30. prosinca
sretna nova!
Svim igračima i klubovima, dužnosnicima i suradnicima, te svim ljubiteljima badmintona želimo mnogo
sreće i uspjeha u nastupajućoj, 2012. godini!
XXII. sjednica UO-a - poziv
Na temelju Statuta Saveza predsjednica Lidija Petrinović Zekan sazvala je 30. prosinca XXII. sjednicu
Upravnoga odbora Saveza za utorak 10. siječnja 2012. u 19.00 sati u sjedištu Saveza, uz sljedeći
prijedlog dnevnoga reda:
1. Ovjera zapisnika i odluka XXI. sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XXI. sjednice
3.2 Programski izvještaj za 201.1 - prijedlog
3.3 Financijski izvještaj za 2011. - prijedlog
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Priprema redovne godišnje skupštine Saveza
4.2 Plan rada za 2012.- prijedlog
4.3 Financijski plan za 2012. - prijedlog
4.3.1 Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava natjecanja
5. Ostalo
5.1 Prijedlozi promjena Statuta HBS-a
Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sastanak da svoj izostanak najave na
vrijeme u skladu s obvezom iz Poslovnika Saveza, točka 5.1.3.
Raspored za tc ravnice
Sukladno zahtjevu koji nam je upućen od strane Zagrebačkog holdinga i ZŠS-a danas smo na obje
adrese proslijedili tražene obrasce s rasporedom termina za siječanj i veljaču. S tim u vezi još nekoliko
napomena:
- termini (520 sati u 2012.) su već plaćeni kroz Program javnih potreba;
- termini se koriste isključivo za programske namjene: tj. trening i natjecanja. Nikakva komercijalna
djelatnosti (rekreativci i sl.) u predviđenim terminima nije dozvoljena.
29. prosinca
obavijest sportske ambulante
Prenosimo u cijelosti: "Obaviještavamo vas da je usvajanjem Programa javnih potreba u športu grada
Zagreba, Skupština grada Zagreba na sjednici održanoj 19. prosinca 2011. donijela odluku o visini
participacije sportaša za obavljanje liječničkih pregleda. Participacija od 1. siječnja 2012. godine iznosi
40 kuna."
podsjetnik
Podsjećamo klubove na današnji rok i obavijest od 27. o.m. Također molimo da si obrasce iz
spomenute obavijesti sačuvate na računalu zbog eventualne kasnije uporabe.
27. prosinca
predbiljeŽBA ZA TERMINE U PROSTORIMA POD UPRAVOM holdinga
Na temelju plana korištenja sportskih objekata u 2012. te dogovora sa Zagrebačkim športskim
savezom, Holdingova podružnica upravljanja športskim objektima poslala je korisnicima svojih

objekata dopis u privitku. Uz dopis idu tri obrasca - koje također prilažemo - a koji će služiti za
preciznije praćenje i kontrolu izvršenja programskog korištenja sportskih objekata. Objekti o kojima se
radi su Dom sportova (korisnik BK Stella) i TC Ravnice (korisnik Savez).
Na osnovu predbilježbe za korištenje TC Ravnice, koja je dogovorena u Savezu, tajništvo Saveza
dužno je na odnosne adrese (ZŠS, Podružnica) svaki mjesec poslati rapored korištenja po klubovima
(napomena: preostali nedefinirani termin u petak navečer - za koji su zainteresirani BK Zagreb
Maksimir i BK Stella - riješiti ćemo na idućoj sjednici UO-a).
Rok za dostavu podatka je vrlo kratak - 2. siječnja.Zato molimo klubove korisnike da sukladno
navedenom raporedu osobno ili na faks najkasnije u četvrtak 29. o.m. dostave popunjeni i ovjereni
(pečat - potpis):
- popis odgovornih osoba kluba:
- popis stručnih osoba (treneri, pomoćnici) koji će raditi na objektu.
Također klubovi koji koriste TC Ravnice dužni su o svakoj promjeni do koje dođe u rasporedu ili
potpisnicima na vrijeme izvijestiti tajništvo Saveza. Dostavljene dokumente tajništvo Saveza će odmah
proslijediti ZŠS-u i Podružnici.
22. prosinca
Sretan boŽIĆ!
Mir i dobro božićnih blagdana želimo svim badmintonašima - igračima, dužnosnicima i prijateljima
našeg sporta - te svim čitateljima naših stranica.
dvanaestina za studeni
U nastavku gornje čestitike obavještavamo i o 12-ini za studeni koja je danas proslijeđena na račune
klubova korisnika.
20. prosinca
objekti za studeni
Dotacija za objekte za studeni proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
odluka predsjednica saveza - pomoĆ A. ZUKANOVIĆ
Odlukom predsjednice Saveza Petrinović Zekan od 15. o.m. Savez se prilogom u iznosu od 1000 kn
uključio u akciju ZŠS-a za pomoć Azri Zukanović, teško bolesnoj vrhunskoj sportašici i kolegici iz
taekwondo Saveza. Odluka je donesena u konzultaciji sa svim odbornicima.
13. prosinca
u ČETVRTAK SKUPŠTINA ZŠS-A
Sjednica skupštine ZŠS-a sazvana je po kratkom postupku. Najvjerojatniji razlog: nezadovoljstvo
skupine velikih klubova, koji (još) imaju međunarodne rezultate, podjelom gradskog proračuna te
sanacijom Cibone, zbog čega se od Grada traže dodatna sredstva. No, skupštinski materijali bit će
dostupni tek na samoj sjednici, pa za sada više u današnjem intervjuu Zorana Gobca zagrebačkom
Vjesniku.
6. prosinca
dvanaestina i objekti za listopad
Danas su na račune klubova proslijeđene dvanaestina i dotacije za objekte za listopad.
ZŠS raspisao naTJEČAJ za sportaŠa godine

ZŠS objavio je poziv za kandidature za dodjelu Trofeja Zagrebačkog športskog saveza i Godišnju
nagradu Zagrebačkog športskog saveza. Pravilnik ZŠS-a dostupan je na stranicama gradskog
saveza.
1. prosinca
financijski plan za 2012. - prijedlog ZŠS-a
U rubrici Akti Saveza > Plan rada dajemo prijedlog financijskoga plana ZŠS-a za badminton u 2012.
Financijski plan ZŠS-a u ovom obliku predan je na izglasavanje Gradskoj skupštini. Usporedbom s
planom za ovu godinu vidimo tek 1% smanjenja pa, imajući u vidu sve okolnosti, među kojima i 520
besplatnih sati Ravnica, doista možemo biti zadovoljni.
veČernji list o trenerskim plaĆama
Prije nekoliko dana u Večernjem je listu objavljen članak koji se bavi plaćama trenera u ZŠS-u. Ne
ulazeći u polemiku sa stavovima iznesenim u tekstu, navedenoj bismo ekspertizi dodali samo dva
detalja vezana uz badminton:
a) radi se o treneru iza kojeg stoje tri I. kategorije HOO-a (da ostale kategorije ne nabrajamo);
b) radi se o brutto iznosu.
24. studenoga
poziv na predavanje
ZŠS poziva na stručno predavanje na temu „Roditelji u sportu“, koje će prof. dr. sc. Ksenija Bosnar
održati u ponedjeljak, 28. studenoga 2011. u 12,30 sati na Kineziološkom fakultetu. Dolazak na
predavanje je obavezan za sve sportske trenere kojima se plaća osigurava iz Programa javnih potreba
u športu Grada Zagreba. Eventualni izostanak potrebno je pismeno opravdati.
Obzirom na temu dobrodošla je nazočnost i drugih zainteresiranih.
21. studenoga
zapisnik i odluke XXI. sjednice UO-a
Zapisnik i odluke 21. sjednice Upravnoga odbora donosimo u rubrici Akti Saveza > Upravni odbor.
14. studenoga
održana XXI. sjednica UO-a
Večeras je u sjedištu Saveza održana sjednica Upravnoga odbora, sa dosta zahtjevnim dnevnim
redom. No, učinkovitost odbornika bila je primjerena situaciji pa izvješćujemo o najvažnijim
zaključcima:
- UO je odlučio da sa 16.500 kn (9.000 HBK Max + 7.500 BK Medvedgrad 1998) žurno podrži nastup
mlađih juniora na EP u Portugalu;
- započeo je rad na Pravilniku o nagrađivanju igrača, koji se temelji na sredstvima Natjecanja;
- pozivaju se klubovi koji koriste TC Maksimir na zajednički nastup prema ZŠS-u (o čemu više u
sljedećoj obavijesti).
Poziv klubovima korisnicima TC Maksimir
Pozivaju se klubovi koji koriste dvoranu TC Maksimir na Ravnicama da najkasnije u srijedu dostave u
Savez trenutnu satnicu koju imaju u ovom objektu. Savez će ZŠS-u dostaviti objedinjeni prikaz (s
razradom po klubovima) kako bi se dvorana što prije našla u planskim, pa tako i financijskim
dokumentima Saveza.

7. studenoga
XXI. sjednica UO-a - poziv
Na temelju Statuta Saveza predsjednica Lidija Petrinović Zekan sazvala je 4. studenoga XXI.
sjednicu Upravnoga odbora Saveza za ponedjeljak 14. studenoga 2011. u 18.00 sati u sjedištu
Saveza, uz sljedeći prijedlog dnevnoga reda:
1. Ovjera zapisnika i odluka XX. sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XX. sjednice
3.2 Programski izvještaj
3.3 Financijski izvještaj
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Razrada programa
4.1.1 Plan za 2012. – analiza razrade ZŠS-a te razrada objekata
4.1.2 TC Maksimir – prijedlog BK Stella
4.1.3 Okvirno određivanje termina godišnje i izborne skupštine Saveza
4.2 Razrada Financijskog plana
4.2.1 Raspodjela sredstava za natjecanja
4.2.2 Nabavka tablet-računala i prenamjena prijenosnika
5. Ostalo
izvješće s prvoga kola ZŠL-e
Povjerenica Horvat Vrbnjak dostavlja poredak I. kola Lige, te jakostnu ljestvicu nakon I. kola. Podatci
su dostupni u u rubrici Školski badminton.
2. studenoga
odrŽana skupŠtina zŠs-a
Skupština ZŠS-a prošlog četvrtka izglasala je prijedlog plana za 2012. - dakle onaj sa linearnim
smanjenjem od 3% - i takav poslala na usvajanje Gradskoj skupštini. Predstavnica Saveza na
skupštini bila je naša odbornica gđa Krpan.
27. listopada
dvanaestina za rujan
Rujanska 12-ina proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
odluka predsjednice saveza - predstavnici na skupŠtini zŠs-a
Odlukom iz nadležnosti Upravnog odbora donesenom danas predsjednica Saveza Lidija Petrinović
Zekan odredila je da Savez na današnjoj Skupštini ZŠS-a zastupaju raspoloživi članovi UO-a.
Obrazloženje: odluka je donesena ovim putem zbog žurnosti, a budući da su stalni predstavnici u
Skupštini - predsjednica Petrinović Zekan i odbornik Zekan - zbog poslovnih obveza spriječeni.
25. listopada
kolegij tajnika
Predskupštinski kolegij tajnika nije donio osobitih novosti u odnosu na onaj od prije dva tjedna - osim
potvrde o linearnom smanjenju proračuna za 2012. od 3%. Smanjenje, čiji je epicentar u sve tanjoj
gradskoj blagajni, zahvaća dakle sve saveze i sve pozicije, uključujući i plaće, pa molimo da se to
uzme na znanje. Skupština ZŠS-a je na rasporedu u četvrtak u 17 sati, a prije toga, u 15 sati, sastat

će se i Upravni odbor ZŠS-a, pa je glavni tajnik Bašić napomenuo da je sjednica UO-a i zadnji rok za
eventualne primjedbe i dopune plana za 2012.
sportska ambulanta
Ispravak najave od 4. o.m. - termin za redovni zdravstveni pregled naših igrača u Sportskoj ambulanti
bit će četvrtak i petak, 27. i 28. o.m. Molimo obratiti pozornost na dopis u privitku!
18. listopada
ZagrebaČka Školska liga - i. krug
Prvi krug ZBL okupio je u nedjelju 70 natjecatelja - izvještava voditeljica Renata Horvat Vrbnjak. Ne
zvuči mnogo, ali je kvaliteta zadovoljavajuća, a ima mnogo izjednačenih igrača, pa će borba za vrh u
mnogim konkurencijama biti napeta do kraja. Nesvakidašnji slučaj se dogodio u konkurenciji djevojčica
V-VI. razreda gdje imamo tri pobjednice! Nakon mečeva u grupama, tri prvoplasirane iz svake grupe
su igrale svaka sa svakom za 1-3. mjesto i međusobno su se pobjeđivale i to rezultatom 21-16. Što
znači da je svaka imala isti broj pobjeda i poraza i bod-razliku. Pa je tako Doroteja Brkić osvojila prva
mjesta u dvije konkurencije.
Rezultati:
M I-IV.: 1. Luka Ban; 2. Lovro Hanžek; 3. Ivan Gotesman,
Ž I-IV.: 1. Doroteja Brkić; 2. Leda Dominić; 3. Tihana Doko,
M V-VI.: 1. Dorijan Cvijanović; 2. Edvin Hadžihalilović; 3. Marko Tejić,
Ž V-VI.: 1. Vera Stevanić, Lucija Buchberger i Doroteja Brkić,
M VI-VIII.: 1. Marko Pekas, 2. Mladen Tejić, 3. Bruno Grofelnik,
Ž VI-VIII.: 1. Paula Barković, 2. Elena Miščević, 3. Ivona Roso.
Kompletni rezultati i poredak bit će objavljeni za koji dan 2012.
objekti za rujan
Rujanska dotacija za objekte proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
obrazac evidencije sportskih objekata
Centar za istraživanje i razvoj sporta je specijalizirana ustanova nastala u sklopu ZŠS-a, a namjera je
da takav strukovni entitet postane važan partner u definiranju programa zagrebačkog sporta na
dugoročnim osnovama. S tim u vezi CIRS nam je na kolegiju tajnika dao prvu zadaću - snimku stanja
s objektima na području grada, gledanu kroz korisnike, dakle klubove. Stoga molimo sve klubove da
sa CIRS-ovih stranica skinu Obrazac za sportske građevine i do ponedjeljka 24. listopada ispune
rubriku 1 s traženim podatcima na obrascu i istu dostave u tajništvo Saveza. Rubriku 2 ostaviti praznu.
11. listopada
odrŽan kolegij tajnika
Redovni kolegij tajnika danas je imao nekoliko točaka dnevnoga reda među kojima je glavna tema bila
plan za 2012. Glavni tajnik Bašić najavio je da se kriteriji neće mijenjati, budući su novi tek u fazi
izrade. Iako je izvijestio da se u proračunu grada očekuje smanjenje od 8,5%, a u "portfelju" društevnih
djelatnosti oko 5%, glavni tajnik najavio je da neće biti smanjenja u proračunu zagrebačkog sporta.
Štoviše ZŠS je u potrazi za dodatnih milijun i tristo tisuća koji bi omogućili da se svi treneri koji su sada
u razvojnim programima (kod nas Mao Hong i Rafal Hawel) prevedu u redovan radni odnos. Ujedno
su savezi upozoreni na prava i obveze koje imaju glede trenera zaposlenih u klubovima, među kojima
je i pravo i obveza da trenerima koji ne postižu zadovoljavajuće rezultate u radu ne produžuju radni
odnos.
Stoga savezi mogu očekivati programska sredstava na razini ovogodišnjih uz manje korekcije među
krajnjim korisnicima, a sada je i krajnji rok za eventualne korekcije u tom smislu. Drago nam je
zabilježiti da je u "Statusu sportova u programu" badminton ove godine izbio na vrh III. skupine
sportova, te je ukupno rangiran kao 19. sport u gradu. Pomak je uslijedio u prvom redu zbog

kontinuiteta I. i II. kategorija sportaša.
Od ostalih točaka tajnici su upozoreni na nove kriterije kategorizacije HOO-a, koji su u izradi, te su
zamoljeni da unutar svojih nacionalnih saveza uzmu te radne materijale na uvid. Također glavni tajnik
Bašić izvijestio je da su prošlomjesečnom odlukom Općinskoga državnog odvjetništva odbačene
anonimne kaznene prijave protiv njega i drugih osumnjičenika glede navodnih nepravilnosti u radu
ZŠS-a.
jakostna ljestvica ZŠL-e
Povjernica Lige dostavlja rang-listu Školske lige uoči prvoga kruga. Ljestvica je dostupna u rubrici
Školski badminton.
6. listopada
dvanaestina za kolovoz
Kolovoška 12-ina proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
4. listopada
poČinje zagrebaČka Školska liga 2011-12.
Ovoga mjeseca, 16. listopada, počinje ovosezonsko izdanje naše masovke, Zagrebačke školske lige.
Ove sezone, kako smo već izvijestili, igra se samo osmoškolska konkurencija. Igrat će se ukupno šest
turnira - pet pojedinačnih i jedan parski, a srednjoškolcima se preporučuje priključenje nekom od
rekreativnih natjecanja ili Hrvatskome ekipnom kupu.
Poziv za prvi turnir, koji se igra na uobičajenom mjestu na Velesajmu, kao i Pravilnik lige dostupni su u
našoj rubrici Školski badminton.
sportska ambulanta
Termin za redovni zdravstveni pregled naših igrača u Sportskoj ambulanti bit će 2. i 3. studenoga, i na
to ćemo još podsjetiti. Međutim, ako ima potrebe za pregledom i prije redovnoga termina klubovi to
mogu dogovoriti izravno sa Sportskom ambulantom na tel. 64 04 480. Podsjećamo da se izvanredni
termini dogovaraju preko klubova a ne pojedinačno.
20. rujna
podsjetnik - prijevoz za dubrovnik
Na stranicama HBS-a objavili smo podatke o polasku autobusa za Dubrovnik, u organizaciji našega
Saveza. Treba naglasiti da je odziv - ne samo iz Zagreba nego i iz drugih mjesta - bio iznenađujeće
velik. No, to iznenađenje je u svakom slučaju ugodno iznenađenje, premda će vjerojatno, zbog
kapaciteta autobusa (52 mjesta) biti potrebno odrezati ponekoga sa "pratećeg" popisa. Ipak," akcija
Dubrovnik" donijela je već pomalo odumrli osjećaj zajedništva među badmintonašima, pa je s te strane
turnir već polučio rezultate.
planinari zovu
Kolege iz Planinarskoga saveza pozivaju zagrebačke sportaše na zajedničko obilježavanje Dana
planinara, 2. listopada. Opširnije u letku.
20. rujna
podsjetnik - prijevoz za dubrovnik

Podsjećamo na obavijest o ponudi Saveza, koju smo zbog izvanzagrebačkih korisnika objavili putem
nacionalnoga portala, 16. rujna. Rok za prijave na info@zabad.hr je večeras u ponoć.
14. rujna
objekti za kolovoz
Kolovoška dotacija za objekte proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
12. rujna
zapisnik i odluke XX. sjednice uo-a
Zapisnik i odluke 20. sjednice Upravnoga odbora nalaze se u rubrici Akti Saveza.
oglasi, oglasi...
Ortopedija Santini nudi svoje usluge sportašima i rekreativicima.
5. rujna
odrŽana XX. sjednica uo-a
Večeras je u sjedištu Saveza održana dvadeseta sjednica Upravnoga odbora. Najvažnija odluka jest
prihvaćanje obrazca plana za 2012. koji je dostavljen Stručnoj službi ZŠS-a (napominjemo da je ovih
dana pogrješkom na našoj webici bila objavljena jedna od radnih verzija, a ne čistopis, koji je sada
dostupan). Ovaj će dokument poslužiti kao osnova za razgovor o financijskom planu za iduću godinu,
a koji očekujemo ovih dana. Uz to prihvaćen je novi Pravilnik školske lige u kojem, zbog smanjenog
interesa, više nema srednjoškolskih natjecanja.
Zapisnik i odluke objavit ćemo u statutarnome roku.
31. kolovoza
odluka predsjednice saveza
Odlukom iz nadležnosti Upravnog odbora donesenom 31. kolovoza 2011. odobravam obrazac
prijedloga plana rada za 2012. koji se danas treba podnijeti Stručnoj službi ZŠS-a.
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem zbog žurnosti, u konzultaciji sa svim odbornicima, a ista je
usklađena s Upisnikom igrača HBS-a i registrom kategoriziranih sportaša HOO-a te dodatnom
dokumentacijom koja je u međuvremnu uvrštena u podnesak. Obrazac je dostupan u rubrici Akti
Saveza > Plan rada.
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan
29. kolovoza
XX. sjednica uo-a
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan sazvala je XX. sjednicu Upravnog odbora za 5. rujna
2011. u 18.00 sati u sjedištu Saveza, uz sljedeći prijedlog dnevnoga reda:
1. Ovjera zapisnika i odluka XIX. sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XIX. sjednice
3.2 Programski izvještaj
3.3 Financijski izvještaj
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Razrada programa

4.1.1 Prijedlog programa za 2012.
4.2 Razrada Financijskog plana
4.2.1 Donošenje pravilnika o raspodjeli sredstava za natjecanja
5. Ostalo
Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sastanak da svoj izostanak najave na
vrijeme u skladu s obvezom iz Poslovnika Saveza, točka 5.1.3.
dvanaestina za srpanj
12-ina za srpanj proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
18. kolovoza
objekti za srpanj
Srpanjska dotacija za objekte proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
9. kolovoza
II. selekcija nastavlja s radom
Trener II. selekcije Mihetec obavještava članove II. selekcije da će ista početi s ovosezonskim radom u
petak, 12. kolovoza od 19 do 21 sati u paviljonu 20 na ZV-u.
podsjetnik
Podsjećamo klubove i dužnosnike na obavijest od 20. srpnja kojom smo 10. kolovoza uzeli kao rok za
podneske vezane uz pripremu plana rada za 2012.
25. srpnja
dvanaestina za lipanj
12-ina za lipanj proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
natjeČaj ZŠS-a: stipendije za aspiru
ZŠS raspisao je interni natječaj za sportaše I. kategorije HOO-a kojim se zainteresiranima iz klase
vrhunskih sportaša nudi jedna stipendija za studij na Visokoj školi sportskog menadžmenta Aspira.
Opširnije u privitku.
20. srpnja
pripremA plana za 2012. - obrazac
U vezi pripreme plana za 2012. pozivamo klubove i dužnosnike da se upoznaju s polaznim osnovama
ZŠS-a kao i s obrascem koji je Savez dužan ispuniti. Stoga molimo da se do 10. kolovoza dostave
sljedeći podnesci vezani uz obrazac "Prijedloga programa...":
- klubove molimo da dostave popunjene točke "Osnovni podatci o športašima..." i "Popis klubova dobne skupine...";
- klubove i dužnosnike molimo da dostave svoje prijedloge za rubriku 4 "Zajednički programi", a glede
"Programa usavršavanja kadrova" te "Skrbi o perspektivnim športašima";
- klubove molimo i za prijedloge glede točke 5. "Sportske priredbe gradskog značaja";
- klubove i dužnosnike molimo za eventualne prijedloge namijenjene onom prostoru koji nam je
otvoren točkom 6." Napomena".

Molimo sve naslovljene da se drže rokova kako bi UO mogao što kvalitetnije završiti posao do kraja
kolovoza i predati vjerodostojan podnesak ZŠS-u.
objekti za lipanj
Lipanjska dotacija za objekte proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
15. srpnja
rokovnik pripreme plana za 2012.
ZŠS je danas obavijestio saveze da je rok za prijedloge vezane uz pripremu plana za 2012. - 31.
kolovoza. To je dakle datum do kojega Upravni odbor Saveza treba izaći sa svojim podneskom prema
ZŠS-u. Ovih dana objavit ćemo i naš interni rokovnik, namijenjen klubovima i dužnosnicima.
4. srpnja
zapisnik i odluke uo-a
Zapisnik i odluke 19. sjednice Upravnoga odbora nalaze se u rubrici Akti Saveza.
ljetne sportske igre u gorici
Velikogorički badmintonski klub poziva djecu na ljetne sportske igre - badminton i ostalo - koje će se
tijekom srpnja i kolovoza održavati u DT Areni u Novom Čiču.
1. srpnja
dvanaestina za svibanj
12-ina za svibanj proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
PoČetak sezone 2011-12.
Današnjim danom počinje sezona 2011-12. Podsjećamo klubove i igrače da je danas počeo i ljetni
prijelazni rok.
podsjetnik
Podsjećamo klubove na obveze vezane uz evidneciju radnoga vremena i odnosne rokove. Opširnije u
obavijestima od 3. lipnja.
27. lipnja
odrŽana XIX. sjednica uo-a
Večeras je u sjedištu Saveza održana devetnaesta sjednica Upravnoga odbora. Najvažnija točka bila
je vezana uz načela raspodjele sredstava sa stavke Natjecanja. Odbornici su odlučili da ne
raspravljaju o pojedinačnim slučajevima i zamolbama nego da raspodjelu riješe jednim načelnim
aktom. Za osnovu takvoga pravilnika uzeti su kriterijski nacrti koje su dostavili klubovi Stella i HBK
Max. Pravilnik će u prvome redu uvažavati rezultate i kategorizacije, a posebno će se obraditi
podmladačka natjecanja koja još nisu u sustavu svjetskoga i evropskoga kalendara (pa ih ne uvažava
ni HOO), ali na kojima naši podmlatkari nastupaju i ostvaruju zapažene rezultate.
Zapisnik i odluke objavit ćemo u statutarnome roku.
krenule sportske igre mladih

Sportske igre mladih 2011. krenule su prema planu uvodnim turnirom u Velikoj Gorici. Bile su to
kvalifikacije za Grad i Županiju, a o pobjednicima i zbivanjima možete se informirati na stranicama BK
Zagreb Maksimir.
BC Concordia organizira besplatan program za djecu
Badmintonski centar Concordija organizira besplatno igranje badmintona za djecu. Opširnije...
podsjetnik
Za nekoliko dana završava sezona 2010.-11. Rezultate i ostale podatke vezane uz sezonu ovih ćemo
dana unijeti u bazu podataka ZŠS-a i na osnovu tih podataka Stručna služba ZŠS-a vršit će rangiranje
klubova u proračunskim tablicama za 2012. Kao što smo već najavili, ove godine rad na planu počeo
je vrlo rano, pa stoga upozoravamo sve klubove da provjere podatke sa stranicama nacionalnoga
Saveza jer ćemo te podatke uzimati kao službene pri ažuriranju naše baze. Svakako provjeriti stanje
Upisnika igrača (zadnju verziju u sezoni) kako se ne bi dogodilo da neki pogrješan podatak završi u
bazi.
Svakako treba provjeriti i izvod iz registra kategoriziranih sportaša na stranicama HOO-a.
20. lipnja
XIX. sjednica upravnog odbora saveza - poziv
Na temelju Statuta Saveza predsjednica Saveza 20. lipnja 2011. sazvala je XIX. sjednicu Upravnog
odbora Saveza za ponedjeljak 27. lipnja 2011. u 18.00 sati u sjedištu Saveza, uz sljedeći prijedlog
dnevnoga reda:
1. Ovjera zapisnika i odluka XVIII. sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XVIII. sjednice
3.2 Programski izvještaj
3.2.1 Polugodišnje programsko izvješće
3.3 Financijski izvještaj
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Razrada programa
4.2 Razrada Financijskog plana – stavka Natjecanja
5. Ostalo
Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sastanak da svoj izostanak najave na
vrijeme u skladu s obvezom iz Poslovnika Saveza, točka 5.1.3.
turnir "roditelj i dijete" u velikoj gorici
Zanimljiv turnir održan je ovoga vikenda u turopoljskom susjedstvu. Megdan su podijelile obiteljske
kombinacije na turniru djece i roditelja, a treba reći da se odazvalo 20 parova, među kojima i neka
poznata badmintonska (prez)imena. Pobijedili su kći i tata Slanc, a izvještaj s turnira dostupan je na
stranicama BK Zagreb Maksimir.
24. lipnja bit Će go
Napominjemo da u petak 24. o.m. Almerija neće raditi te se stoga u evidenciju radnoga vremena zaposlenicima Saveza i klubova kojima se plaća isplaćuje iz gradskoga proračuna - u petak bilježi dan
godišnjeg odmora.
napomena tajnika
Tajnik se ispričava zbog tehničkih problema s mobitelom koji su ometali komunikaciju u razdoblju od
srijede do petka. Problemi su u međuvremenu otklonjeni.

13. lipnja
ZavrŠila zagrebaČka školska liga "Jamnica"
Turnirom osnovnoškolskih parova i srednjoškolaca pojedinačno i mješovitih parova je završila
ovosezonska Zagrebačka badmintonska liga -"Jamnica". Izvještava povjerenica Renata Horvat
Vrbnjak. Na parskom turniru su nastupili igrači doslovno od I. do VIII. razreda. Ekipu iz Banja Luke je
dopratila TV ekipa kako bi snimila njihove slavodobitnike što je odlično za njihov razvoj badmintona.
Nisam još čula za slučaj da bi TV ekipa pratila bilo koju badmintonsku ekipu na neko natjecanje i to u
drugu državu. Rezultati:
srednjoškolci: 1. Slobodan Stijaković, 2. Miroslav Kočić, 3. David Figurić
srednjoškolke: 1. Josipa Krtić, 2. Jovana Paspalj, 3. Tajana Andrle
mješoviti parovi: 1. Miroslav Kočić/Tajana Andrle, 2. Patrik Sadaić/Josipa Krtić, 3. Marko Kočić/Dajana
Đurić.
Ukupni poredak:
srednjoškolci: 1. Miroslav Kočić, 2. Slobodan Stijaković, 3. David Figurić, 4. Patrik Sadaić, 5. Marko
Kočić, 6. Robert Kirša itd.
srednjoškolke: 1. Jovana Paspalj, 2. Tajana Andrle, 3. Josipa Krtić, 4. Dajana Đurić itd.
Osnovnoškolci - muški parovi: 1. Ivan Jelkić/Edvin Hadžihalilović; 2. Ivan Vujević/Šimun Kastrapeli; 3.
Marko Tejić/Predrag Lajić
ženski parovi: 1. Nika Jelačić/Helena Slišković; 2. Petra Cvitkušić/Inga Sadaić; 3. Lucija Trgovac/Karla
Božić;
mješoviti parovi: 1. Ivan Jelkić/Inga Sadaić; 2. Dorian Cviijanović/Lucija Buchberger; 3. Edvin
Hadžihalilović/Lucija Trgovac.
Igračima i trenerima želim ugodne ljetne praznike, te da se dobro pripremite za iduću sezonu. Ujedno
u ime Saveza čestitamo svim prvacima i dobitnicima odličja.
kreĆU SPORTSKE IGRE MLADIH
Natjecanje u badmintonu za Zagrebačku županiju u sklopu Sportskih igara mladih održat će se 21.
lipnja 2011. s početkom u 17.00 sati u DT Areni, Novo Čiče. Prošlogodišnje badmintonsko finale
Sportskih igara mladih u Splitu pokazalo je svu čar takvog jednog natjecanja. I ove godine očekujemo
puno uzbudljivih mečeva i zabave jer Sportske igre mladih su prije svega druženje, prijateljstvo,
zabava i sport. Prijavi se i sudjeluj besplatno, a prijave traju do 15. lipnja 2011. godine. Igraju se
pojedinačne konkurencije dječaka i djevojaka u dobnim skupinama:
1. 1993 i mlađi
2. 1996 i mlađi
3. 2000 i mlađi
Način prijave:
1. Facebook: www.facebook.com/sportske.igre.mladih
2. www.igremladih.org
3. Na e-mail : frane@igremladih.org
4. Na mob. kordinatora za Grad Zagreb i Zagrebačku Županiju - Frane Župa 099 439 9206.
turnir "roditelj i dijete"
Velika Gorica - Badmintonski klub VG organizira parski turnir roditelja i djece. Turnir se igra 19. lipnja u
DT Areni, a svaki par čini roditelj i dijete (bez dobnoga ograničenja). Poziv u privitku.
X. skupŠtinska sjednica ZŠS-a
Na zadnjoj skupštini ZŠS-a održanoj 2. lipnja Savez je predstavljala odbornica Ines Krpan, koja nam
prenosi nekoliko osnovnih informacija s ove sjednice:
- na sjednici je bilo prisutno 77 članova od mogućih 101;
- poseban naglasak stavljen je na 6. točku dnevnog reda "Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u
športu Grada Zagreba za 2012. godinu;
- bilo je kritika na web stranicu ZŠS-a koja nije ažurirana;
- istaknut je problem nedefiniranosti kriterija, posebno kod individualnih sportaša;
- u 7. točci dnevnog reda "Izvješće o realizaciji športskog programa i utrošku sredstava s naslova ZŽS-

a period I-III/2011. tajnik Bašić apelirao je da se svaka tri mjeseca dostavlja Izvješće Savezima prema
financijskom planu;
- tajnik je istaknuo da se ostvarilo 90% planiranog;
- tajnici saveza moraju uredno izvještavati o utrošenim sredstvima programa javnih potreba;
- istaknut je na kraju problem korištenja poslovnih prostora i o isteku najma sa 31.12.2012.
podsjetnik - prijedlozi za razradu
Podsjećamo na odluku Upravnog odbora po kojem je danas zadnji dan za dostavu prijedloga vezanih
uz razradu sredstava za natjecanja (vidjeti obavijesti od 31. svibnja).
8. lipnja
objekti za svibanj
Svibanjska dotacija za objekte proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
6. lipnja
zapisnik i odluke xviii. sjednice uo-a
Zapisnik i odluke posljednje sjednice objavljujemo u rubrici Akti Saveza.
pozivaju se zainteresirani za teČaj na hoa-i
Na stranicama nacionalnoga Saveza objavljen je poziv zainteresiranima za trenerski tečaj na
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji. Podsjećamo, taj tečaj daje zakonsku kvalifikaciju za rad u badmintonu
i u prvoj generaciji završilo ga je šesnaestero polaznika. Potičemo klubove da ustanove interes u
svome članstvu i jave ga u tajništvo HBS-a do 13. o.m. U slučaju da se javi dovoljan broj
zainteresiranih novi tečaj mogao bi krenuti iduće sezone.
Također, skrećemo pozornost i na obavijest nacionalnog Saveza od 30. svibnja, kojima HOA i učilište
Aspira pozivaju na studij sportskoga menađmenta.
3. lipnja
obveza evidencije radnoga vremena
Još jednom, podsjećamo na obvezu evidencije radnoga vremena za sve trenere koji su zaposleni u
Savezu i udruženim klubovima. Klubovi su dužni dostaviti Savezu popunjeni obrazac za svoje
zaposlenike do 3. u mjesecu (danas!) za predhodni mjesec, a potom Savez do 5. šalje objedinjeno
izvješće ZŠS-u. Molimo striktno se pridržavati ovih rokova.
31. svibnja
odrŽana XVIII. sjednica UO-a
Večeras je u sjedištu Saveza održana sjednica Upravnoga odbora, prva nakon Godišnje skupštine
Saveza. Među odlukama donesenim na sjednici ističemo one vezane uz razradu preostalih sredstava
sa stavke Natjecanja (58.740 kn do kraja ove godine). Dio se namjenjuje kao naknada organizatorima
turnira HBS-a (1200 kn po turniru), a dio će ići za dotacije klubovima. Iako su klubovi već dostavili
neke zamolbe odlučeno je da se konačna odluka o razradi prebaci na iduću sjednicu UO-a,
predviđenu za 27. lipnja. Stoga se klubovi i dužnosnici pozivaju da do 13. lipnja dostave svoje
podneske vezane kako uz kriterije tako i uz konkretne prijedloge razrade.
Također, odbornici su uvažili potrebu evidencije radnoga vremena za trenere koji su u radnom
odnosu, uvažavajući specifičnost posla te se u tome smislu očekuju određene "šprance" koje bi
pomogle pri dostavi evidencije nadležnim naslovima.
Zapisnik i odluke sjednice bit će objavljene u statutarnome roku.

holding poziva u dvoranu maksimir
Iz Zagrebačkog Holdinga podsjećaju da su tereni u Centru Ravnice na raspolaganju te da se
zainteresirani - klubovi, igrači i rekreativci - mogu slobodno javiti i rezervirati svoj termin, illi preko
Saveza ili direktno na broj voditeljice komercijalnoga odjela u Podružnici gđe. Veronike AntićVodopivec 6421 039, ili mobitel 091/4040 269.
30. svibnja
ZŠL "JAMNICA" - poziv na parski turnir
Naša povjerenica Renata Horvat Vrbnjak šalje poziv na završni turnir, Zagrebačke školske lige
"Jamnica" koji će se održati u subotu 11. lipnja na svome uobičajenom poprištu - centru Turbo limač.
Igraju se srednjoškolske i parske discipline, te će biti organizirana i podjela odličja. Poziv je dostupan u
rubrici Školski badminton.
26. svibnja
kolegij tajnika i najava skupŠtine
Na današnjem kolegiju tajnika gradskih sportskih saveza glavni tajnik Bašić i suradnici izvijestili su
nazočne o više predstojećih akcija i zadataka, među kojima najviše pozornosti svakako izazivaju
određena strukturna preslagivanja u planskim dokumentima ZŠS-a. Predstojećom skupštinom ZŠS-a
otvara se najprije rasprava, a potom bi uslijedile konkretne promjene u planu i programu, najprije za
2012., a potom i u strateškome razdoblju do 2020. godine. Polazne osnove za 2012. ukazuju na to da
će se težište dati klubovima koji imaju sve uzrastne kategorije, ali će se veći značaj dati
kategoriziranim sportašima podmlatka, dok se očekuje da dio skrbi o vrhunskim sportašima, osobito I.
i II. kategorije preuzmu nacionalni savezi i HOO, kojima je to, uostalom, i zadaća. Ujedno bilježimo da
je prihvaćena i naša primjedba na vrednovanje klubova koji kontinuirano proizvode kvalitetan
podmladak (točka 3). Također, veća će se pažnja pokloniti ženskom osobito ekipnom sportu koji
najviše trpi zbog recesivnih pojava.
Vrlo važna promjena, uzrokovana i zamijećenim nedostatcima u sustavu, ali i primjedbama revizije,
jest ukidanje Zajedničkih programa. Isti će se dijelom ukinuti - jer ih je teško namjenski planirati, pa
stoga i namjenski izvoditi - a dijelom uklopiti u redovne. Tako će se, primjerice, ukinuti program
centara, te će biti zamijenjen profesionalnim radnim odnosom trenera. Za sve ove ciljeve izrađen je i
rokovnik.
Od ostalih tema napominjemo:
- savezima je podijeljen upitnik tvrtke Karzen&Karzen vezan uz potrebe za pripreme sportaša, dotično
uz budući olimpijski centar Silba;
- počela je revizorska analiza radnih mjesta čije se plaće osiguravaju kroz gradski proračun;
- rebalans gradskoga proračuna očekuje se samo u vidu tehničkoga preslagivanja, bez rezanja
sredstava savezima.
Voditelj službe analize Ostojić upozorio je da jedan dio saveza i klubova kasni s dostavom redovitih
mjesečnih financijskih izvještaja te je spomenuo mogućnost da takvi ostanu bez financiranja.
24. svibnja
XVIII. sjednica uo-a
Na temelju Statuta Saveza predsjednica Saveza 16. svibnja 2011. sazvala je XVIII. sjednicu Upravnog
odbora Saveza za utorak 31. svibnja 2011. u 18.00 sati u sjedištu Saveza, uz sljedeći prijedlog
dnevnoga reda
1. Ovjera zapisnika i odluka XVII. sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XVII. sjednice
3.2 Programski izvještaj
3.2.1 Izvještaj o MP Hrvatske

3.3 Financijski izvještaj
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Razrada programa
4.1.1 Evidencija radnog vremena
4.2 Razrada Financijskog plana
5. Ostalo
Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sastanak da svoj izostanak najave na
vrijeme u skladu s obvezom iz Poslovnika Saveza, točka 5.1.3.
aktivnosti zŠs-a
U ZŠS-u na rasporedu je kolegij tajnika, koji će se održati u četvrtak prijepodne, a potom slijedi i
skupština ZŠS-a zakazana za 2. lipnja. Glavna tema obaju skupova bit će, uz financijsko izvješće za
prošlu godinu, početak rada na izradi plana za 2012. Rani start u ovome slučaju podrazumijeva i
usvajanje polaznih osnova za izradu takvoga plana, dakle određene kriterijske korekcije. U svakom
slučaju o pojedinostima ćemo izvijestiti nakon kolegija.
20. svibnja
regionalne kvalifikacije za "SPOrtske igre mladih"
Sportske igre mladih "Ina" uskoro kreću. Ovo natjecanje, s kojim smo posljednjih godina razvili vrlo
dobru suradnju, okuplja sve veći broj badmintonaša u cijeloj Hrvatskoj. Uzimajući u obzir kvalitetu i
kvantitetu gradske i županijske badmintonske zajednice naše, zagrebačke, kvalifikacije u znaku su
doista oštre podmladačke konkurencije. Turnir će se održati 20. lipnja u dvorani Concordije, a opširnije
o kvalifikacijama i turniru na stranicama BK Zagreb Maksimir.
dvanaestina i objekti za travanj
12-ina za travanj, kao i travanjska dotacija za objekte, proslijeđeni su danas na račune klubova
korisnika.
18. svibnja
sveuČiliŠno prvenstvo zagreba
U bogatom proteklom badmintonskom vikendu održano je i Sveučilišno prvenstvo Zagreba. Obzirom
na imena - prilično jak turnir, a naslove prvaka osvojili su Petra Brandt i Igor Čimbur, oboje studenti
Ekonomskog fakulteta. Opširnije o Prvenstvu na stranicama BK Zagreb Maksimir.
16. svibnja
rezultati V. kruga ZBL "Jamnica"
Nastupom 61 igrača na V. turniru završila je pojedinačna ZBL "Jamnica". Nastupili su pretežno igrači s
vrha ljestvice te novi val malih igrača iz Vrbovca. Lucija Trgovac je ostvarila još jednu dvostruku
pobjedu.
Rezultati V. kruga:
dječaci 1-4. razred: 1. Dino Ivčević 2. Luka Ban 3. Filip Bačić
djevojčice 1-4. razred: 1. Doroteja Brkić, 2. Tamara Cvitkušić, 3. Antea Rendulić
dječaci 5-6. razred: 1. Marko Pekas, 2. Bruno Grofelnik, 3. Mladen Tejić
djevojćice 5-6. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Petra Rukavina, 3. Petra Cvitkušić
dječaci 7-8. razred: 1. Ivan Vujević, 2. Mladen Tejić, 3. Martin Brcko
djevojčice 7-8. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Tea Grofelnik, 3. Petra Rukavina
U ovoj sezoni je nastupilo ukupno 165 natjecatelja. Šest prvoplasiranih u svakoj konkurenciji će dobiti
medalju ili diplomu te neku nagradicu, a to su:
dječaci 1-4. razred: 1. Dino Ivčević, 2. Luka Ban, 3. Patrik Burnić, 4. Filip Bačić, 5. Stjepan Smojver, 6.
Marko Kozlik

djevojčice 1-4. razred: 1. Doroteja Brkić, 2. Tamara Cvitkušić, 3. Leonarda Rebrović, 4. Antea
Rendulić, 5. Tihana Doko, 6. Patricija Cindrić
dječaci 5-6. razred: 1. Mladen Tejić, 2. Marko Pekas, 3. Martin Brcko, 4. Edvin Hadžihalilović, 5.
Dorijan Cvijanović, 6. Dino Ivčević
djevojčice 5-6. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Petra Rukavina, 3. Petra Cvitkušić, 4. Ivona Roso, 5.
Lucija Buchberger, 6. Elena Miščević
dječaci 7-8. razred: 1. Mladen Tejić, 2. Ivan Vujević, 3. Domagoj Pfeiffer, 4. Mihael Zorić i Ivan Jelkić,
6. Šimun Kastrapeli
djevojčice 7-8. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Petra Rukavina, 3. Tea Grofelnik, 4. Nika Jelačić, 5. Paula
Barković, 6. Nives Vučić
Sve rezultate V. kruga te ukupni poredak pogledajte u rubrici Školski sport.
VIii. sjednica uo-a krajem mjeseca
Zbog obveza predsjednice Saveza iduća sjednica UO-a pomaknuta je na kraj mjeseca.
9. svibnja
V. krug ZBL "Jamnica"
Naša povjerenica Horvat Vrbnjak poziva na zadnji pojedinačni krug ZBL "Jamnica". Molimo da obratite
pažnju na to da se u ovom krugu ne igra turnir srednjoškolaca, nego će srednjoškolci 11. lipnja igrati
zadnji krug pojedinačnih i mješovitih parova. Tada će biti podjela za pojedinačnu konkurenciju i turnir
parova osnovnoškolaca. Poziv objavljujemo u rubrici Školski badminton.
6. svibnja
biatlonski savez poziva na seminar
Naši susjedi sa četvrtoga kata Almerije pozivaju na zanimljiv seminar u organizaciji Biatlonskog
saveza, Hrvatske olimpijske akademije i tvrtke „Larus“ s naslovom "Primjena novih tehnologija u
bazičnoj pripremi sportaša". Seminar će se održati 13. svibnja 2011. godine u sobi 48 HOO-a Dom
sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, s početkom u 11,00 sati. Molimo zainteresirane da obavezno
najave svoj dolazak na tel. 6398-593. Opširnije u privitku.
XVIII. sjednica UO-a u najavi
Predsjednica Saveza najvila je sljedeću sjednicu Upravnoga odbora za 26. o.m. Poziv i materijali bit
će upućeni u statutarnome roku, a za sada samo najavljujemo termin.
zahvaljujemo na Čestitkama
U ime Saveza srdačno zahvaljujemo na čestitkama koje smo primili od uprave i kolega iz ZŠS-a u
povodu 20. obljetnice Saveza.
2. svibnja
dvanaestina za oŽujak
12-ina za ožujak proslijeđena je danas na račune klubova korisnika.
27. travnja
proslava 20. obljetnice saveza

Naš je Savez domaćin zajedničke proslave 20. rođendana ZBS-a i HBS-a, koja će se održati sutra u
Teniskom i badmintonskom centru Maksimir na Ravnicama. Tim povodom pozivamo sve naše članove
i prijatelje badmintona da se odazovu pozivnici koji smo objavili na stranicama nacionalnog Saveza
kako bismo se zajedno prisjetili protekla dva desetljeća i svega onoga na što možemo biti ponosni u
kratkoj, ali zanimljivoj povijesti gradskoga i hrvatskoga badmintona.
podsjetnik - zdravstveni pregled sportaŠa
Podsjećamo na obavijest od 11. travnja.
26. travnja
objekti za oŽujak
Danas su na račune klubova proslijeđene dotacije za objekte za ožujak, sukladno razradi iz obavijesti
od 16. ožujka.
21. travnja
sretan uskrs!
Svim klubovima, igračima i dužnosnicima te svim posjetiteljima naših stranica želimo sretan i veseo
Uskrs!
18. travnja
20 godina zagrebaČkog badmintonskog saveza
Danas naš Savez slavi značajnu obljetnicu - 20. rođendan. Dana 18. travnja 1991. badmintonski
klubovi Zagreb i Stella osnivali su Zagrebački badmintonski savez. Osnivačku skupštinu činili su: Ante
Juric, Marijan Vukelić, Mario Obradović, Lidija Petrinović i Marinko Šišak (Stella), te Ratko Bajakić,
Alan Kreiziger, Daniel Lacko, Zoran Petruša i Berislav Šarić (Zagreb). Za predsjednika izabran je
Marinko Šišak, a za tajnika Alan Kreiziger. Prvo sjedište Saveza bilo je u naselju Središče, u današnjoj
ulici Brune Bušića br. 6.
Ne želimo ovdje mnogo o povijesti - o tome sve piše u našem Ljetopisu - već samo napominjemo da
ćemo proslavu rođendana organizirati zajedno s našim nacionalnim Savezom, koji je osnovan iste te
večeri u Središču, o čemu ćemo izvijestiti ovih dana.
sportsko hodoČaŠĆe u mariju bistricu
Obavještavamo klubove. sportaše i sve zainteresirane da Zagrebačka nadbiskupija, Nadbiskupski
duhovni stol, u ponedjeljak, 2. svibnja 2011. organizira tradicionalno hodočašće zagrebačkih športaša
u Mariju Bistricu, naše najveće marijansko svetište. Sve relevantne informacije glede organiziranog
prijevoza i vremena polaska, mogu se dobiti kod osobe zadužene za pastoral športaša, trajnog
đakona g. Marijana Spehnjaka, tel. 01/ 4894865, mob 099/ 2004475.
seminar tvrtke "intact"
Tvrtka Intact putem svoje stranice na Facebooku poziva sve sportaše, trenere i zdravstvenike na
seminar u srijedu 20. o.m. posvećen elektrostimulaciji kao terapijskoj metodi.
13. travnja
zBL "Jamnica" - odigran IV. krug

U četvrtom krugu ZBL-e "Jamnica" nastupila su 92 igrača. Prema riječima povjerenice natjecanja
Renate Horvat Vrbnjak najzanimljivije je bilo u konkurenciji dječaka V-VI. razreda gdje je mnogo
podjednakih igrača u borbi za vrh. Zbog toga će i zadnji krug, 14. svibnja biti vrlo zanimljiv. Rezultati
IV. kruga:
dječaci 1-4. razred: 1. Dino Ivčević, 2. Patrik Burnić, 3. Luka Ban;
djevojčice 1-4. razred: 1. Doroteja Brkić, 2. Leonarda Rebrović, 3. Tamara Cvitkušić;
dječaci 5-6. razred: 1. Dino Belas, 2. Mladen Tejić, 3. Marko Pekas;
djevojčice 5-6. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Petra Cvitkušić, 3. Lucija Buchberger
dječaci 7-8. razred: 1. Ivan Jelkić, 2. Mladen Tejić, 3. Domagoj Pfeiffer;
djevojčice 7-8. razred: 1. Paula Barković, 2. Lucija Trgovac, 3. Tea Grofelnik;
srednjoškolci: 1. Slobodan Stijaković, 2. Patrik Sadaić, 3. David Figurić.
Potpuni rezulatati kruga te aktualna rang-ljestvica objavljeni su u rubrici Školski badminton, a na
stranicama BK Zagreb Maksimira dostupan je i opširniji prikaz turnira s fotogalerijom.
11. travnja
zdravstveni pregled sportaŠa
Prenosimo važnu obavijest naše Poliklinike za medicinu rada i športa, sa medicinsko-biokemijskim
laboratorijem (tel: 01/6404-480).
"Poštovani,
termini liječničkih pregleda vaših klubova su:
29. travnja – petak;
2. svibnja – ponedjeljak.
Molimo da igrači dođu s važećim iskaznicama kluba ili nekim dokumentom sa slikom. Radno vrijeme
Poliklinike je od 7.30 do 20.00. Svi registrirani sportaši stariji od 9 godina dužni su načiniti laboratorijski
pregled krvi i mokraće (dan prije pregleda u Poliklinici). Laboratorijska pretraga je obvezna jednom u
tekućoj godini. Uzimanje uzoraka krvi i mokraće obavlja se radnim danom (osim subote) od 7.15 do
10.00 sati (treba doći natašte). Ako sportaši dolaze prvi put molimo da dođu s roditeljem ili skrbnikom
(predpostavljamo da se ovo odnosi samo na maloljetne, opaska ZBS). Ukoliko sportaš korisnik naših
usluga ima naznake bolesti (povišena tjelesna temperatura, proljev i/ili povraćanje sa ili bez osipa po
tijelu) molimo da se predhono javi svome liječniku."
Cijena ove laboratorijske obveze nije napomenuta, ali predpostavljamo da se popust na količinu može
očekivati.
struČno predavanje za trenere
Prenosimo obavijest voditeljice Odjela za izobrazbu trenera gđe. Ljiljane Kuhta Jeličić namijenjenu
trenerima čija se plaća osigurava iz sredstava ZŠS-a:
"Poštovani!
Obavještavamo vas da će se u srijedu, 13. travnja 2011. godine, s početkom u 15,00 sati, u velikom
amfiteatru Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, održati
stručno predavanje na temu: MBST – terapijska nuklearna magnetna rezonanca – revolucionarna
novost u liječenju i prevenciji koštano-zglobnih bolesti i športskih ozljeda. Molimo da se stručnom
predavanju odazovete."
7. travnja
Dostava trenerskih diploma
Krajem prošlog mjeseca savezima i klubovima upućen je upit ZŠS-a za dostavu odgovarajuće
dokumentacije o stručnosti trenerskih kadrova u sportu. Takav smo upit dobili i mi. Obzirom da do
naznačenoga datuma - 4. travnja - ni jedan podnesak nije stigao u ZŠS (neka su prikupljanja
dokumentacije u tijeku) molimo da se isto žurno izvrši kako ne bi došlo do nepopularnih mjera koje
predviđa Zakon o športu. Što se trenera stranih državljana tiče, nostrifikacija njihovih diploma provodi
se prema uputama Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a upitnik koji je dužno ispuniti svo
četvero naših trenera je priložen.
Još jednom podsjećamo na žurnost.

PU ZagrebaČka poziva
Policijska uprava Zagrebačka u sklopu svojih preventivnih akcija za suzbijanje neprihvatljivog
ponašanja među školarcima poziva na suradnju. Dopis u privitku.
Nova gimnazija za sportaŠe
U našem gradu s radom počinje nova, Opća športska gimnazija, smještena u samom centru grada.
Tim povodom uprava Gimnazije obratila se sportskim savezima i klubovima pismom namjere.
stanka u tajniŠtvu
Tajništvo je ovih dana bilo u prisilnoj stanci zbog tajnikovih lumbalnih kralježaka, konkretno četvrtog i
petog. Stanje se popravlja.
30. ožujka
IV. krug ZŠL-e "Jamnica"
Četvrti krug Zagrebačke školske lige "Jamnica" igrat će u nedjelju 10. travnja na Velesajmu. Poziv
objavljujemo u rubrici Školski badminton.
Turniri u Velikoj gorici
BK Velika Gorica najavljuje svoja dva turnira: "Plišani medvjedić" za podmladak, koji će se održati
krajem travnja te ekipnu "Caffe ligu" koja će svoje četvrto izdanje imati 1. svibnja.
28. ožujka
uz juniorsko ph
Sva juniorska zlata ostaju u Zagrebu. To je sukus Juniorskoga prvenstva Hrvatske za 2011, održanog
prošle subote. Četiri naslova u Medvedgrad (jedan parski zajednički s BK Purger), jedan u HBK Max,
a Stella i Purger pridonijeli su tome da samo tri medalje pobjegnu izvan dohvata ZBS-a. Čestitamo
osvajačima odličja, klubovima i trenerima.
24. ožujka
mjeseČna financijska izvjeŠĆa
ZŠS poslao nam je naputke za financijska izvješća u 2011. koja su ponešto pojednostavljena u
odnosu na lanjsku godinu. Molimo klubove koji ostvaruju predmetna programska sredstva da prouče
ovaj naputak kao i obrazac za izvješće koji mogu skinuti na stranicama ZŠS-a.
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba obvezni su dostavljati
mjesečna izvješća o utrošku sredstava do krajnjeg korisnika. Tako su klubovi obvezni dostavljati
izvješće ZŠS-u za plaće trenera i stipendije športaša, a sredstva za honorarni stručni rad i natjecanja
svom matičnom savezu. Za sva druga sredstva koja klubovi ostvare od svojih gradskih saveza
obvezni su o utrošku do krajnjeg korisnika izvijestiti svoj gradski savez.
Obveza saveza i klubova je dostavljati mjesečna izvješća za mjesec u kojem su dobili sredstva do 8. u
mjesecu za prethodni mjesec. Tako izvješće za siječanj 2011. godine nije potrebno slati jer u siječnju
2011. godine nisu ostvarena programska sredstva. U veljači 2011. doznačena su sredstva za plaće
trenera i tajnika, programska sredstva dvanaestina i sredstva za stipendije. Ta sredstva klubovi i
savezi pravdaju za veljaču. U ožujku 2011. doznačena su sredstva za plaće, dvanaestina i stipendije.
Izvješće o utrošku tih sredstava klubovi i savezi pravdaju za ožujak.
22. ožujka

kolegij tajnika
Na današnjem redovnome kolegiju tajnika ZŠS-a bilo je dosta zanimljivih tema. Krenimo po
najvažnijim točkama:
Sportska televizija - urednik STV Jura Ozmec obavijestio je o skorom početku emitiranja, te upoznao
tajnike sa strukturom programa. O svemu više danas na nacionalnome portalu;
Mjesečna financijska izvješća - pojednostavit će se u odnosu na lanjska. No, obrasci izvještaja još nisu
objavljeni na stranicama ZŠS-a. Čim budu postavljeni obavijestit ćemo o ovoj obvezi;
Stanje kategorizacija - tajnici su zamoljeni za ažurno vođenje baze podataka, osobito glede aktivnoga
igračkoga kadra i aktualnih kategorizacija. Postavlja se pitanje članstva u Savezu onih klubova koje
nemaju registriranih igrača, a stanje kategorizacija bit će ključ kod izrade kako rebalansa za ovu
godinu, tako i kod izrade programa za 2012. koja bi trebala početi već u rujnu ove godine;
Novi kriteriji ZŠS-a - u izradi su, a idući mjesec bit će i konzultativnih sastanaka s predstavnicima
saveza oko ovog pitanja. Glavni tajnik Bašić istakao je prijedloge upućene s naše skupštine kao
primjer kvalitetnoga doprinosa izradi nove platforme;
Oprema i rekviziti - tajnici su obaviješteni o roku 10. travnja za dostavu zahtjeva za nabavku opreme i
rekvizita "prioritetno namijenjene programima mlađih uzrstnih kategorija".
Posebni gosti kolegija bili su predstavnici visoke škole za sportski menadžment Aspira iz Splita koja je
ponudila svoj zagrebački program osposbljavanja za sportske administrativce.
uz PH kadeta i poletaraca
Malo statistike uz upravo odigrano nacionalno prvenstvo podmlatka. Od ukupo sedam konkurencija
zagrebački su predstavnici osvojili četiri - uz još pola jedne parske konkurencije. U ukupnome zbiru
medalja Zagrebčani sudjeluju sa više od dvije trećine pobjedničkoga postolje. Osobito su uspješne bile
djevojke, a Maja Pavlinić (HBK Max) osvojila je dva zlata. Među klubovima uobičajeno najučinkovitiji
Medvedgrad 1998, slijedi HBK Max, a bilježimo - nakon dosta vremena - i jednu medalju Zagreb
Maksimira. Čestitke svima!
21. ožujka
Predavanje za trenere
ZŠS nas obavještava da će se u srijedu, 23. ožujka 2011. godine s početkom u 15,30 sati, u velikom
amfiteatru Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, održati
stručno predavanje na temu: Prehrana sportaša. Predavanje će održati: Marina Ašpeger, dr. medicine
Dolazak na predavanje je obavezan za sve sportske trenere kojima se plaća osigurava iz Programa
javnih potreba u športu Grada Zagreba. Eventualni izostanak potrebno je pismeno opravdati.
doČek ivice kosteliĆa
Kolege iz Zagrebačkoga automobilističkog saveza, inače fetivi Gračanci, pozivaju zagrebačke
sportaše na zajednički doček Ivice Kostelića, najboljega svjetskog skijaša. Evo poziva:
"Dragi športski pajdaši i pajdašice,
mi Gračanci, ponosni susjedi Ivice i Janice i cijele obitelji Kostelić, ali i njihovih prethodnika skijaša
Nenada Dančua i Vedrana Pavleka, klizačice Nevenke Lisak, košarkaša Ivice Valeka, rukometaša
Blaženka Lackovića, automobilista Zlatka Kadrnke i Silvija Bajde, nogometaša Ivana Kelave, mladog
hokejaša Dominika Kanaeta i mnogih drugih vrhunskih športaša, s radošću dočekujemo Ivičin dolazak
u Gračane, sa svjetskom skijaškom krunom – velikim kristalnim globusom. Naravno da ćemo to
dostojno obilježiti, kao što to Prigorci već znaju, velikom pučkom veselicom u ponedjeljak, 21. ožujka
2011. godine od 16,00 sati kod Tunela u Gračanima."
Preporučujemo ovu veselicu svima koji imaju cajta.
16. ožujka
Odigran III. krug zŠl "Jamnice"

O rezultatima trećega kruga. odigranog prošle subote, izvještava voditeljica natjecanja Renata Horvat
Vrbnjak.
Treći krug ZBL-"Jamnica" je okupio 81 igrača. Osim već poznatih lica, ponovno i uspješno su nastupili
Dubrovčani. Rezultati:
dječaci 1-4. razred: 1. Stjepan Smojver, 2. Patrik Burnić, 3. Lukša Zlošilo
djevojčice 1-4. razred: 1. Mia Čerjan, 2. Doroteja Brkić, 3. Antea Rendulić
dječaci 5-6. razred: 1. Dino Belas, 2. Dorian Cvijanović, 3. Edvin Hadžihalilović
djevojčice 5-6. razred: 1. Petra Rukavina, 2. Lucija Trgovac, 3. Petra Cvitkušić
dječaci 7-8. razred: 1. Mihael Zorić, 2. Andrija Kraljić, 3. Dominik Bezić
djevojčice 7-8. razred: 1. Paula Barković, 2. Lucija Trgovac, 3. Petra Rukavina
srednjoškolci: 1. Miroslav Kočić, 2. David Figurić, 3. Patrik Sadaić
srednjoškolke: 1. Tajana Anderle, 2. Jovana Paspalj, 3. Josipa Krtić
Potpuni poredak i jakostna ljestvica dostupni su u rubrici Školski badminton, a skrećemo pozornost i
na foto-galeriju na stranicama BK Zagreb Maksimira. Ovogodišnje, vrlo izjednačeno natjecanje,
nastavlja se u nedjelju, 10. travnja kad je na rasporedu IV. krug.
krenule 12-ine za objekte
Danas su na račune korisnika proslijeđene dvanaestine za objekte za siječanj i veljaču. Vjerujemo da
je to konačna uspostava redovite dinamike, a ovdje prilažemo i mjesečnu razradu prema planu za
2011:
BC Turbo limač (BK Medvedgrad 1998) - 15.375 kn
BC Max (HBK Max i II. selekcija Saveza) - 5.833,33 kn
BC Concordia (BK Purger) dotacije dobiva izravno iz Grada.
11. ožujka
dvanaestina za veljaČu
12-ina za veljaču proslijeđena je na račune klubova korisnika. Mjesečnu razradu po namjenama dali
smo u obavijestima od 21. veljače, a ovdje je razrada stručnoga rada po korisnicima:
stručni rad
Medvedgrad 1998 - 2.932,50 kn
Purger - 802,50 kn
Stella - 945,00 kn
Mao Hong - 322,50 kn (dodatak na program vrsnih trenera).
7. ožujka
badmintonski centar maksimir (ravnice) - nova dvorana u gradu!
Sa zadovoljstvom, koje smo morali skrivati tijekom "pristupnih pregovora", obavještavamo da kapitalni
objekt u gradskome vlasništvu, Teniski centar Maksimir, od 1. travnja ove godine postaje namjenska
badmintonska dvorana s kapacitetom do 18 badmintonskih terena. Ovaj iznimni događa - koji doista
mijenja badmintonsku kartu Zagreba, i praznome prostoru sjeveroistočnog dijela grada donosi
dvoranu koja može progutati i najzahtjevnije programe - istodobno je i velika obveza za badmintonsku
zajednicu. Naime, na nama - gradskome, ali i nacionalnom savezu, klubovima, organiziranim i
"običnim" rekreativcima - sada je zadatak da sa svojim programima koji ulaze u područje javnoga
interesa u sportu, popunimo cjelosezonsku satnicu dvorane i time pokažemo da je ova odluka
Zagrebačkoga Holdinga bila ispravna.
Ne gubimo vrijeme i stoga požurujemo sve, osobito klubove, da već u ovome dijelu sezone osiguraju
svoj prostor i svoje vrijeme u badmintonskoj dvorani Maksimir, kako bismo već u plan za 2012. mogli
ući sa definiranim programima i na taj način dodatni dio proračunskoga kolačića ZŠS-a i Grada
prebacili na badmintonsku tacnu.
Oosoba za kontakt na Ravnicama je gđa. Zrinka Sović, telefon 291 00 55.
zapisnik i odluke skupŠtine Saveza

U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke Godišnje skupštine Saveza održane 24. veljače
o.g.
OdrŽana skupŠtina ZŠS-a
Skupština ZŠS-a održana je prošlog četvrtka. U atmosferi stopostotne realizacije programa iz prošle
godine nije bilo puno razloga za nezadovoljstvo pa su skupštinari u dobrom raspoloženju prošli kroz
dnevni red.
3. ožujka
odigrano Školsko prvenstvo zagreba
Jučer je odigrano Prvenstvo Zagreba za učenike osnovnih škola. Prvoplasirane ekipe putuju na
završnicu Državnog prvenstva školskih sportskih klubova koje će se u svibnju održati u Splitu. OŠ
Zapruđe je ostvarilo dvostruku pobjedu. Kod djevojčica je to već treći put za redom, dok je muška
ekipa iznenadila prošlogodišnje pobjednike. Nastupilo je 14 muških i 11 ženskih ekipa - najbrojnije
natjecanje do sada! Poredak:
dječaci: 1. Zapruđe, 2. Grigor Vitez, 3. J. Klović
djevojčice: 1. Zapruđe, 2. J. Klović, 3. Špansko-Oranice.
III. kolo ZBL-e "JAMNICA"
Vrijeme leti i već nam je na redu III. turnir ZBL "Jamnica" - subota 12. ožujka u centru Turbo limač.
Broj natjecatelja raste iz turnira u turnir, a borba za ukupni poredak postaje sve zanimljivija. Poziv je
dostupan u rubrici Školski badminton.
2. ožujka
upozorenje korisnicima stipendija
Kategorizirirani sportaši I-III. kategorije ostvaruju pravo na stipendije ZŠS-a. Za dokazivanje toga
statusa potrebno je rješenje o kategorizaciji, koje izdaje HOO, ali od nedavno još jedan dokument potvrda o prebivalištu. Naime, zbog većeg broja slučajeva da zagrebački klubovi angažiraju igrače s
boravkom izvan Zagreba, kojima potom na temelju rezultata i članstva u klubu nastoje ishoditi gradske
stipendije, ZŠS je zatražio i ovaj dodatni dokument kojim se potvrđuje da je sportaš uistinu stanovnik
Zagreba. Iako nemamo takvih slučajeva propis se odnosi i na nas.
25. veljače
odrŽana godiŠnja skupŠtina saveza
Jučer je u Domu sportova održana redovna godišnja skupština Saveza. Premda su skupštinari imali
određenih primjedbi na predložene dokumente u raspravi su pronađena konstruktivna rješenja i
prijedlozi za neke konkretne i neke sistemske poteškoće. Jednoglasno raspoloženje osobito je bilo
vidljivo kod popune Upravnoga odbora u kojem su obje predložene kandidatkinje - Melanija Grubić
Sutara i Ines Krpan - dobile potporu svih nazočnih skupštinara. Zapisnik i odluke Skupštine objavit
ćemo u statutarnome roku.
23. veljače
sutra skupŠtina saveza
Podsjećamo na sutrašnju godišnju skupštinu i na materijale, koji su dostupni u rubrici Akti Saveza.
Ujedno mala dopuna u stavci Financijski plan - stavka stručnoga rada u iznosu od 9.630 kn odnosi se
na BK Purger.

22. veljače
odrŽan kolegij tajnika
Prvi ovogodišnji kolegij tajnika gradskih sportskih saveza održan je danas. Navodimo osnovne
informacije:
- skupština ZŠS-a održat će se u četvrtak 3. ožujka, a glavni tajnik Bašić naveo je da izvješće o
realizaciji, koje će Skupština usvajati, po prvi put nakon dugog razdoblja govori o stopostotnoj
realizaciji plana, dakako uz 10% rebalansa;
- ZŠS uvodi praksu objavljivanja svojih akata, uključujući i zapisnike Upravnog odbora, na svojim
internetskim stranicama;
- prvo polugodište ove godine bit će i razdoblje intenzivne pripreme novih programskih kriterija u
gradskome sportu, na čemu će biti angažirani svi gradski savezi;
- ZŠS je ponovo pred gradskim vlastima pokrenuo pitanje trajnog rješenja sjedišta ZŠS-a i gradskih
sportskih saveza budući se rješenje sa preuređenjem bive tvornice Pluto procijenilo preskupim;
- Upravni odbor ZŠS-a izabrao je dosadašnjeg glavnog tajnika V. Bašića za novi četverogodišnji
mandat.
21. veljače
stigla prva dvanaestina
Prva 12-ina za 2011. stigla je na račun Saveza. Iznos 12-ine je 11.902,50 kn, a razrada po
namjenama je sljedeća:
stručni rad - 5.002,50 kn
natjecanja - 6.000 kn
materijalni troškovi - 900 kn
Za razradu po klubovima moramo još pričekati skupštinu u četvrtak, a očekujemo da će uskoro
profunkcionirati i dotacije iz Grada, dakle objekti.
16. veljače
II. krug ZBL "Jamnica"
Izvještava voditeljica natjecanja Renata Horvat Vrbnjak.
Drugi krug ZBL "Jamnica" bio je vrlo zanimljiv jer je bilo puno iznenađenja. Ukupno 102 igrača i
igračica, koji su imali sreću da ih mimoiđe gripa ili kakva druga bolest, pojavilo se u borbi za što bolji
plasman.
Najbolja pojedinka bila je Lucija Trgovac pobjedama u dvije konkurencije. Ponovno su nastupili igrači
iz Kutjeva i to vrlo uspješno: osvojili su sva prva tri mjesta kod dječaka - 7-8. razred - te druga mjesta
kod djevojčica i dječaka - 1-4. razred. Vidimo se za mjesec dana, 12. III. kada je na rasporedu III. krug.
Posebno spominjemo prvih troje u svakoj konkurenciji, a svi rezultati kao i nove ljestvice dostupni su u
rubrici Školski badminton.
dječaci 1-4. razred: 1. Dino Ivčević, 2. Stjepan Smojver, 3. Patrik Burnić
djevojčice 1-4. razred: 1. Inga Sadaić, 2. Iva Budimir, 3. Doroteja Brkić
dječaci 5-6. razred: 1. Martin Brcko, 2. Dino Ivčević, 3. Mladen Tejić
djevojčice 5-6. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Petra Rukavina, 3. Petra Cvitkušić
dječaci 7-8. razred: 1. Mihael Zorić, 2. Mateo Ivan Nikolić, 3. Matko Tomić
djevojčice 7-8. razred: 1. Lucija Trgovac, 2. Tea Grofelnik, 3. Petra Rukavina
srednjoškolci: 1. Miroslav Kočić, 2. Slobodan Stijaković, 3. Patrik Sadaić
srednjoškolke: 1. Jovana Paspalj, 2. Tajana Anderle, 3. Dajana Đurić.
14. veljače
godiŠnja skupŠtina saveza
U rubrici Akti Saveza objavljujemo poziv i materijale za Redovnu godišnju skupštinu Saveza koja će se
održati u četvrtak 24. veljače 2011. u dvorani Zagreb Doma sportova, s početkom u 18 sati.

Napomenimo da su za dva upražnjena mjesta u Upravnom odboru stigle dvije kandidature (BK Stella i
HBK Max), dok za mjesto stegovnoga suca nije bilo kandidata. Skupštinska prijavnica dostupna je i
među materijalima.
10. veljače
zapisnik i odluke XVII. sjednice uO-a
U rubrici Akti Saveza objavljujemo zapisnik i odluke posljednje sjednice UO-a.
obvezna edukacija trenera
Međunarodna konferencija o kondicijskoj priremi održava se 25. i 26. veljače u Zagrebu. S tim u vezi
ZŠS obavještava da je nazočnost na konferenciji obvezna za sve trenere kojima se plaća osigurava
preko gradskog proračuna, a kotizaciju pokriva ZŠS. Stoga molimo da nam se jave treneri koji
eventualno nisu u mogućnosti nazočiti, zajedno s razlogom, kako bismo do petka 18. mogli traženi
dostaviti popis ZŠS-u.
hakirana stranica hbs-a
Upozoravamo da je noćas hakirana stranica nacionalnog Saveza. Na otklanjanju se radi.
podsjetnik
Podsjećamo na rok za prijave kandidata za nove članove Upravnoga odbora. Vidjeti obavijest ispod.

7. veljače
natjeČaj za popunu upravnoga odbora saveza
Upravni odbor na XVII. sjednici donio je odluku o natječaju za popunu dvaju mjesta u Upravnome
odboru te za izbor stegovnoga suca Saveza. Natječaj se raspisuje u skladu s točkom 3 Statuta
Saveza te u skladu s točkom 3 Poslovnika Saveza. Rok za kandidature je 13. veljače 2011., a izbor
će se izvršiti na Godišnjoj skupštini Saveza 24. o.m.
Upozoravamo da je faks Saveza (kao i telefon) trenutno izvan upotrebe, pa za podneske molimo
koristiti fizičku ili e-poštu.
uz PH 2011.
Ovoga vikenda održano je Prvenstvo Hrvatske, u ozračju koje svakako više može radovati gradski
nego nacionalni Savez. Članovi naše I. i II. selekcije odnijeli su sve naslove prvaka i sve medalje osim
jedne bronce. Čestitke svim prvacima i medaljašima, Medvedgradu kao najuspješnijem klubu, te Stelli
i Purgeru.
3. veljače
odrŽana XVII. sjednica uo-a
Danas je u sjedištu Saveza održana XVII. sjednica Upravnog odbora Saveza. Zapisnik i odluke objavit
ćemo u statutarnome roku, a za sada ističemo da je UO donio prijedloge dokumenata - izvještaj i plan
- o kojima će odlučivati Godišnja skupština Saveza koja je sazvana za 24. o.m. Na istoj Skupštini birat
će se i nedostajući dužnosnici Saveza, dotično dva člana Upravnoga odbora i stegovni sudac Saveza.
Kandidacijski postupak otvorit ćemo uskoro, a ovdje napominjemo da će rok za podnošenje
kandidatura biti do 13. o.m.

2. veljače
ZBL "JAmnica" - II. kolo
Danas objavljujemo poziv na II. kolo Zagrebačke školske lige "Jamnica", koje će se održati 12. o.m. u
centru Turbo limač na Velesajmu. Poziv se nalazi u rubrici Školski badminton.
31. siječnja
Novi tel/faks saveza
Danas je profunkcionirao i posljednji komunikacijski kanal Saveza - telefon i faks. No, upozoravamo na
novi broj: 639 54 84.
28. siječnja
sjednica uo-a pomaknuta na Četvrtak
Zbog mogućih problema sa kvorumom predsjednica Saveza prebacila je XVII. sjednicu za dan kasnije
- četvrtak - u 18.30 na predviđenome mjestu.
26. siječnja
Preseljenje saveza
Ured Saveza preselio je na IV. kat Almerije, soba 402, gdje dijeli prostor sa šahovskim Savezom
grada. Obzirom da je elektroničko-komunikacijski dio preseljenja još u tijeku, molimo za strpljenje
glede uspostave punoga kontakta.
XVII. sjednica UO-a
Na temelju Statuta Saveza predsjednica Saveza 26. siječnja 2011. sazvala je XVII. sjednicu Upravnog
odbora Saveza za srijedu 2. veljače 2011. u 18.30 sati u sjedištu Saveza, uz sljedeći prijedlog
dnevnoga reda
1. Ovjera zapisnika i odluka XVI. Sjednice
2. Ovjera odluka iz nadležnosti Upravnoga odbora koje je predsjednica Saveza donijela zbog žurnosti
3. Izvještaj o radu za predhodno razdoblje
3.1 Izvještaj o izvršenju odluka sa XVI sjednice
3.2 Nacrt Programskog izvještaja za 2010.
3.3 Nacrt Financijskog izvještaja za 2010.
4. Razrada plana za iduće razdoblje
4.1 Priprema Redovne godišnje skupštine Saveza
4.2 Nacrt Plana rada za 2011
4.3 Razrada Financijskog plana za 2011.
5. Ostalo
Molimo odbornike koji nisu u mogućnosti ili namjeri doći na sastanak da svoj izostanak najave na
vrijeme u skladu s obvezom iz Poslovnika Saveza, točka 5.1.3.
20. siječnja
II. selekcija - nastavak rada
II. selekcija Saveza nastavlja s radom u novom terminu - petkom od 21 do 23 h. Mjesto je Centar Max,
paviljon 20. Prvi trening u ovom dijelu sezone na rasporedu je u petak 4. veljače.
odbornik jurČiĆ poziva

Član našega Upravnog odbora i izbornik HBS-a Silvio Jurčič ovih dana slavi 40. rođendan, a ujedno
obilježava i 20 godina u badmintonu. Pogledamo li u naše ljetopise naći ćemo da je Silvio višestruki
prvak Hrvatske, a iz njegove karijere svakako treba izdvojiti da su on i sestra Andrea bili prvi hrvatski
igrači na evropskome (1994.) i svjetskome (1995.) prvenstvu u badmintonu. Stoga Silvio na
stranicama svoga kluba poziva sve prijatelje na proslavu rođendana i prisjećanje na protekle godine.
Naše srdačne čestitke!
18. siječnja
Preseljenje krajem tjedna
Najavljeno preseljenje ZŠS-a i sportskih saveza unutar Almerije imat će svoj udarni val od četvrtka u
12 h. Obzirom na taj zahvat doći će do kraćeg prekida komunikacija sa tajništvom, no od ponedjeljka
bi sve trebalo biti u redovitome pogonu.
maksovke naŠle sponzore
Kako javljaju iz HBK Max, dvije perjanice kluba - Dorotea Sutara i Maja Pavlinić - dobile su sponzorski
paket marke Head. Premda se za sada radi o osnovnom paketu opreme, ulazak velike marke u mali
sport uvijek je dobra vijest.
10. siječnja
IN memoriam - marijan puzjak
Sa žaljenjem prenosimo vijest da je jučer nakon kratke i teške bolesti preminuo g. Marijan Puzjak,
hrvatski branitelj, član HBK Max i otac trenera Ivana Puzjaka. Posljednji ispraćaj dragoga pokojnika bit
će u srijedu u 13.20 h na Markovu Polju.
Iskrena sućut obitelji i klubu.
IzvjeŠĆA za prosinac
Molimo klubove da nam dostave financijska izvješća za prosinac, a ima dužnika i za studeni.
Ponavljamo da nema novih dotacija dok izvješća ne budu dostavljena tajništvu.
4. siječnja
kreĆemo u novu!
Krajem godine stigla nam je lijepa čestitka iz ZŠS-a - i posljednja dvanestina, ona za prosinac, stigla je
na račun Saveza. Kad se sjetimo da je lani u isto vrijeme stigla dvanestina za svibanj (!), onda više ne
moramo raspravljati o tome jesu li prosvjedi u ZŠS-u i Skupštini imali smisla.
aŽuriranje popisa primatelja
Uobičajeno za ovo doba godine pozivamo naše čitatelje koji bi željeli da ih dodamo popisu primatelja
e-obavijesti o promjenama na stranici, da se jave. Dakako, i one koji žele da ih brišemo sa
postojećega popisa također molimo za kratku noticu o tome.
Prošlogodišnje obavijesti dostupne su na poveznici u lijevome stupcu.

