OBAVIJESTI 2003.

30. prosinca
Stranice Saveza ponovno u funkciji
Obavještavamo da su stranice Saveza, koje su bile izvan funkcije od kraja studenoga, ponovo
proradile. Ujedno svim korisnicima www.zabad.hr želimo sretnu Novu godinu i sve najbolje u
2004.
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
BK Medvedgrad 1998 - 13.773 kn (dotacija za članove selekcije)
Yi Gang - 1.530 (devet dnevnica za praćenje selekcije na nastupima izvan Zagreba i Hrvatske)

23. prosinca
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
BK Zagreb Maksimir - 11.335 kn (dotacija za članove selekcije)
BK Nika - 581 kn (dotacija za članove selekcije)
BK Purger- 9.592 kn (dotacija za članove selekcije)
BK Max - 1.882 kn (dotacija za članove selekcije)
Sretan Božić
Svim zagrebačkim badmintonašima, klubovima, igračima i dužnosnicima, te svim čitateljima naših
internetskih stranica želimo ugodne božićne blagdane. Mir i dobro!

19. prosinca
ZŠS podijelio priznanja najboljim mladim sportašima
Zagrebački športski savez priredio je danas u restoranu Horok podjelu priznanja najboljim mladim
sportašima grada, osvajačima odličja na velikim podmladačkim natjecanjima u 2003. godini.
Također, u sklopu ove svečanosti po prvi je puta organizirano i proglašenje najdarovitijih
polaznika sportskih škola, učenika 1. do 4. razreda onih škola u kojima postoji odgovarajuće
sportsko odjeljenje. S osobitim zadovoljstvom možemo javiti da je u toj premijernoj prilici ZŠS
prigodnim nagradama počastio i dvoje badmintonaša - Miju Antolić i Tvrtka Pajalića, članove
Medvedgrada, kojima je prigodne nagrade u ime ZŠS-a uručila naša poznata šahistica gđa Vlasta
Maček.

17. prosinca
Pišimo Eurosportu
Potaknut odličnim prijemom badmintonskoga tjedna na Eurosportu, za vrijeme Bitburger Opena,
Razvojni odjel EBU-a želi potaknuti veze (i utjecaj) što ih evropska badmintonska obitelj ima s
Eurosportom. U komunikaciji s Eurosportom EBU je saznao da je ovoj televizijskoj kući veoma
važna povratna informacija o gledanosti, i to ne samo informacija od strane badmintosnkih
saveza nego i od samih gledatelja. Susljedno tome EBU preporučuje svim prijateljima badmintona
da svoju podršku badmintonu na Eurosportu pošalju na neki od službenih naslova ove TV-kuće:
Eurosport Media GmbH

Rosenheimer strasse 145 c
81671 Muenchen - Njemačka
faks +49 (0) 89 958 29209
e-pošta: info@eurosport.co.uk
Vjerujemo da bi kratka elektronička poruka ili badmintonska božićno-novogodišnja čestitka
pridonijela većoj nazočnosti našega sporta na Eurosportu u 2004.
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata:
TB centar Turbo limač - 3.501,40 (najam dvorane za selekciju za prosinac)

16. prosinca
Ekipno Prvenstvo Zagreba
Povjerenica Renata Hadžihalilović izvještava o Gradskom ekipnom prvenstvu učenika 6.-8.
razreda osnovnih škola održanom 14. prosinca 2003. u OŠ Zapruđe:
M: 1. Matko Laginja (Igor Čimbur, Zvonimir Hoelbling, Josip Uglešić, Tvrtko Pajalić)
2. Grigor Vitez (Marin Meštrović, Pavao Timko)
3. Trnsko (Nikola Grgurić, Jakša Ševo)
4. I. Andrić,
5. Kralj Tomislav,
6. Zapruđe,
7. Šestine ?:
Ž: 1. Matko Laginja (Petra i Matea Brandt, Matea i Mia Antolić)
2. Trnjanska (Ivana Bobinac, Ivana Mamić, Ivana Mlinar, Tihana Pervan)
3. Zapruđe (Anja Gluhak, Antonia Banjad, Ana Grgurić)
4. Kralj Tomislav,
5. F.K.Frankopan,
6. Šestine,
7.-8. Lučko i Malešnica
OŠ M.Laginja se prošetala turnirom, vjerujemo da bi bili prvi i da je nastupila samo mlađa
postava. Zanimljiva je bila borba za 2.-4. mjesto kod dječaka. Nažalost, neke škole u kojima se
igra badminton nedostajale su - iz raznih razloga.

