBS-a podnijeli su sljedeći klubovi: 
Medvedgrad 1998, Stella, Ružmarinka, Zagreb Maksimir a jučer i Max. Ostali klubovi 
nisu dostavili traženi podnesak pa su za njih podatci preuzeti iz zadnjega izdanja 
Upisnika HBS-a za prošlu sezonu (30. lipnja o.g.), dakako uz ažuriranje obavljenim 
prijelazima. 

prijedlog plana rada 

Savez je dužan ispunjeni obrazac prijedloga plana dostaviti ZŠS-u do petka 14. o.m. u 
12 sati. Obzirom da vremena za sastanak Upravnoga odbora više nema formulaciju 
prijedloga plana donijet će predsjednica Saveza po žurnom postupku (Statut , točka 
6.1, šesti navod). Neophodno je da klubovi koje žele kandidirati za participaciju u 
proračunskim sredstvima najkasnije u četvrtak 13. o.m. dostave Savezu ispunjen ovaj 
kratki obrazac s podatcima o natjecateljima, struci i objektima. U slučaju nejasnoća 
javite se tajniku Cvetniću ili voditeljici sportske škole R. Hadžihalilović. Ujedno molimo 
klubove da još jednom prekontroliraju popis kategoriziranih sportaša na stranicama 
HOO-a (uz napomenu da se VI. kategorija u rangiranju selekcija ne broji). 

7. rujna 

plan za 2008. 

ZŠS je svojim članicama razaslao odluku o polaznim osnovama za izradu programa 
za 2008. Za utorak je zakazan kolegij tajnika na kojem ćemo dobiti termin za razgovor 
sa Stručnom službom ZŠS-a. Na taj razgovor Savez treba doći sa već definiranim 
prijedlogom plana rada. Na stranicama www.zgsport.hr > Obrasci nalaze se upute i 
obrasci za izradu obveznoga podneska. Molimo klubove i dužnosnike da se upoznaju 
sa uputama i sadržajem obrasca i svoje prijedloge vezane uz plan rada dostave u 
tajništvo na vrijeme kako bismo svoj podnesak izradili što kvalitetnije. 

popis registriranih 



Podsjećamo da je danas zadnji dan roka za dostavu popisa registriranih igrača, o 
kojem smo obavještavali proteklih mjesec i pol dana. Napominjemo da ćemo za 
klubove koji popis, ovjeren od HBS-a, ne dostave na vrijeme potrebne podatke 
preuzeti sa zadnjega izdanja Upisnika HBS-a, od 30. lipnja o.g. 

5. rujna 

registracije i preregistracije 

Ovih dana bilo je dosta upita vezanih uz nove registracijske odredbe HBS-a, koje 
nismo mogli komentirati dok ne vidimo zapisnik sjednice Upravnoga odbora HBS-a - 
koju je sazvao odbornik Grubić (!?), i čiji dnevni red nismo saznali sve do danas. U 
svakom slučaju glavna novost jest mogućnost registracije igrača tijekom cijele sezone, 
dok će preregistracija biti moguća samo tijekom prijelaznoga roka (koji je vjerojatno 
ostao u terminima bivšega registracijskoga roka, no to još uvijek ne znamo). Ove 
odluke ne utječu na našu "bazu podataka" te ćemo im se lako prilagoditi. Međutim, UO 
traži i da se zdravstvene potvrde za igrače dostave do 15. o.m., što je razumljivo 
obzirom na natjecanje koje se održava dan kasnije, ali ne može biti obvezujuće. Da bi 
razjasnili dilemu, koja muči neke od naših članova, moramo napomenuti - ako igrač iz 
bilo kojeg razloga valjanu zdravstvenu potvrdu dostavi tek na samom natjecanju, taj 
igrač ima pravo nastupa. To jasno proizilazi iz članka 71. stavka 1 Zakona o športu. 

uplatE za natjecanja

Odlukom predsjednice Saveza od 7. svibnja, a sukladno odluci Upravnoga odbora sa 
X. sjednice, sa stavke Natjecanja izvršene su sljedeće uplate:  
- BK Medvedgrad 1998 - 2000 kn (sufinanciranje međunarodnih nastupa: Zdenjak, 
Žvorc, Majstorović, Čimbur, zadnja rata od ukupno 12 tisuća kn). 
- BK Zagreb Maksimir - 6000 kn (sufinanciranje međunarodnih nastupa: Čiča, Esih). 
Nakon uplata na stavci Natjecanja raspolažemo s 5054,39 kn. 

3. rujna 

po prvi puta II. kategorija u badmintonu  

HBS obavještava da je HOO-a donio rješenje o dodjeli II. kategorije za Stašu 
Poznanović i Zvonimira Đurkinjaka. Odluka je očekivana jer se temelji na novom 
Pravilniku o kategorizaciji HOO-a, ali je kasnila budući je HOO provjeravao zamolbu 
HBS-a u našoj evropskoj federaciji - i ustanovio da je zamolba u potpunosti 
utemeljena. 
Time je po prvi puta u našem sportu ostvarena II. kategorija, što će nesumnjivo biti 
snažan doprinos renkingu badmintona među gradskim sportskim savezima, a 
istovremeno je i dokaz ispravne odluke donesene početkom ovog desetljeća da 
upravo serija Evropskoga juniorskog kupa bude ona konkurencija u kojoj će najbolji 
naši juniori tražiti priliku za veliki međunarodni rezultat. Iako prvi naš uspjeh u EJK-u - 
pobjedu mješovitog para Rihtar-Šavor u sezoni 2003-4. - HOO nikad nije adekvatno 
uvažio (pa stoga nije mogao ni ZŠS) kontinuitet uspjeha koji su zagrebački igrači 
ostvarili u tom natjecanju otvarao je iz sezone u sezonu vrata i ZŠS-a, HOO-a, EBU-a i 
na koncu Međunarodnog olimpijskog odbora koji kroz program Olimpijske solidarnosti 
danas prati Nevena Rihtara. 
Imajući u vidu doprinos našega Saveza cijelome tom poslu, možemo sa zadovoljstvom 
pozdraviti rješenje HOO-a u nadi da će se kontinuitet drugokategornika, u skladu s 
novim Pravilnikom o kategorizaciji HOO-a, protegnuti i na iduće generacije. 



"baza podataka" zšs-a  

Bliži se 7. rujna, rok za dostavu popisa registriranih igrača. S tim u vezi još jednom 
podsjećamo klubske administracije na obvezu: 
- najkasnije u petak treba dostaviti popis svih igrača koje klub registrira za sezonu 
2007-8; 
- popis mora sadržavati ime i prezime i datum rođenja svakoga od igrača; 
- popis mora sadržavati ovjeru nacionalnoga saveza; 
- preporučujemo na popis staviti igrače svih dobnih skupina jer ZŠS, u skladu s novim 
programskim kriterijima, u sustavu želi zadržati samo klubove koji rade sa svim 
dobnim skupinama - dakle i podmlatkom i seniorima. 
ZŠS smo upozorili da registracijski rok u nacionalnom savezu završava 15. rujna, te 
smo iz ZŠS-a dobili uputu da bazu podataka zaključimo sa 7. rujna, a da eventualne 
naknadne promjene unesemo do 17. rujna. Popis se tajništvu Saveza može dostaviti 
bilo kojim fizičkim ili elektroničkim putem, ali uz obveznu ovjeru HBS-a. 

uplaćena dvanaestina za srpanj 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za srpanj. Razrada je dostupna 
u rubrici Akti Saveza > Plan rada. Dvanaestinu za kolovoz možemo očekivati u 
sljedećih nekoliko dana.  

STIPENDIJE KATEGORNIKA 

Iz računovodstva ZŠS-a obavještavaju da će stipednije (po običaju) kasniti. Iz gradske 
blagajne još nisu stigli novci ni za srpanj pa korisnike stipendija za drugu i treću 
kategoriju molimo za strpljenje. 

31. kolovoza 

seminar za profesore tzk-a 

Savez organizira seminar za profesore TZK-a sa sljedećim temama: 
1. Badminton u nastavi TZK-a 
2. Kako organizirati i voditi treninge badmintona u školi. 
Seminar će se održati u subotu 8. rujna 2007. od 10.30-13.30 u dvorani "Turbo Limač", 
pav. 25 na Velesajmu. Predavanje će održati voditeljica sportske škole badmintona 
Renata Hadžihalilović. Opširnije obavijesti na tel 095/903 95 60. Napominjemo da će 
polaznici dobiti odgovarajuće potvrde Saveza. 

Adresar 

Tajnik Saveza Cvetnića odsad možete dobiti i na mobitel 091 26 06 957. Ujedno 
obavještavamo da je godišnji odmor u tajništvu Saveza završio. 

30. kolovoza 

uoči nove sezone 

ZŠS pozvao je svoje članice da do 14. rujna dostave prijedlog sportskih škola za 
školnu godinu 2007-8. Kao što smo već izvijestili u obavijestima od 28. lipnja program 
će, nažalost, u ovoj sezoni pretrpjeti značajne restrikcije pa molimo klubove da još 



jednom pročitaju navedene obavijesti kako bismo izbjegli kasnije nesporazume. Usput 
i savjet: kod registracije igrača za sezonu 2007-8. vodite računa da među igračima 
bude i seniora kako klub ne bi bio otpisan iz kriterijskih tablica ZŠS-a.  
Bude li kakvih nejasnoća u vezi sportskih škola, možete se javiti našoj voditeljici 
Renati Hadžihalilović. 

20. kolovoza 

upisnik kategoriziranih sportaša  

Kao što je poznato bitan kriterij za vrednovanje saveza i klubova u programu ZŠS-a su 
kategorizacije HOO-a. Iako naš nacionalni savez dosad još nije ustrojio upisnik 
kategornika možemo se poslužiti upisnikom HOO-a koji se nalazi na adresi 
www.hoo.hr/sportasi/kategorizacija/badminton.htm . No, taj upisnik rijetko se ažurira 
pa se može dogoditi da u času predaje Prijedloga plana za 2008. popis ne odgovara 
stvarnome stanju. Stoga molimo klubove da za eventualno nedostajuće kategornike 
pripreme odgovarajuću dokumentaciju - dakle rješenje HOO-a o kategorizaciji 
odnosno zahtjev za kategorizaciju, dakako u presliku - i sve to dostave u tajništvo 
Saveza do 7. rujna. 

14. kolovoza 

PODSJETNIK na rokove 

Kolovoz je odmakao pa s tim u vezi podsjećamo da se bliži početak natjecateljskoga 
dijela sezone. Molimo da se vodi računa o obavijesti od 23. srpnja jer Savez ne može 
jamčiti da će ZŠS uvažiti promjene koje u Upisniku HBS-a nastanu nakon 7. rujna. 
Dakle, nastojte sve registracijske poslove obaviti do 7. rujna kako bismo 10. rujna 
mogli ZŠS-u predati ažurirani Upisnik. U protivnome koristit ćemo podatke iz zadnjega 
izdanja Upisnika u sezoni 2006-7. 

23. srpnja 

"baza podataka" zšs-a  

U izradi Programa rada ZŠS-a za 2008. godinu, koji smo najavili u obavijestima s kraja 
lipnja, ZŠS će kao svoju bazu podataka koristiti posebnu aplikaciju čiji je osnovni dio 
upisnik klubova i sportaša svakoga pojedinog saveza. Tajnici su dobili zadatak da tu 
aplikaciju popune do 10. rujna o.g. S tim u vezi pojavljuje se tehnički problem vezan uz 
registracijski rok našega nacionalnog saveza, koji završava 15. rujna. Stoga 
upozoravamo klubove da ćemo aplikaciju za sada puniti na osnovu HBS-ovog 
Upisnika igrača od 30. lipnja o.g. - dakle posljednjeg izdanja za prošlu sezonu - a sve 
promjene koje nastanu tijekom registracijskoga roka klubovi moraju dostaviti u 
tajništvo s ovjerom nacionalnoga saveza najkasnije 7. rujna. 
Zato predlažemo svim zagrebačkim klubovima da registracijske poslove obave do 
tada kako bismo 10. rujna imali jasnu situaciju. Naime ZŠS otvoreno tvrdi da će 
savezima koji do roka ne završe taj posao obustaviti financiranje. 
Isto, dakako važi i za upisničke podatke o klubovima koje možete provjeriti i ispraviti 
na osnovu rubrike Adresar. 

19. srpnja 



dužnosnici se vratili iz kine  

Dužnosnički dio naše delegacije predvođen predsjednicom Saveza Lidijom Petrinović 
Zekan vratio se iz posjeta Kini, dok će igrači na pripremama u Šangaju ostati do kraja 
mjeseca. O tome kako naši provode dane u prvoj zemlji badmintonskoga svijeta 
možete se podrobnije informirati na stranicama BK Medvedgrad 1998 - 
www.bkmedvedgrad.hr .

PRIMANJE OBAVIJESTI 

Kao i svakog prijelaza između kalendarskih godina i sezona pozivamo sve koji žele da 
ih priključimo popisu primatelja obavijesti kako bi e-poštom bili obavješteni svaki put 
kad se na stranicama pojavi nova vijest. Javite se na info@zabad.hr .  

13. srpnja 

uplaćena druga četvrtina za objekte 

Danas je na račune klubova upućena četvrtina za drugo tromjesečje 2007. za objekte 
uključivo i za dio športske poduke koji se izvodi na objektima na Velesajmu. Razrada 
je vidljiva u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

GODIŠNJI ODMOR U TAJNIŠTVU 

Godišnji odmor u tajništvu Saveza bit će od 16. srpnja do kraja kolovoza. No, prema 
ustaljenoj praksi osigurat ćemo da kroz to vrijeme tajništvo funkcionira u potrebnome 
opsegu. 

11. srpnja 

naši radno u kini 

Kao što je već javio portal HBS-a selekcija ZBS-a - naši vodeći seniori i juniori - nalazi 
se na jednomjesečnim pripremama u Šangaju. Ekipa koju vode predsjednica 
Petrinović Zekan, treneri Mao Hong i Vanja Kalinović, te odbornik Zekan već je ušla u 
žrvanj "kineske škole". Kratke pauze u radu koriste da pozdrave prijatelje i navijače u 
Zagrebu. 

POČEO REGISTRACIJSKI ROK HBS-A  

Podsjećamo da je s 1. srpnja počeo registracijski rok te molimo klubove da se drže 
upute objavljene jučer na stranicama nacionalnoga saveza. 

uplaćena dvanaestina za lipanj 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za lipanj. Razrada je dostupna u 
rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

6. srpnja 



novosti u vezi preseljenja 

Na zadnjem kolegiju tajnika ZŠS-a saznali smo novosti oko preseljenja: tajništvo ZŠS-
a već je preselilo na novu adresu - Vukovarska 284a - na križanju Vukovarske i 
Heinzelove, a gradski savezi preselit će 1. listopada. 

IZVJEŠTAJ O ŠKOLSKOME BADMINTONU 

Voditeljica sportske škole Renata Hadžihalilović izvještava o radu u školskome 
badmintonu, osobito o školskoj ligi, u sezoni 2006-7. Izvještaj objavljujemo u rubrici 
Školski badminton, pri dnu. 

28. lipnja 

polazne osnove za program 2008.  

Upravni odbor ZŠS-a izvijestio je članstvo o Polaznim osnovama za izradu programa u 
2008. godini. Obzirom da je programski posao upravo pred nama upozoravamo na 
bitne stavke usvojene tim dokumentom: 
- odjeljenja sportske poduke mogu se priznati samo klubu koji ima sve uzrastne 
kategorije u sustavu natjecanja nacionalnoga saveza (ml. kadeti, kadeti, juniori, 
seniori) i to najviše dva odjeljenja po klubu. Realizatori programa moraju imati visoku 
stručnu spremu; 
- kriterijsko vrednovanje sportova/saveza sprovodit će se na osnovu dosadašnjih 
kriterija pri čemu će razvijeniji sportovi dobiti pravo na financiranje većeg broja 
selekcija (dakle klubova), a manje razvijeni dobit će pravo na samo jednu, zajedničku 
selekciju. 
O prvoj stavci već smo izvijestili 19. lipnja, a druga stavka ne predstavlja bitnu novost 
u odnosu na postojeće kriterije. Međutim, njeno isticanje u ovom dopisu moglo bi 
značiti restriktivniju primjenu, odnosno strože kriterije za ono što se smatra 
natjecateljskim sportom.  

26. lipnja 

PRESELJENje ZAMRZNUTO

Iako gradski savezi nisu dobili nikakvih novih obavijesti u odnosu na dopis uprave 
Doma sportova (obavijesti od 23. ožujka), kojim se zahtijevalo napuštanje prostora do 
30. lipnja, preseljenja za sada ipak neće biti. Vjerojatno je uzrok tome dogovor oko 
izgradnje Arene. Nove informacije dat ćemo čim budu poznate. 

STANKA u tajništvu 

Obavještavamo da tajnika neće biti u Savezu od 28. o.m. do 5. srpnja 

19. lipnja 

REDEFINIRANJE SPORTSKE PODUKE DJECE  

Danas smo primili odluku Upravnoga odbora Zagrebačkoa športskog saveza koju 
ćemo morati ispoštovati bez osobitog veselja. U nastavku donosimo cjelovit tekst 



dostavljen pod naslovom "Redefiniranje Kriterija za programiranje i financiranje 
športske poduke djece u Programu javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008. 
godinu": 
Osnovu promjene predstavlja činjenica da djeca iz športske poduke nastavljaju trening 
i natjecanja u slijedećim dobnim kategorijama (mlađi kadeti, kadeti, juniori, seniori). 
Realizatori neposrednog programa športske obuke moraju imati visoku stručnu 
spremu. Klub može imati najviše jedno odjeljenje, a vrlo organizirani klubovi 
maksimalno dva odjeljenja. Definicija športskog kluba u programu javnih potreba u 
športu grada Zagreba podrazumijeva sve uzrasne kategorije u sustavu natjecanja 
(mlađi kadeti, kadeti, juniori, seniori) prema pravilima nacionalnog športskog saveza. 
Športski klub koji sa svim uzrasnim kategorijama ne sudjeluje na nacionalnom i 
gradskom (Zagreba) prvenstvu ne može participirati u programu športske poduke.  
Smisao promjene je jasan - stavljanje školskog sporta u funkciju natjecateljskoga - i ta 
logika sasvim je jasna. Ono što smeta jest ograničavanje broja odjeljenja na samo dva 
što ide direktno na uštrb najrazvijenijim klubovima.  

15. lipnja 

UPISI KATEGORNIKA U SREDNJE ŠKOLE  

Danas je Vjesnik objavio natječaj za upise u srednje škole. S tim u vezi podsjećamo 
na obavijest od 11. lipnja vezanu uz kategorizacije. 

13. lipnja 

STIPENDIJE ZA KATEGORNIKE 

ZŠS je obavijestio saveze o privremenim "uvjetima i načinu plaćanja naknada 
vrhunskim sportašima", drugim riječima - uz stipendije za sportaše I-III. kategorije. 
Prema toj odluci sportaši III. kategorije ostvaruju pravo na 600 kn, II. kategorije na 
1.500 kn, a prvokategornici na 2.400 kn mjesečno (bruto).  
Pravo na stipendiju ostvaruje se uz podnošenje odgovarajuće zamolbe te stoga 
molimo klubove koji imaju odnosne kategornike da takve zamolbe dostave u tajništvo 
kako bi od 1. srpnja naši korisnici mogli ući u sustav.  
Prenosimo i napomenu iz ZŠS-a - pravo ne znači da će automatski biti i novaca, jer 
isplata ovisi o stanju u gradskoj riznici. 

11. lipnja 

kategorizacijE 

Obzirom na to da su natjecanja - i domaća i međunarodna - završila, još jednom 
podsjećamo klubove koji imaju igrače s kriterijskim rezultatom za neku od kategorija 
da ne otežu s postupkom. To je važno i zbog sljedeća dva proceduralna razloga: 
- ZŠS će uskoro na svojim internetskim stranicama ustrojiti upisnik svih kategoriziranih 
sportaša, po savezima, koji će biti osnova za izradu Plana za 2008. Planira se da taj 
upisnik bude stavljen u funkciju do rujna o.g. Istu stvar je - sukladno zakonskim 
obvezama - dužan napraviti i HBS, na čemu se već radi; 
- naše resorno Ministarstvo će u petak, 15. lipnja, u Vjesniku objaviti natječaj za upis 
učenika u srednje škole, u sklopu koje ga će biti i natječaj za upis u razredne odjele za 
sportaše. S tim u vezi naš nacionalni savez bit će dužan do 29. o.m. uputiti srednjim 
školama koje imaju takve odjele rang-listu svojih učenika-sportaša prema sportskim 



kriterijima. Stoga je nužno da eventualne potvrde o kategorizaciji imamo do toga 
datuma. 

uplaćena dvanaestina za SVIBANJ 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za svibanj. Razrada je dostupna 
u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

6. lipnja 

PAUZA U TAJNIŠTVU 

Zbog predstojećeg blagdana te odnosnoga režima rada u Domu sportova, tajništvo 
neće raditi do ponedjeljka. 

4. lipnja 

ŠKOLSKA LIGA - PAROVI 

Priredba je počela podjelom nagrada za pojedinačnu konkurenciju, a nagrade je dijelio 
g. Mirko Fodor. Budući da se turnir parova igrao uz PH za poletarce, ugodno nas je 
iznenadio dolazak TV-ekipe iz emisije Športerica. Snimljeno će biti prikazano u srijedu 
6. lipnja oko 9.40 unutar emisije "Nulti sat". 
Ove godine su ženski parovi bili brojniji - nastupilo je čak 10 ženskih parova, 5 muških 
i 6 mješovitih. 
Rezultati: 
muški parovi: 1. Filip Špoljarec/Luka Benčić, 2. Nikša Maravić/Ivan Arbutina, 3. Ivan 
Pulko/Vilim Hafner;  
ženski parovi: 1. Ejla Miletić/Lucija Vlah, 2. Ana i Iva Soldo, 3. Sara Đomlija/Gabrijela 
Požgaj;  
mješoviti parovi: 1. Filip Špoljarec/Lucija Vlah, 2. Ivan Pulko/Ejla Miletić, 3. Silvio 
Šaur/Ana Soldo. 

24. svibnja 

ŠKOLSKA LIGA - PAROVI 

U rubrici Školski badminton objavljujemo poziv na parski turnir Školske lige 2006-7. 
koja će se održati u subotu 2. lipnja u centru Turbo limač na Velesajmu. 

"Roditeljsko nasilje u sportu" 

Pod ovim naslovom u Vjesniku je prije nekoliko dana objavljen zanimljiv članak koji 
ukazuje na problem roditeljskoga nasilja u sportu. Mada je povod došao s nogometnih 
terena, problem je načelne prirode pa preporučujemo svima zainteresiranima da 
obrate pozornost. Članak možete pronaći na naslovu: 
http://www.vjesnik.hr/pdf/2007/05/17/31A31.PDF . 

PROBLEMI SA SERVEROM 



Zbog opterećenja koje je u Domu sportova nastalo u vezi održavanja Svjetskoga 
prvenstva u stolnom tenisu bilježimo poremećaje u radu servera i prekide u 
elektroničkoj komunikaciji. Molimo za razumijevanje. 

16. svibnja 

EKIPNO ŠKOLSKO PRVENSTVO iii-v. RAZ. 

Rezultati Ekipnog školskog prvenstva Zagreba za III-VI. razrede u organizaciji Saveza 
učeničkih sportskih klubova.  
Dječaci: 1. B. Kašić II (Filip Špoljarec, Sven Brzović), 2. Mladost (Alan i Željko 
Vučković), 3. Savski Gaj (Avelin Bingula, Matija Kraljić), 4.M. Laginja, 5. G. Vitez, 6. 
Otok, 7. V. Holjevac, 8. Kralj Tomislav, 9. Šestine, 10. Zapruđe. 
Djevojčice: 1. V. Holjevac (Lara Beatta Ivanić, Renata Matić, Lidija Pnjaček), 2. 
Zapruđe (Lucija Vlah, Dora Drvodelić) 3. Trnsko (Sara Đomlija, Iva Soldo, Dalija 
Abdel-Rahim), 4. M. Laginja, 5. Vugrovec-Kašina, 6. N.Tesla, 7. M. J. Zagorka, 8. 
Šestine, 9. Otok, 10. Kralj Tomislav. 

14. svibnja 

POSLJEDNJE KOLO ŠKOLSKE LIGE  

Na zadnjem kolu ovosezonske Školske lige nastupilo je 118 igrača i igračica - 
izvještava voditeljica Renata Hadžihalilović. Napominjemo da su potpuni poredak za 
sezonu 2006-7. kao i potpuni poredak na turnirima održanim ovoga vikenda dostupni u 
rubrici Školski badminton. 
Dvostruku pobjedu je ostvario Filip Špoljarec. Srednjoškolke su bile samo dvije, a 
srednjoškolac samo jedan. Obilježje ovog turnira je velik broj mečeva koji su se igrali 
na tri gema što je jako produljilo vrijeme trajanja cijelog natjecanja. Stoga su za iduću 
sezonu nužne neke promjene, ali o tome pred kraj sezone. Moram pohvaliti sve igrače 
jer se svi ponašaju kao veliki sportaši pa na natjecanju nismo imali gotovo niti jednu 
prepirku. Dapače, bez ikakvih trzavica priznaju protivniku bod kada ovaj pogodi crtu. 
Oni koji su u badmintonu duže, sjetit će se da su prije desetak godina često izbijale 
žestoke svađe među igračima, trenerima i roditeljima. 
Rezultati 4. kola: 
M 1-4. (16 igrača): 1. Mihael Zorić (Z.Turkovića, Kutjevo), 2. Borna Drvodelić 
(Zapruđe), 3. Fran Kostelac (Trnjanska);   
Ž 1-4. (23): 1. Lucija Šarac (V. Nazor), 2. Iva Šutevski (I. Andrić) 3. Katarina Galenić 
(N. Tesla);   
M 5-6. (15): 1. Filip Špoljarec (B. Kašić II), 2. Luka Benčić (G. Vitez), 3. Mislav Sutara 
(Cvjetno);   
Ž 5-6. (23): 1. Dorotea Sutara (Cvjetno), 2. Sara Đomlija (Trnsko), 3. Tara Kranjčec 
(T.Brezovački); 
M 7-8. (12): 1. Filip Špoljarec, 2. Angelo Timko (G. Viitez), 3. Nikša Maravić (M. 
Laginja); 
Ž 7-8. (29): 1. Nikolina Dimić (Grof J. Drašković), 2. Ejla Miletić (V. Holjevac) 3. Ana 
Soldo (Z. Turkovića, Kutjevo). 
Srednjoškolci: 1. Dino Cerle 
Srednjoškolke: 1. Ana Grden, 2. Marijana Brtičević 
Proglašenje i podjela nagrada za prvih šest natjecatelja u osnovnoškolskim 
konkurencijama i prva tri srednjoškolca biti će uz parski turnir i PH za poletarce 2. 
lipnja. To su slijedeći natjecatelji: 
M 1-4. (ukupno 41 igrač): 1. Fran Galjer 2. Mihael Zorić, 3. Toni Barkiđija, 4. Mario 



Barkiđija, 5. Borna Drvodelić, 6. Jurica Barta 
Ž 1-4. (34): 1. Lucija Šarac, 2. Petra Caput, 3. Iva Šutevski, 4. Maja Pavlinić, 5. Helena 
Kovač, 6. Katarina Galenić 
M 5-6 (35): 1. Filip Špoljarec, 2. Mario Duspara, 3. Matija Kraljić, 4. Leon Zavacki, 5. 
Alan Vučković, 6. Vilim Hafner;   
Ž 5-6. (44): 1. Lucija Vlah 2. Dorotea Sutara, 3. Sara Đomlija, 4. Tara Kranjčec, 5. 
Lucija Šarac, 6. Gabrijela Požgaj:   
M 7-8. (28): 1. Mario Duspara, 2. Filip Špoljarec, 3. Leon Zavacki, 4. Angelo Timko, 5. 
Silvio Šaur, 6. Nikša Maravić 
Ž 7-8. (47): 1. Nikolina Dimić, 2. Ejla Miletić, 3. Ana Soldo, 4.Sara Đomlija, 5. Dorotea 
Sutara, 6. Mateja Hafner.   
Srednjoškolci: 1. Dinko Đurđević, 2. Juraj Denžić, 3. Dino Cerle;   
Ukupni poredak srednjoškolki neće se proglašavati jer je ukupan broj natjecateljica bio 
premali.  

9. svibnja 

KOLEGIJ TAJNIKA ZŠS-A 

Danas je održan redovni kolegij tajnika gradskih sportskih saveza. Među najvažnijim 
informacijama izdvajamo: 
- u roku od desetak dana bit će poznate detaljnije obavijesti o preseljenju tajništava iz 
Doma sportova. Nova lokacija još nije poznata, ali se savezi upućuju da računaju sa 
30. lipnja kao danom izlaska iz Doma sportova; 
- gradska uprava osnovala je povjerenstvo za praćenje namjenskoga korištenja 
sportskih objekata koji su u sustavu financiranja od strane grada Zagreba te se 
korisnici upozoravaju da posjet može uslijediti svakog dana;  

uplata za natjecanja

Odlukom predsjednica Saveza od 7. svibnja, a sukladno odluci Upravnoga odbora sa 
X. sjednice, sa stavke Natjecanja izvršene su sljedeće uplate: 
- BK Max: 1112,30 (dotacija za troškove sestara Petranović na MJP Slovenije i 
Hrvatske, ostatak od ukupno 2112,30 kn) 
- BK Nika 1000 kn i BK Zagreb Maksimir 1000 kn - naknada za organizaciju turnira; 
- BK Medvedgrad 1998 - 10000 kn (sufinanciranje međunarodnih nastupa: Zdenjak, 
Žvorc, Majstorović, Čimbur, prvi dio od ukupno 12 tisuća kn). 
Nakon uplata na stavci Natjecanja raspolažemo s 554,50 kn. 

3. svibnja 

uplaćena dvanaestina za travanj 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za travanj. Razrada je dostupna 
u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

2. svibnja 

IV. krug školske lige 



U rubrici Školski badminton objavljujemo poziv na turnire četvrtoga kruga ŠL-a koji će 
se održati u subotu (osmoškolci) i nedjelju (srednjoškolci) 12. i 13. o.m. 

26. travnja 

ISPLAĆENI honorari voditelja  

Honorari voditelja sportskih škola za zadnji kvartal 2006. napokon su isplaćeni. Iznose 
smo danas proslijedili na račune odnosnih klubova - Medvedgrada 1998, Stelle i 
Maxa. 

25. travnja 

ZAPISNIK I ODLUKE SKUPŠTINE SAVEZA  

U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke Godišnje skupštine Saveza 
održane 19. o.m. 

23. travnja 

PREGLEDI U SPORTSKOJ AMBULANTI 

Sportska ambulanta obavještava da je termin obveznih liječničkih pregleda za 
natjecatelje iz klubova našeg Saveza (osim BK Silent) u srijedu 9. svibnja od 8.30 do 
19 h. 

20. travnja 

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA  

Godišnja skupština Saveza održana je jučer u Domu sportova, s jedva dosegnutim 
kvorumom. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, a među odlukama, donesenim u 
visokom stupnju suglasnosti, napominjemo:  
- usvojeni su Izvještaj za prošlu i Plan za iduću godinu; 
- zamolba BK Tempo za prijem u Savez nije usvojena; 
- ZŠS-u uputit će se zamolba da u novom prostoru Saveza osigura mogućnost 
udomljavanja i Hrvatskoga badmintonskog saveza; 
- HBS-u uputit će se zamolba za što skorijim održavanjem Godišnje skupštine. 

18. travnja 

uplaćena dvanaestina za ožujak 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za ožujak. Razrada je dostupna 
u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

uplaćena prva četvrtina za objekte 



Danas je na račune klubova proslijeđena četvrtina za prvo tromjesečje 2007. za 
objekte uključivo i za dio športske poduke koji se izvodi na objektima na Velesajmu. 
Razrada je vidljiva u rubrici Akti Saveza > Plan rada.  

uplata za natjecanja

Odlukom predsjednica Saveza od 16. travnja, a sukladno odluci Upravnoga odbora sa 
X. sjednice sa stavke Natjecaja izvršena je uplata HBS-u - sufinanciranje 
međunarodnih nastupa N. Rihtara - u iznosu od 3000 kn. 

17. travnja 

KOLEGIJ TAJNIKA ZŠS-A 

Danas je na Maksimiru održan redovni kolegij tajnika gradskih sportskih saveza. Za 
prvu polovicu tjedna najavljeni su neki zaostatci u plaćanju uključivo i honorari 
voditeljima sportskih škola za neke saveze - među kojima je i naš - te dotacije za 
objekte i velike priredbe. Živi bili, pa vidjeli. 

UZ GODIŠNJU SKUPŠTINU 

Molimo članice Saveza koji ne namjeravaju ili ne mogu poslati svoje predstavnike na 
Skupštinu da o tome obavijeste tajništvo kako bi se izbjeglli problemi sa kvorumom. 

10. travnja 

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU 

Danas u rubrici Akti Saveza objavljujemo poziv na Godišnju skupštinu Saveza koja će 
se 19. o.m. održati u Domu sportova. Molimo članstvo i skupštinare da vode računa o 
tome da se skupštinski materijali neće slati poštom već se mogu učitati odnosno 
ispisati izravno s naše stranice, gdje su u obliku pdf-dokumenta objavljeni u podrubrici 
Skupština. Na isti način može se doći i do skupštinske prijavnice. Ukoliko tko ima 
problema s učitavanjem neka se javi pa ćemo mu materijale poslati e-poštom u wordu. 

zapisnik i odluke upravnog odbora  

U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke desete sjednice Upravnog odbora 
Saveza. 

3. travnja 

ODRŽAN PRVI KUP PRIGORJA 

Iz Vugrovca izvještava Renata Hadžihalilović.  
Na prvi Kup Prigorja odazvalo se 69 osnovnoškolaca iz Umaga, Kutjeva, Pregrade, 
Konjščine, Velike Gorice, Zagreba; te dakako domaćini iz Vugrovca i Kašine. Taj velik 
broj natjecatelja se prilično nesrazmjerno podijelio po konkurencijama: nastupilo je npr. 
čak 33 djevojčice među 5-6. razredima, a samo 4 dječaka kod 7-8. razreda. 
Rezultati: 
Ž, 5-6. razred: 1. Tara Kranjčec (T. Brezovački, Zagreb), 2. Iva Soldo (Z.Turkovića, 



Kutjevo), 3. Iva Bačić (L. pl. Matačića, Zagreb)  
M, 5-6. razred: 1. Mislav Sutara (Cvjetno naselje, Zagreb), 2. Andre Širol (Marije i Line, 
Umag), 3. Jurica Barta (J. Habdelića, V. Gorica) 
Ž, 7-8. razred: 1. Ana Soldo (Z. urkovića,Kutjevo), 2. Andrina Orlić (Zapruđe, Zagreb), 
3. Kristina Pokasić (Vrbani, Zagreb)  
M, 7-8. razred: 1. Nikša Maravić, 2. Ivan Arbutina (oba M. Laginja, Zagreb), 3. Vedran 
Sontag (Vugrovec-Kašina). 
No, ovaj turnir nisu obilježili manje-više očekivani rezultati, već organizacija natjecanja. 
Glavni motor vugrovečkog badmintona (a i svih ostalih sportova u školi), neumorni 
prof. Žarko Božić je pribavio brojne sponzore, te angažirao ravnatelja i mnoge kolege 
iz škole, pa je turniru prethodilo otvorenje sa dužim kulturno-umjetničkim programom. 
Nastupio je školski zbor, solo gitara, mažoretkinje, tamburaši, svi sa po nekoliko 
točaka. Na početku turnira je svaki igrač dobio sendvič i sok. Voditelje i roditelje je 
čekao doručak, a kasnije i obilan ručak začinjen domaćim kolačima i tortom u obliku 
reketa dužine oko 1m. Po prva tri mjesta u svakoj konkurenciji su dobili pehare (veće i 
kvalitetnije od onih koji se dijele na prvenstvima Hrvatske), medalje, diplome i rekete. 
Diplome i druge materijalne nagrade su se dobivale za ostala mjesta, čak do desetog. 
Turnir je završio u dobrom raspoloženju, sa željom i nadom da postane tradicionalan. 

30. ožujka 

ODRŽANA x. SJEDNICA uo-A 

Deseta sjednica Upravnog odbora održana je danas. Najvažniji zaključak je saziv 
Godišnje skupštine Saveza koja će se održati 19. travnja. Izglasani su i svi prijedlozi 
skupštinskih dokumenata. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro. 

nema novosti o honorarima voditelja  

Ni nakon kolegija tajnika gradskih sportskih saveza te Skupštine ZŠS-a, održane prije 
dva dana, nema novosti o tome kad će biti isplaćen dug voditeljima sportske poduke. 
Iako su nazočni uputili to pitanje vodstvu ZŠS-a i na kolegiju i na skupštini nikakav 
suvisli odgovor nije se mogao čuti. 

27. ožujka 

Stipendije za vrhunske sportaše 

Po donošenju novoga pravilnika o kategorizaciji HOO-a, koji je snizio kriterije za 
ulazak u razrede vrhunskih sportaša, ZŠŠ je donio privremenu odluku u stipendijama 
za sportaše koji se nalaze u prva tri kvalitativna razreda. Odluka vrijedi do kraja ove 
sezone (tj, do 30. lipnja), a predviđeni su sljedeći mjesečni iznosi: 
- I. kategorija: 2.400 kn 
- II. kategorija: 1.500 kn 
- III. kategorija: 600 kn 
Pravo na stipendiju počinje od dana dostave rješenja o kategorizaciji ZŠS-u. Za iduću 
sezonu ZŠS donijet će novu odluku koja će uzeti u obzir raspoloživa sredstva i broj 
vrhunskih sportaša-amatera. 

26. ožujka 

EKIPNO ŠKOLSKO PRVENSTVO 



U nedjelju 22. travnja 2007. u centru Turbo Limač na Velesajmu održat će se Gradsko 
prvenstvo za muške i ženske ekipe za III-VI. razrede u organizaciji Saveza učeničkih 
sportskih klubova. Ekipa broji 2-3 člana, a zainteresirani voditelji i treneri trebaju što 
prije kontaktirati profesore TZK svojih igrača glede vađenja iskaznica, obrasca za 
prijave i sl. Bez valjanih natjecateljskih iskaznica nije moguć nastup, a vrijeme 
potrebno za izradu je tri dana. Titulu prošlogodšnjih pobjednika brani OŠ Matka 
Laginje (dječaci) i OŠ Zapruđe (djevojčice).  

promjena termina školske lige  

Podjela nagrada i turnir parova Školske lige premješta se na 2. ili 3. lipnja. 

nema informacija o honorarima 

Koliko god informacija o honorarima za voditelje sportske poduke od 22. o.m. zvučala 
ironično, doista pouzdanu informaciju nema ni jedna od nadležnih službi. Bude li sutra 
na kolegiju tajnika gradskih saveza ili na Skupštini ZŠS-a kakvih obavijesti, to ćemo 
odmah objaviti. 

23. ožujka 

PROGRAM PERSPEKTIVNIH zšs-A 

Odlukom Upravog odbora ZŠS-a u program skrbi o perspektivnim sportašima uvršteno 
je čak troje od četvero kandidata našeg Saveza, svaki s iznosom od po 10.000 kn za 
ovu godinu: 
- Zvonimir Hoelbling (4/5. mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa); 
- Igor Čimbur (4/5. mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa); 
- Iva Majstorović (4. mjesto u konačnom poretku Evropskog juniorskog kupa). 

preseljenje gradskih saveza 

Obzirom na već najavljenu obnovu Doma sportova gradski savezi dobili su rok do 30. 
lipnja za iseljenje iz prostorija koje sada koriste. Za nekoliko dana počet će i razgovori 
u tajništvu ZŠS-a u kojima će se pokušati naći najpovoljnije - ako već ne i konačno 
rješenje - za svaki od saveza. 

22. ožujka 

X. sjednica upravnoga odbora 

Predsjednica Saveza saziva X. sjednicu Upravnoga odbora Saveza za petak, 30. o.m. 
u 17 sati. Dnevni red dostupan je u rubrici Akti Saveza, a materijale šaljemo danas 
fizičkom poštom.  

HONORARI VODITELJA SPORTSKE ŠKOLE  

Zbog sve učestalijih i sve opravdanijih upita voditelja sportskih škola glede isplate 
honorara za 9-12. mj. 2006. voditeljica sportske škole R. Hadžihalilović poručuje da 
točan odgovor zna samo gradonačelnik Bandić, stoga se zainteresirani mogu obratiti 
direktno njemu. 
Sa svoje strane možemo dodati da se - na nivou cijelog ZŠS-a - radi o iznosu od oko 2 



milijuna kuna zaostataka, a kako gradonačelniku sigurno puca - na nivou cijelog grada 
- srce za dugovanja ispostava gradskog proračuna, vjerujemo da će se dug podmiriti u 
uobičajenom roku ispunjenja njegovih obećanja. 

KUP PRIGORJA 

U rubrici Školski badminton objavljujemo poziv na jedno zanimljivo natjecanje - Kup 
Prigorja za neregistrirane školarce, VII-VIII. i V-VI. razred - koje će se održati u 
Osnovnoj školi Vugrovec, 31. ožujka o.g.  

15. ožujka 

III. kolo školske lige 

U trećem kolu Školske badmintonske lige nastupilo je 136 igrača i igračica. Veseli 
povećanje broja najmlađih natjecatelja, kao i zadržavanje broja postojećih u starijim 
konkurencijama. Nakon ovog kola ukupnu pobjedu su osigurali Fran Galjer, Lucija 
Vlah i Nikolina Dimić. Potpuni poredak i rang-lista nakon III. kola dostupni su u rubrici 
Školski badminton, a ovdje navodimo slavodobitnike trećeg kola: 
1-4. dječaci: 1. Fran Galjer, 2. Toni Barkidžija, 3. Mihael Zorić 
1-4. djevojčice: 1. Lucija Šarac, 2. Petra Caput, 3. Maja Pavlinić 
5-6. dječaci: 1. Filip Špoljarec, 2. Mario Duspara, 3. Matija Kraljić 
5-6. djevojčice: 1. Lucija Vlah, 2. Dorotea Sutara, 3. Sara Đomlija 
7-8. dječaci: 1. Mario Duspara, 2. Matija Kraljić, 3. Filip Špoljarec 
7-8. djevojčice: 1. Nikolina Dimić, 2. Ejla Miletić, 3. Ana Soldo 
srednjoškolci: 1. Juraj Denžić, 2. Dinko Đurđević, 3. Pero Barkiđija 
srednjoškolke: 1. Jelena Pirner, 2. Ana Grden.  

uplaćena dvanaestina za veljaču 

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za veljaču. Razrada je dostupna 
u rubrici Akti Saveza > Plana rada.  

PROGRAM PERSPEKTIVNIH 

Sukladno pozivu ZŠS-a Savez je jučer predao podneske za igrače koje je Upravni 
odbor kandidirao za Program skrbi o perspektivnim sportašima. Podsjećamo, radi se o 
Čimburu, Hoelblingu i I. Majstorović iz Medvedgrada 1998, te P. Petranović iz Maxa.  

13. ožujka 

PODSJETNIK 

Podsjećamo klubove na rok iz obavijesti od 6. ožujka vezan uz podneske za program 
perspektivnih. 

6. ožujka 

održan kolegij tajnika gradskih saveza  



U hotelu Panorama danas je održan redovni kolegij tajnika, pod predsjedanjem 
glavnog tajnika ZŠS-a g. Bašića. Glavna tema bila je program perspektivnih sportaša, 
kojem su odobrena veća sredstva pa se samim tim u program ulazi s većim 
ambicijama.Kao što je poznato naš je Upravni odbor na svojoj listopadskoj sjednici 
predložio sljedeće kandidate: Čimbur, Hoelbling, P. Petranović, I. Majstorović. Od 
gradskih saveza su sada zatraženi dodatni podnesci u odnosu na one prikazane u 
planskim dokumentima za 2007. godinu, a sukladni kriterijima ovoga programa. 
Konkretno, za svakog od predloženih kandidata zatražen je: 
- najvažniji rezultati s međunarodnih natjecanja u zadnje tri godine; 
- opći plan i ciljevi za iduće četiri godine; 
- razrada priprema i natjecanja za 2007. po tromjesečjima, sa ciljevima; 
- razrada financijskih potreba za 2007. glede priprema i natjecanja. 
Obzirom na loša iskustva s nekim savezima glavni tajnik Bašić inzistira da ovi 
dokumenti prethodno prođu ovjeru svojih upravnih odbora i da to iz podnesaka bude 
jasno vidljivo. Svi podnesci bit će razmotreni od strane Stručno-programske komisije 
ZŠS-a, a nakon toga Upravni odbor ZŠS-a donijet će odluku o kandidatima. Svečano 
potpisivanje ugovora s korisnicima bit će upriličeno već krajem ovog mjeseca. Rok za 
dostavu podnesaka ZŠS-u je 14. o.m. 

2. ožujka 

POTPISANI UGOVORI ZA ANGAŽMAN TRENERA 

U hotelu Panorama danas su svečano potpisani ugovori za angažman vrsnih trenera 
Zagrebačkog športskog saveza za 2007. godinu. Potpisivanju su nazočili tajnici 
gradskih saveza koji participiraju u programu, dužnosnici ZŠS-a te mediji. Iako je 
samo potpisivanje rutinski administrativni čin čelništvo ZŠS-a na ovaj je način željelo 
naglasiti značaj ovoga programa za gradski sport. Ugovor između našeg Saveza i 
ZŠS-a potpisali su odnosni tajnici - Cvetnić i g. Velimir Bašić, novi glavni tajnik ZŠS-a. 

STRUČNI SKUP O SPORTU I REKREACIJI  

Akademija medicniskih znanosti Hrvatske, sa suorganizatorima, priređuje 30. i 31. 
o.m. stručni skup na temu Sport i rekreacija u Zagrebu, posvećenu potrebama djece, 
invalida i starijih osoba. Prijave za ovaj skup - u čijem je organizacijskom odboru i 
naša predsjednica - primaju se do 10. ožujka. Opširnije obavijesti u Savezu. 

26. veljače  

III. krug školske lige 

U rubrici Školski badminton objavljujemo poziv za treći krug Školske lige koji će se 
održati u subotu i nedjelju 10. i 11. ožujka u centru Turbo limač na Velesajmu. 

22. veljače  

uplaćena dvanaestina za siječanj  

Danas je na račune klubova proslijeđena dvanaestina za siječanj. Razrada je 
dostupna u rubrici Akti Saveza > Plana rada.  



PRIJEVOZ ZA G. HUMMELA 

BK Osijek moli za malu uslugu - obzirom da je Goran Hummel trenutačno u Zagrebu, 
a u subotu putuje na turnir u Čakovcu traži se jedno slobodno mjesto u automobilu. 
Izađimo u susret osječkim badmintonašima (kontaktni telefon 091 511 08 66 - Željko 
Šnur).  

21. veljače  

ODRŽANA SKUPŠTINA ZŠS-a 

Godišnja skupština Zagrebačkog športskog saveza održana je jučer u hotelu 
Panorama. Prijedlog plana - uključivo i financijski plan za ovu godinu - izglasan je pa 
stoga možemo krenuti u realizaciju proračunskih dvanaestina prema klubovima. 

15. veljače  

ZABILJEŠKE S KOLEGIJA TAJNIKA U ZŠS-U 

Danas je u ZŠS-u održan prvi ovogodišnji kolegij tajnika gradskih saveza koji je u 
svojem bitnom dijelu bio posvećen planu za ovu godinu te predstojećoj Skupštini. 
Odmah recimo najvažnije: plan za ovu godinu ostaje u okvirima prošlogodišnjega, a 
osobito se to tiče redovnoga dijela plana (tzv. dvanaestina) koje će u potpunosti 
ponoviti iznose i omjere iz 2006. U rubrici Akti Saveza dajemo cjelovitu razradu 
proračuna ZŠS-a za badminton - za sada u formi prijedloga, sve dok ga Skupština 
ZŠS-a, koja je zakazana za 20. o.m. tjedna, ne usvoji. 
Također, na izričito traženje Gradskog poglavarstva svaki će savez uz svaku uplatu 
morati od sada prilagati i dokumentaciju (odluke, kriterije, naloge, virmane) na osnovu 
koje se uplata vrši, a isto takvu dokumentaciju savezi su dužni tražiti od klubova 
kojima prosljeđuju dotacije odnosno uplate - a sve u svrhu kontrole namjenskoga 
trošenja proračunskih sredstava. Preciznije upute očekujemo.  

ŠKOLSKA LIGA - II. kolo 

U 2. kolu nastupilo je 113 sretnih igrača i igračica koje je uspjela zaobići gripa ili 
viroza. Izvještava Renata Hadžihalilović.  
Glavno obilježje ovog kola je nastup malih Dubrovčana, koji su osvojili sva prva tri 
mjesta u konkurenciji dječaka I-IV. razred, te 1. mjesto među djevojčicama istog 
uzrasta. To im nije bilo dosta, pa su idući dan nastupili i na turniru V-VI. razreda i 
pobijedili (ili bar namučili) mnoge starije. U starijim konkurencijama ponovo dvostruka 
pobjeda Leona Zavackog, dok su se Filip Špoljarec i Mario Duspara mijenjali na 2. i 3. 
mjestu. 
I ove godine se nastavlja trend da su najbolji u konkurenciji V-VI. razred, najbolji i u 
apsolutnoj konkurenciji. Kod djevojčica u subotu najbolja Nikolina Dimić, u nedjelju 
Lucija Vlah. Ispričavam se zbog gužve na kraju subotnjeg turnira i obećajem da ću u 
idućem kolu napraviti bolji raspored konkurencija.  
Nakon subotnjeg turnira su pronađene male tenisice. Vlasnik ih može naći u dvorani ili 
se javiti na 652 - 0001. 
Potpuni poredak turnira kao i rang-lista nakon II. kola dostupni su u rubrici Školski 
badminton.  

7. veljače  



BK tempo zagreb podnio zamolbu za učlanjenje 

Zahtjev za prijem u članstvo Saveza podnio je BK Tempo Zagreb. Klub je izvorno 
osnovan u Zadru, ali preseljenjem osnivača u Zagreb klub se registrirao na području 
našeg grada. Kontakt: 
BK Tempo, 
Branimir Bare, predsjednik 
L. Ružičke 48, 10000 Zagreb 
tel. 01 6198 679 
mobitel 091 951 40 81 

30. siječnja  

Poziv na drugi krug školske lige  

U rubrici Školski badminton objavljujemo poziv na II. krug školske lige koji će se 10. i 
11. veljače održati u dvorani Turbo limača na Velesajmu. 

26. siječnja  

grad uskratio dvanaestinu za prosinac 

Loša, premda ne i neočekivana vijesti: Zagrebački športski savez obavijestio je sve 
gradske saveze da redovne mjesečne dotacije za prosinac (a koje je trebala biti 
uplaćena tijekom ovog mjeseca) neće biti. To znači da smo ostali bez 8.400 kn za 
stručni rad (iznos koji se raspodjeljivao klubovima), 4166,67 za natjecanja, te 666,67 
za materijalne troškove. Grad je očito bez novaca, a tzv. "čvrsta obećanja" - obzirom 
na to tko ih daje - bila su zapravo najava proračunskog kresanja za koji se samo 
možemo nadati da se neće protegnuti i na 2007.  

17. siječnja  

odluka predsjednice saveza 

Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti, 17. siječnja 
2006. dajem suglasnost na Odluku o privremnom financiranju za prva tri mjeseca o.g. 
koju je Zagrebački športski savez donio 15. siječnja o.g. 
Obrazloženje: obzirom na kašnjenje procedure oko donošenja proračuna gradskog 
sporta, a glede namjere ZŠS-a da osigura redovnu dinamiku proračunskih sredstava 
za 2007., ovim putem dajem očitovanje Saveza, sukladno pozivu koji je ZŠS uputio 
svim svojim članovima.  

10. siječnja  

upozorenje iz metalčeve teretane  

Iz Dizačkoga kluba Metalac stiglo nam je upozorenje da se u teretani kluba u Domu 
sportova pojavljuju korisnici koji se pozivaju na Savez, a nisu nigdje evidentirani. 
Stoga je vodstvo kluba zamolilo Savez za žurnu dostavu potreba za 2007. godinu i 



specifikaciju korisnika i stručnog vodstva. Na osnovu toga klub će Savezu izdati 
fakturu. 

ODLUKA PREDSJEDNICE SAVEZA 

Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora donesenom 9. siječnja 2007. određujem da 
se potrebe Saveza za teretanom DK Metalac iskažu prema sljedećem: 
- voditelj rada bit će trener selekcija ZBS-a g. Mao Hong; 
- uobičajene skupine igrača brojat će 4-6 osoba 
- radit će se do dva puta tjedno 1,5-2 sata. 
Članovi selekcije su (starija skupina): 
Matea Čiča, Zvonimir Đurkinjak , Morana Esih, Staša Poznanović, Neven Rihtar, Maja 
Šavor, Luka Zdenjak, Andrea Žvorc 
Mlađa skupina: Igor Čimbur, Zvonimir Hoelbling, Jasmin Majstorović, Iva Majstorović, 
Leo Zdenjak. 
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem zbog žurnoga upita od strane DK Metalac, 
a ista odluka proći će ovjeru na prvom sljedećem sastanku UO-a Saveza. 
Predsjednica Lidija Petrinović Zekan 

8. siječnja  

U novu s novim dizajnom 

Kao što smo najavili u novu godinu Savez ulazi s preoblikom svoje internetske 
stranice. Vjerujemo da vam se novi izgled sviđa, a komplimente ćemo proslijediti 
Infolineovom dizajnersko-informatičkome timu. Napominjemo da je ažuriranje stranica 
i uvođenje postavki još u tijeku, tako da će do punoga sjaja trebati malo strpljenja. 
Arhiv starih obavijesti nalazi se u lijevome stupcu, ispod linkova HBS-a i ZŠS-a. 
Također, skrećemo pozornost i na slikopisni slijed u zaglavlju koji je sastavljen od 
fotografija s našega Croatian Internationala, ali koji ćemo naodpunjivati i drugim 
fotografijama zagrebačkog badmintona, pod uvjetom da budu tehnički besprijekorne.  

DOTACIJE ČLANSTVU 

Odlukom Upravnoga odbora sa VIII. sjednice izvršena je sljedeća uplata: 
BK Max - 1000 kn (dotacija za troškove sestara Petranović na MJP Slovenije i 
Hrvatske, prva rata od ukupno 2112,30 kn). 
Na stavci Natjecanja preostao je iznos od 334,7 kn. 

PRIMANJE OBAVIJESTI 

Kao i svakog prijelaza između kalendarskih godina i sezona pozivamo sve koji žele da 
ih priključimo popisu primatelja obavijesti kako bi e-poštom bili obavješteni svaki put 
kad se na stranicama pojavi nova vijest. Javite se na info@zabad.hr .  

 


