Zagreb, 6.svibnja 2020.
Broj: 72-1/2020
PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKI SAVEZI
IZVJEŠĆE
sa IXX. sjednice Izvršnog održane
6.svibnja 2020. godine s početkom u 16 sati putem Skypea
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Siniša Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak, Krešo Troskot, Alen Papak, Dino Blečić i Luko
Hendić
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica.
Sjednicu je otvorio i vodio Tomislav Ćurko koji ja na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio potreban
kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje izvješća sa sjednica IO-a održanih 25.2. i 24.3.2020. godine
1. Financijsko stanje saveza
2. Projekti mladi
3. Obveze - reprezentativci i predsjednici komisija
4. Sjednice IO-a FIB-e, FEB i CBI
5. Nastavak natjecanja u 2020.godini
6. Imenovanje zdravstvene komisije IO-a HBS-a
7. Razno
koji je jednoglasno prihvaćen.
ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednica IO-a održanih 25.2. i 24.3.2020. godine
Izvješća sa sjednica IO-a održanih 25.2. i 24.3.2020. godine jednoglasno su prihvaćena.
AD 1 – Financijsko stanje Saveza
Predsjednik Saveza potvrdio je da se HBS, kao i ostali sportski savezi i sport općenito u Hrvatskoj,
nalazi u teškom trenutku uzrokovanom pandemijom i da na mnoga pitanja u svezi financiranja i
nastavka treniranja i natjecanja u ovom trenutku nemamo informacije. No, dužni smo utvrditi čime
raspolažemo i donijeti neke odluke i po pitanju financiranja i po pitanju sportskih aktivnosti.
Članovi Izvršnog odbora u materijalima za sjednicu dobili su na uvid podatke o klubovima (koji
nastupaju u HB ligama) i županijskim savezima koji nisu uplatili klupsku članarinu prema HBS-u, a za
koju je rok uplate bio 31.ožujka 2020.godine. Njihove ukupne obveze prema Savezu iznose 86.000,00
kn.
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Prvi se za riječ javio K.Troskot i potvrdio prisutnima da su na području Osječko-baranjske županije
obustavljena sva financiranja prema sportskim udrugama i zajednicama sportova. Klubovi su ostali
bez novaca i nisu podmirili obveze prema županijskom savezu. Podsjeća da je do sada BS Osječkobaranjske županije uvijek uredno i na vrijeme podmirivao svoje obveze prema Savezu, no da je sada
situacija vrlo ozbiljna, neki klubovi vjerojatno neće nastaviti s natjecanjem.
I ostali prisutni članovi IO-a potvrdili su poteškoće u financiranju od lokalnih zajednica, gradova ili
županija, no Predsjednik je potvrdio da je članarina primarna obveza svakog člana udruge/kluba pa
onda kluba prema savezu, koja definira članstvo i koja omogućuje postojanje i obavljanje redovnih
aktivnosti. Podsjeća također da je rok za uplatu klupske članarine bio 31.ožujka, a potvrđen je prošle
godine na sjednici Skupštine i ne vidi objašnjenja da se čekao zadnji trenutak za plaćanje tih obveza.
U raspravu su se uključili i ostali članovi koji su ujedno i tajnici u svojim savezima, neki su naveli
pozitivna rješenja po pitanju pravovremene naplate i drugi koji su govorili o problemima s naplatom.
Na kraju rasprave donesen je jednoglasan zaključak da se potvrđuje status quo i prihodovne i
rashodovne strane financijskog plana, obavit će se razgovori s predstavnicima županijskih saveza te
će se nakon toga pripremiti prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za Skupštinu.
AD 2 – Projekt mladi
Po pitanju sufinanciranja projekata za mlade (odluka Izvršnog odbora 65/2020 od 25.veljače 2020.) u
iznosu od 40.000,00 kn, na prijedlog Predsjednika da se potvrdi status quo i odgodi isplata donesena
je jednoglasna odluka:
Odgađa se donošenje odluke o raspoređivanju 40.000,00 kn za projekte za rad s mladima.
AD 3 – Obveze – reprezentativci i predsjednici komisija
Glavna tajnica ukratko je podsjetila na veće obveze Saveza tijekom 2020.godine, a odnose se na isplate
naknada predsjednicima komisija za odrađenu 2019.godinu (Sportska, Sudačka, Komisija za akte i
Disciplinski sudac), naknade za povjerenike liga, dnevnice za sportašice i sportaše za 2019.godinu.
U kraćoj raspravi članovi IO-a ujedno i predsjednici komisija D.Peršić i Loris Matković odrekli su se
svoje godišnje naknade, i D.Blečić kao povjerenik HJBL-e -Sjever i L.Hendić u svojstvu povjerenika za
suđenje. B.Nadenić za sjednicu je pisanim putem potvrdio da se i on odriče naknade za predsjednika
Sudačke komisije. Predsjednik je svima zahvalio na toj gesti solidarnosti.
Na prijedlog Predsjednika donesen je jednoglasan zaključak da se odluka za isplatu ostalih
naknada odgađa do daljnjega.
AD 4 – Sjednice IO-a FIB-e, FEB i CBI
D.Peršić izvijestio je prisutne da su sve europske i svjetske federacije i konfederacije boćarskog sporta
održale video sjednice svojih Izvršnih odbora i da su donesene odluke o odgodi svih važnih natjecanja:
- SP za žene za 2021., SP U-18 i U-23 za 2021., raffa SP za mlade za 2021.,Europska boćarska federacija (FEB) odgodila je EP za seniorke, koje se trebalo održati u svibnju u
Ljubljani, za listopad 2020.godine ako to epidemiološke prilike budu dopuštale. Za održavanje EP za
seniore u Francuskoj šanse su male gotovo nikakve, tako da su seniori ostali gotovo bez natjecanja u
međunarodnom kalendaru, možda se održi tek petoboj „A.Anzur – A.Lagier Bruno“ u nekom novom
terminu.
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Juniorski (U-18) četveroboj Alpe-Adria koji se trebao održati početkom srpnja u Hrvatskoj, na otoku
Krku odgođen je za kraj 2020.godine kao još neki juniorski turniri regionalnog karaktera.
AD 5 - Nastavak natjecanja u 2020
Po pitanju nastavka natjecanja u novim okolnostima svi članovi izrazili su stav da bi svakako trebalo
završiti sezonu ako to ikako bude moguće, važno je i potrebno održati sustav i radi financiranja na
lokanoj i na državnoj razini. Pojedinačna prvenstva se mogu odgoditi za kraj godine ili prebaciti u
sljedeću kao i KUP natjecanja. Mnogo je otvorenih pitanja, hoće li i kada biti moguće igrati u
dvoranama, na koji način odigrati lige do kraja, izmjene propozicija… zajednički stav je i da se odredi
neki krajnji rok do kada bi bilo moguće odigrati sezonu 2019./2020.
Na kraju rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi jednoglasno su usvojene sljedeće
odluke:
-

-

Sva pojedinačna državna prvenstva po disciplinama za sve kategorije kao i kup
natjecanja za 2020.godinu odgađaju se i bit će planirana u 2021.godini. Organizatori i
domaćini potvrđeni u 2020.godini, ako iskažu interes, ostaju zaduženi za organizaciju
istih natjecanja u 2021.godini.
Nastavak natjecanja u Hrvatskim boćarskim ligama u natjecateljskoj sezoni
2019./2020. ovisi o razvoju epidemiološke situacije i odlukama nadležnih tijela. Po
donošenju odluke nacionalnog stožera o nastavku sportskih natjecanja, Hrvatski
boćarski savez donijet će novi kalendar natjecanja.

AD 6 Imenovanje Zdravstvene komisije IO-a HBS-a
Na prijedlog predsjednika i dopredsjednika Saveza jednoglasno je donesena odluka:
Izvršni odbor imenuje Zdravstvenu komisiju u sastavu:
1. dr. Kornelije Ilovar,
2. dr. Kazimir Markulin,
3. Dino Blečić.
Komisija će, među ostalim, biti zadužena za stručno tumačenje odluka i mjera nadležnih tijela CZ i
HZJZ kao i implementaciju istih u akte, odluke i propozicije natjecanja Hrvatskog boćarskog saveza
AD 7 Razno
-

-

U ponedjeljak, 11.5.2020. godine održat će se video sastanak vodstva Hrvatskog boćarskog
saveza i predstavnika svih županijskih boćarskih saveza radi analize trenutnog stanja i
planiranja nastavka natjecanja na svim razinama.
U srijedu, 13.5.2020.godine održat će se video sastanak vodstva Hrvatskog boćarskog saveza s
predstavnicima klubova 1.Hrvatske boćarske lige radi dogovora oko nastavka natjecanja u
1.Hrvatskoj boćarskoj ligi u sezoni 2019./2020.
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-

Sljedeća sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza održat će se za 14 dana do kada
se očekuje donošenje odluka nadležnih tijela CZ i HZJZ oko određivanja datuma i uvjeta početka
treninga i natjecanja u kategoriji amaterskog sporta koji obuhvaća i boćarski sport.

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18.15 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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