15. prosinca
Napomena
Nakon što smo, zbog zamjene informatičkoga sustava u Domu sportova, ostali bez kontakta sa
našim serverom kasnilo je nekoliko obavijesti koje su trebale biti ranije objavljene, a koje
donosimo danas. Dok ne uspijemo uspostaviti vezu obavijesti ćemo slati ovim putem
Zapisnik i odluke 10. sjednice
U rubrici Spisi > Upravni odbor donosimo zapisnik i odluke 10. sjednice. Napominjemo da je,
sukladno odluci 1 izvršeno pravdanje podignutih akontacija za Polonia Cup. Akontacija je
podignuta u kupnome iznosu od 21.100 kn, a ostvareni utrošak je 23.386, pa će razlika biti
vraćena u blagajnu Saveza odakle je i uzeta.
Odluka predsjednice Saveza
Aktom od 24. studenoga 2003. predsjednica Saveza donijela je po žurnome postupku odluku iz
nadležnosti Upravnoga odbora o produženju radnoga odnosa sa g. Yi Gangom za 2004. godinu.
Žurni je postupak bio nužan zbog produženja boravišne i radne dozvole za Yi Ganga, a potpisani
ugovor isti je kao za 2003. godinu.

Sveučilišno prvenstvo Zagreba
Sveučilišno badmintonsko prvenstvo održat će se 14. veljače 2004. na Velesajmu u
pojedinačanim konkurencijama mušakaraca i žena, te uz izračun ekipnoga poretka na osnovu
pojedinačnih plasmana. Organizator je sveučilišni sportski savez grada.
Uplate
Prema odluci Upravnoga odbora izvršene su sljedeće dotacije klubovima za dosadašnje nastupe
na turnirima Evropskoga juniorskoga kruga 2003.-4.:
BK Medvedgrad 1998 - 5796 kn
BK Ružmarinka - 690 kn
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
BK Medvedgrad 1998 - 7.320 (dotacija za igrače selekcije)
TK Turbo limač - 3367,20 (najam terena za selekciju)
Max d.o.o. - 4565,85 (loptice za selekciju)
Skupština BK Zagreb Maksimir
Klub je održao Izbornu skupštinu na kojoj je izglasano novo rukovodstvo: predsjednik Silvio Jurčić
i tajnica Snježana Milešević. Novi kontakti kluba uvršteni su u rubriku Savez.
Adresar
Promjena e-adrese BK Medvedgrad 1998, ujedno i predsjednice Saveza. Novi e-naslov glasi:
lidija.zekan@zg.htnet.hr .

26 studenoga
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata:
Max d.o.o - 2.781,60 kn (najam terena za selekciju)

25. studenoga
Autobus za Dubrovnik
Autobus za Dubrovnik kreće u petak ispred dvorane Vatroslava Lisinskoga u 7.00. Molimo sve koji
do dvorane dolaze automobilima da ne parkiraju na ugibalište za autobuse.

24. studenoga
Školska liga
U rubrici Liga objavljujemo rezultate i rang-listu I. kruga Školske lige.

13. studenoga
Pozivi na Školsku ligu
U rubrici Liga objavljujemo poziv za I. krug Lige 7. i 8. razreda koji će se održati u subotu 22.
o.m. u TB centru Turbo limač na Velesajmu.

12. studenoga
10. sjednica Upravnoga odbora
Sjednica je održana jučer, a među važnijim zaključcima izdvajamo:
- prihvaćen je nacrt prijedloga o profesionalizaciji voditeljice sportske poduke Renati

Hadžihalilović, te će se isti uputiti ZSS-u;
- prihvaćena je razrada financiranja turnira EJK-a održanih ove sezone.
Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro.
Primjedbe posjetitelja na adresar
U posljednje vrijeme sve češće nam stižu primjedbe posjetitelja naših internetskih stranica da im
se na kontakte iz našega klubskoga adresara (rubrika Savez) nitko ne javlja, da su telefonski
brojevi pogrješni, a e-adrese mrtve. Stoga vas molimo da pregledate podatke vezane uz vaš klub
i javite eventualne ispravke kako bismo ovu nepriličnost uklonili.

7. studenoga
Poziv na I. turnir ŠL-e
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na prvi turnir Školske lige za igrače od 1. do 4. razreda,
koji će se održati 16. studenoga.
Autobus Zagreb-Dubrovnik
Savez organizira autobus na liniji Zagreb-Dubrovnik-Zagreb za Prvenstvo Hrvatske 2003. Cijena
prijevoza je 150 kn po osobi, polazak je u petak 28. studenoga u 7 sati, a povratak po završetku
turnira. Prijave u tajništvo ZBS-a.
Zamjena instalacija u Domu sportova
Upozoravamo da sljedećih nekoliko dana može doći do zastoja u telefonskim i elektroničkim
vezama sa tajništvom zbog zamjene instalacija koja se upravo izvodi u Domu sportova.
Upozorenje iz Ministarstva
Iz Ministarstva uprave, lokalne uprave i samouprave, koje je nadležno za nadzor nad djelovanjem
udruga građana, stiglo nam je upozorenje da podsjetimo članove Saveza na obvezu održavanja
godišnjih skupština i izbornih skupština, tamo gdje je mandat na isteku. U upozorenju posebno se
naglašava obveza udruga da o skupštini obavijeste nadležno tijelo ovog Ministarstva, čak i ako na
toj skupštini nije bilo nikakvih statutarnih promjena. Također, iz Ministarstva pozivaju Savez da
prije svake skupštine provjeri je li mu koji od članova izvan mandata kako ne bi došlo do
neugodne situacije da se već održana skupština poništi.

5. studenoga
10. sjednica Upravnoga odbora
Sjednica će se održati 11. o.m. u tajništvu Saveza. Poziv je objavljen u rubrici Akti > Upravni
odbor, a materijali su poslani odbornicima.

31. listopada
Badminton na HTV
Prilog o našim mladim badmintonašima, koji je nedavno snimio Obrazovni program HTV, emitirat
će se u ponedjeljak 3. studenoga na I. programu između 9.30 i 11.30 te u reprizi poslijepodne
između 15 i 16 sati.
10. sjednica Upravnoga odbora
Predsjednica Saveza najavljuje 10. sjednicu UO-a za utorak 11. studenoga. Poziv i materijali bit
će dostavljeni na vrijeme.

30. listopada
Školska liga
Povjerenica Školske lige Renata Hadžihalilović podsjeća na početak Školske lige: prvo kolo igra se
u nedjelju 9. studenoga kada je na rasporedu turnir za 5. i 6. razrede. Poziv za ovaj turnir
objavljujemo u rubrici Liga > Pozivi, a povjerenica upozorava na dvije stvari:
- da se treneri za vrijeme igre suzdrže od davanja savjeta igračima jer davanje savjeta je protivno
pravilima;
- da se na turnire 1.-4. razreda šalju igrači koji su sigurni u brojanje bodova.
Usput u rubrici Rang dajemo ispravljenu (žene, 7.-8. razred) jakostnu ljestvicu uoči nove sezone.

23. listopada
Autobus za Poreč
Autobus za Poreč kreće sutra, petak, u 6 sati ujutro ispred Lisinskoga. Povratna karta stoji 120
kn.

15. listopada
Sastanak u ZŠS-u
Predstavnici Saveza, predsjednica Petrinović Zekan i tajnik Cvetnić, održali su redovni godišnji
sastanak sa Stručnom službom ZŠS-a u vezi plana i programa rada za 2004. godinu. ZŠS se
pozitivno izrazio o načinu rada našeg Saveza i o komunikaciji na liniji ZŠS-ZBS. U vezi rada u
2004. godini predstavnici ZBS-a napomenuli su da se sve više osjeća nedostatak podesnoga
objekta za rad selekcije, budući da igrači rade u dvoranama koje su već preniske ili premalene za
razinu treninga koji im je potreban, ili nude termine koji nisu podesni za školarce. ZŠS-u je
iznesen prijedlog da bi se kroz ustanovljavanje odgovarajućega badmintonskoga centra takav
problem riješio dugoročno. Također, iznesena je potreba da se i opsežan program sportske
poduke riješi kroz profesionalizaciju voditelja, za što je ZŠS dao suglasnost uputivši Savez da
razradi takav prijedlog u okviru postojećih planskih sredstava za stručni rad i sportsku poduku.
Obavijest o putu na porečke turnire
Savez će za put u Poreč na CJI i AYI organizirati prijevoz autobusom. Mjesto i vrijeme polaska bit
će objavljeno na vrijeme, a cijene će biti u okvirima dosadašnjih. Molimo klubove da rezervacije
pošalju u tajništvo.
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
TB centar Turbo limač - 3.855,20 kn (najam dvorane za selekciju)
BK Max - 4.000 kn (dotacija za članove selekcije)
BK Zagreb Maksimir - 430 kn (dotacija za članove selekcije)

29. rujna
Polozak za Polonia Cup
Reprezentacija kreće prema Irskoj sutra (utorak) u 11 sati ispred Doma sportova. Okupljanje je
na Trgu sportova kod sata.

24. rujna

Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata:
BK Medvedgrad 1998 - 7.320 kn (dotacija za članove selekcije)

23. rujna
Zapisnik i odluke 9. sjednice UO-a
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke posljednje sjednice Upravnoga
odbora.

18. rujna
Održana 9. sjednica UO-a
Deveta sjednica Upravnoga odbora održana je jučer. Zapisnik i odluke objavit ćemo početkom
idućega tjedna, a za sad ističemo da je na sjednici usvojen stav Saveza glede plana
međunarodnih natjecanja HBS-a, a donesen je i Kalendar školske lige. Odlučeno je da se
članarina Saveza HBS-u podmiri kompenzacijom te da se prihvati molba BK Zagreb Maksimir za
žurnom dotacijom.
Uplate
Prema odluci Upravnoga odbora Saveza izvršena je sljedeća uplata:
BK Zagreb Maksimir - 970 kn (dotacija za podmirenje duga HBS-u)

15. rujna
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
BK Zagreb Maksimir - 700 kn (dotacija za članarinu HBS-u)
BK Silent - 375 kn (dotacija)

10. rujna
9. sjednica Upravnoga odbora
U rubrici Akti > Upravni odbor objavili smo poziv za 9. sjednicu Upravnoga odbora koji je
predsjednica zakazala za srijedu 17. o.m. u 18 sati u tajništvu Saveza. Poziv je, sa privitkom,
poslan danas odbornicima fizičkom poštom.

25. kolovoza
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:
BK Purger - 2.000 kn (dotacija za pripreme)
Naša djeca d.o.o. - 1.590 kn (smještaj trenera selekcije na pripremama u Kranjskoj Gori).

19. kolovoza
Jakostna ljestvica
U rubrici Liga, objavljujemo rang-ljestvicu uoči početka nove školske i natjecateljske godine
2003.-4.

14. kolovoza

Blagajna
Po uplati tranzitnih viza za članove naše ekipe koja putuje na Polonia Cup, Irska, u blagajni su
preostale 1.474 kn.

14. srpnja
Kamp u Kranjskoj Gori
Obavještavamo da je kamp u Kranjskoj Gori koji Savez oganizira od 23.-30. kolovoza popunjen i
da se daljnje prijave više ne primaju.
Snimanje za Večernjakovu akciju
U vezi obavijesti od 11. srpnja obavještavamo zainteresirane da se jave izborniku HBS-a g.
Mladenu Nedovu (098 316-473). Snimanje će se održati u četvrtak.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 9. srpnja 2003. izvršena je sljedeća uplata:
Max d.o.o. - 4.199,85 (loptice za selekciju)

11. srpnja
Večernji i Nike o badmintonu
U sklopu akcije u kojoj Večernji list i Nike predstavljaju popularne sportove, na red je došao i
badminton. Za potrebe priloga večernjakovci su zamolili da u četvrtak 17. o.m. okupimo igračice i
igrače koji će na upriličenoj foto-seansi na otvorenome demonstrirati naš sport odjeveni u
Nikeovu sportsku opremu. Stoga molimo najbolje seniore te članove juniorske selekcije koji su još
u Zagrebu, a raspoloženi su za tu akciju, da si rezerviraju termin u četvrtak. Podrobnije obavijesti
ćemo javiti na vrijeme.
Godišnji odmor u tajništvu Saveza
Godišnji odmor u tajništvu Saveza potrajat će od 14. srpnja do 22. kolovoza. Međutim, kroz svo
to vrijeme osigurat ćemo redovno - premda nešto sporije - djelovanje tajništva Saveza glede svih
tekućih poslova.

7. srpnja
Zapisnik i odluke 8. sjednice
U rubrici Akti objavljujemo zapisnik i odluke 8. sjednice Upravnoga odbora, održane 3. o.m.
Pripreme za sezonu 2003.-4.
Trener selekcija Yi Gang obavještava da će prvi, zagrebački, dio priprema za sljedeću sezonu
početi 4. kolovoza u Maksimiru u 18 sati. Ovom prilikom podsjećamo da još ima mjesta za
sudjelovanje na ljetnim pripremama koje Savez organizira u Kranjskoj Gori (vidjeti na stranicama
www.cba.hr > Ljeto 2003) te molimo zainteresirane da požure s prijavama.

4. srpnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza od 3. srpnja izvršene su sljedeće uplate:
BK Medvedgrad 1998 - 7.320 (dotacija za članove slekcije)
BK Purger - 6.000 (dotacija za članove selekcije)
Max d.o.o. - 561,20 (najam terena za rad selekcije)

Blagajna Saveza
Nakon podnošenja privremenoga financijskoga izvještaja Upravnome odboru, u blagajnu Saveza
položeno je 3.500 kn utrška sa Kampa EBU-a. Stanje u blagajni sada je 3.910 kn.

3. srpnja
Osma sjednica Upravnoga odbora
Danas je održana 8. sjednica UO-a. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, a za sada
obavještavamo da je na sastanku usuglašen pristup financiranju službenoga kalendara između
ZBS-a i Hrvatskoga saveza. Također, Odbor je prihvatio inicijativu BK Medvedgrad za promjenu u
Statutu HBS-a, vezano uz definiranje dužnosti izbornika Saveza.
M. Šavor i Rihtar obnovili status perspektivnih
Na danas održanome sastanku Upravnoga odbora Zagrebačkoga športskog saveza odlučeno je da
se badmintonskim juniorima Maji Šavor i Nevenu Rihtaru, članovima BK Purger, produži taj status
za tekuću godinu. Treći kandidat Saveza, kadet Đurkinjak, za sada nije uvršten u status.
U komentaru možemo podsjetiti da je stav ZŠS-a da se ovaj status ne dodjeljuje samo na osnovu
jedne dobre međunarodne sezone, ali ni da se - kad je jednom ostvaren - ne oduzima na osnovu
jedne slabije. Također, poruka koju nosi ova odluka jest da badminton najprije mora opravdati
dosad osvojena mjesta, a tek potom krenuti u širenje.
Badminton na pijesku
(BK Zagreb Maksimir) - Organizatori nedjeljnoga jarunskoga okupljanja oko badmintona na
pijesku podsjećaju da program počinje u 9 ujutro, ali dodaju da se predbilježbe primaju tijekom
cijeloga prijepodneva. Opširnije u našim obavijestima od 30. lipnja.

30. lipnja
Završen razvojni kamp EBU-a
Razvojni kamp , održan u sklopu programa EBU-a, a u izvršnoj prirednji Saveza, završen je u
petak. Kamp je vodio danski stručnjak Erik Kolmos, a sudjelovali su mladi igrači iz Zagreba i
Rijeke, te njihovi treneri. Trener Kolmos izrazio je zadovoljstvo obavljenim poslom, a cjelovito
izvješće pripremit će se za sljedeći sastanak Upravnoga odbora.
Badminton na pijesku
(BK Zagreb Maksimir) - U nedjelju 6. srpnja klub organizira igranje badmintona na odbojkaškim
pješčanim terenima kod Maloga jarunskoga jezera. Program počinje u 9 sati, a pozivaju se svi
zainteresirani bez obzira na dob ili kvalitetu. Igrat će se na dva gema do 9 bodova, pojedinačno i
parski, a prijavljeni će se razvrstati u željenu dobnu i kvalitativnu skupinu. Reketi i loptice su
osigurani, kotizacija je 20 kn, a prijave i informacije su na telefon 091 522 86 42 (Silvio).

26. lipnja
8. sjednica Upravnoga odbora
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo poziv na 8. sjednicu Upravnoga odbora koje će se
održati 3. srpnja u Domu sportova. Uz poziv nema privitka.

21. lipnja
Razvojni kamp EBU-a
Razvojni kamp EBU-a što ga održavamo u dvorani u Kušlanovoj od 23. do 28. o.m. počinje u

ponedjeljak prema rasporedu koji smo objavili u pripadajućoj rubrici na stranicama HBS-a
www.cba.hr. Molimo polaznike da se u ponedjeljak pojave u dvorani barem petnaest minuta prije
početka.

Večernjak u potrazi za svojim transparentom
Iz Večernjega lista, odjel marketinga, došao nam je hitni upit: naime, neimenovana osoba podigla
je prošloga tjedna na porti Večernjaka jedan reklamni transparent navevši da je to za potrebe
badmintonskoga saveza. Kako je portir greškom dotičnoj osobi predao transparent namijenjen za
drugu marketinšku akciju, iz Večernjega mole da se osoba koja posjeduje transparent javi u
marketing (mob. 091 63 00 587, gđa. Makek). Obzirom da u tajništvu nemamo informacija o tom
slučaju, molimo one koji eventualno nešto znaju o transparentu da se jave gđi Makek.
17. lipnja
EBU-ov razvojni kamp
Obavještavamo polaznike kampa (23.-28. o.m.) da će se dnevni raspored rada odvijati od 9-12 h
ujutro i od 16-18 u popodnevnom terminu. U slučaju visokih temperatura moguć raniji početak
jutarnjega turnusa.

14. lipnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza od 13. lipnja izvršene su sljedeće uplate:
Hotel Laguna Zagreb - 2.394,00 (smještaj za trenera, voditelja kampa)
TB centar Turbo limač - 6.723,80 (najam terena za rad selekcije - lipanj; razlika)

11. lipnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza od 11. lipnja izvršene su sljedeće uplate:
Max d.o.o. Zagreb - 4.199,85 (nabava loptica za kamp EBU-a)
BK Zagreb Maksimir - 380,00 (dotacija za nastup J. Prošića na turniru u Waghauselu)
BK Medvedgrad 1998 - 2.660,00 (dotacija za nastup igrača selekcije na turnirima u
Friedrichshafenu i Waghauselu)

6. lipnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza od 5. lipnja izvršene su sljedeće uplate:
Holstebro Rejse Center (Danska) - 4.627,00 DKR (avionska karta za trenera, voditelja kampa)
BK Zagreb Maksimir - 380,00 (dotacija za nastup M. Esih na Bodensee Internationalu)

5. lipnja
Zapisnik i odluke 7. sjednice UO-a
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke sjednice Upravnoga odbora održane
22. svibnja.

4. lipnja

Odmorko
Program Odmorko namijenjen zagrebačkim školarcima, koji se odvija za vrijeme ferija, ima u
svome programu i badminton. Program će se provoditi u OŠ Grigora Viteza na Krugama, od 23.
VI. do 4. VII. u vremenu od 10-12 sati i ne naplaćuje se. Posebno skrećemo pozornost da će se
1. srpnja održati pojedinačni turnir za školarce rođene 1988. i mlađe, a 3. srpnja za rođene 1985.
i mlađe. Pobjednici tih turnira ostvarit će pravo nastupa na finalnome turniru koji se održava u
sklopu Ljetnih igara mladih u Splitu 11.-14. kolovoza.
O programu Odmorko više možete saznati na internetskome naslovu www.sport-ucenika-zg.hr , a
o Ljetnim igrama mladih na www.igremladih.org .
Upozorenje klubovima
Iz Gradskoga ureda za opću upravu zamolili su nas da obavijestimo članstvo o tome da
prekontrolira tzv. mandat. Drugim riječima klubovi su zamoljeni da provjere jesu li u
statutarnome roku održali svoje skupštine i jesu li o istima izvijestili Gradski ured (gđa. Vučković,
tel. 61 01 216). Također, obavijesti o održanim skupštinama dobrodošle su i u tajništvo Saveza.

28. svibnja
Ekipno prvenstvo SUŠK-a
Savez učeničkih športskih klubova organizirao je Ekipno prvenstvo grada. Evo rezultata:
7.-8. razred:
M: 1. OŠ Julija Klovića (Đurkinjak, Morić); 2. OŠ Matka Laginje; 3. OŠ Trnsko;
Ž: 1. OŠ Matka Laginje (Antolić, Brandt), 2. OŠ Gustava Krkleca; 3. OŠ Bukovac;
5.-6. razred:
M: 1. OŠ Matka Laginje (Pajalić, Singer, Golubić, Uglešić); 2. ; 3. OŠ Bukovac;
Ž: 1. OŠ Bukovac ( Mihetec, Lekčević), 2. OŠ Trnjanska; 3. OŠ Matka Laginje;
1.-4. razred:
M: 1. OŠ Matka Laginje (T. i J. Pajalić, Golubić, Uglešić); 2. OŠ Ive Andrića; 3. OŠ Kralj Tomislav;
Ž: 1. OŠ Matka Laginje (Antolić, Brandt, Naletilić, Aliti), 2. OŠ Ive Andrića; 3. OŠ Matije Gubca;
Badminton na 11. svjetskom danu sporta
U sklopu priredbe o kojoj smo izvijestili 23. o.m., danas se na SRC Trnje na Krugama odvija
cjelodnevni program u kojem će - dopuste li vremenske prilike - nastupiti i naš podmladak
predvođen trenerom Yi Gangom. Naši bi, demonstracijom igre na otvorenome, trebali nastupiti u
elitnome terminu između 18 i 19 sati.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 28. svibnja izvršena je sljedeća uplata:
BK Purger - 1.510,00 (dotacija za nastup članova selekcije na turnirima u Friedrichshafenu i
Waghauselu; prtv. 200 eura)
EBU-ov kamp
Upozoravamo na ispravak u pozivu trenerima za sudjelovanje na EBU-ovom razvojnom kampu
(23.-27. VI.) što je objavljen na stranicama HBS-a. Naime, pozvani treneri ne plaćaju nikakvu
kotizaciju za sudjelovanje.

23. svibnja
Sedma sjednica Upravnoga odbora
Sjednica je održana jučer. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, a za sada obavještavamo da je
Odbor odlučio da će cijena sudjelovanja na EBU-ovom razvojnom kampu biti 400 kn po
sudioniku. Također odlučeno je da će se pristup ljetnim pripremama ponuditi i vanzagrebačkim

korisnicima, ako bude slobodnih mjesta. Za sufinanciranje nastupa najboljih igrača selekcije na
predstojećim turnirima u Njemačkoj izdvojit će se 50 eura po igraču/ po turniru.
Ljetni kampovi i pripreme
Program ljetnih kampova i priprema, u kojima se Savez pojavljuje kao izvršni organizator,
objavljen je na stranicama HBS-a, www.cba.hr u rubrici >Ljeto 2003. izdvojenoj na naslovnici.
Poziv na 11. svjetski dan sporta
Zagrebački savez sportske rekreacije poziva na obilježavanje 11. dana sporta. Program će se
održavati na zagrebačkome Jarunu 28. svibnja od 9 do 22 sata, a grad partner Zagreba ove
godine je Jeruzalem.
Uplata
Sukladno odluci Upravnoga odbora sa 7. sjednice iz blagajne Saveza isplaćeno je 500 kn
povjerenici za školska natjecanja R. Hadžihalilović na ime troškova organizacije Školskoga
prvenstva. Stanje u blagajni sada je 410 kn.

22. svibnja
Ljetne pripreme Saveza
Ljetne pripreme za selektirane igrače Saveza te ostale natjecatelje održat će se prema sljedećem:
vrijeme: 23.-30. kolovoza
mjesto: Kranjska Gora, Slovenija
glavni trener: Yi Gang, trener Saveza
cijena: 1.350 kn (mogućnost plaćanja u ratama)
prijevoz, tamo i natrag: 250 kn
Molimo trenere iz zagrebačkih klubova koji su zainteresirani za stručno sudjelovanje na
pripremama da se jave u Savez radi dogovora.

21. svibnja
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 21. svibnja izvršena je sljedeća uplata:
BK Zagreb Maksimir - 3.600,00 (dotacija za članove selekcije)

19. svibnja
Školska liga - parski turnir
U rubrici Liga > Izvještaji donosimo rezultate parskoga turnira Lige. Pobjedama u ženskim i
mješovitim parovima, uz naslov u singlu, