Zagreb, 2.prosinca 2020.
Broj: 261-1/2020
IZVJEŠĆE
sa XXV. sjednice Izvršnog održane
2.prosinca 2020. godine s početkom u 16 sati putem Skypea
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Siniša
Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak i Dino Blečić
Odsutni: Krešo Troskot, Luko Hendić, Alen Papak i Loris Matković
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica
Sjednicu je otvorio Tomislav Ćurko je na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio potreban kvorum,
glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. 0. Prihvaćanje Izvješća sa sjednice održane 19.listopada 2020.godine i zaključka
(br.235/20202) od 6.studenog 2020.godine
1. Odluka CZ RH o nužnim mjerama od 27.11.2020.godine, tumačenje Ministarstva turizma i
sporta (od 1.12.2020.godine) po odluci CZ RH i Odluka IO HBS-a o natjecanju u HBL
2.
3.
4.
5.

Žalba BK Zlatan Otok
Dopis Ive Topića o stanju u dvoranama u Splitu i Srebrenom
Zapisnik sjednice IO FEB od 9.11.2020.godine
Razno

koji je jednoglasno usvojen.

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU

AD 0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 19.listopada 2020. godine
Uz prijedlog D.Peršića da se zaduženja po odlukama sa sjednice prolongiraju, Izvješće je jednoglasno
usvojeno.
AD 1 Odluka CZ RH o nužnim mjerama od 27.11.2020.godine, tumačenje Ministarstva turizma i
sporta (od 1.12.2020.godine) po odluci CZ RH i Odluka IO HBS-a o natjecanju u HBL
Sukladno odluci CZ RH o nužnim mjerama od 27.11.2020.godine
https://civilnazastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20%20ograni%C4%8Davanja%20okupljanja%20i%20druge%20mjere.pdf
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i tumačenju Ministarstva turizma i sporta
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/12/Poja%C5%A1njenje-odredbe-vezane-uzograni%C4%8Denja-natjecanja-i-treninga-u-sportu-Odlukom-Sto%C5%BEera-civilne-za%C5%A1titeod-27.-studenoga-2020.-godine.pdf
nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Obustavljaju se sva natjecanja pod nadležnošću Hrvatskog boćarskog saveza.
Nastavak boćarskih natjecanja predviđa se za 15.siječnja 2021.godine ako epidemiološka
situacija i odluke nadležnih tijela to budu dopuštale.
Zadužuje se Sportska komisija da za sljedeću sjednicu IO-a (predviđena za 22.prosinca) izradi
prijedlog Kalendara natjecanja za 20201.godinu.
Do tada su trening i eventualno natjecanje, odlukama nadležnih tijela, dopušteni SAMO
kategoriziranim sportašima/cama članovima HBS-a (sportaši/ice I., II. i III.kategorije).
AD 2 Žalba Zlatan Otok
Bk Zlatan Otok je, sukladno Propozicijama natjecanja, uložio žalbu na odluku Povjerenika lige od
5.studenog 2020.godine, a koja se odnosi na registraciju susreta između BK Vir i Bk Zlatan Otok,
odigranog 31.listopada 2020.godine.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Izvršni odbor potvrđuje odluku Povjerenika lige od 5.studenog 2020.godine koja se odnosi na
registraciju susreta BK Vir – Bk Zlatan Otok.
Izvršni odbor odbacuje žalbu Bk Zlatan Otok.
Obrazloženje odluke i pouka o pravnom lijeku bit će dostavljena Bk Zlatan Otok i objavljena na
službenim stranicama Saveza.
AD 3. Dopis Ive Topića o stanju u dvoranama u Splitu i Srebrenom
I.Topić, član Sportske komisije HBS-a uputio je službeni dopis Izvršnom odboru o stanju u boćarskim
dvoranama u Splitu i Srebrenom.
Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene odluke:
1. Upozoravaju se svi klubovi HBL-a da su kao domaćini / organizatori susreta dužni osigurati da
je boćalište/boćarska dvorana u potpunosti sukladno Propozicijama o boćalištu. Ako boćališta
nisu u skladu s propozicijama susret se neće odigrati te će domaćin susreta izgubiti susret bez
borbe, a sukladno Propozicijama o natjecanju HBS-a koje definiraju način registracije susreta
kada domaćin nije osigurao uvjete za odigravanje susreta.
2.Zadužuju se Sportska i Sudačka komisija HBS-a da na dan odigravanja susreta prilikom
pregleda opreme i ispravnosti boćališta posebnu pažnju obrate na sanitarne uvjete na boćalištu,
Skype sjednica IO-a od 2.prosinca 2020. godine

Stranica 2

te ako uvjeti nisu zadovoljavajući ne dopusti odigravanje susreta. Posebnu pažnju posvetiti
boćalištima na Gripama i Srebrenom za koje je stigla službena primjedba.
AD 4. Razno
Na prijedlog D.Peršića jednoglasno je donesena odluka:
Zadužuje se Sportska komisija da izradi prijedlog izmjena i dopuna uputa vezanih za odgodu
prvenstvenih susreta.

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 17 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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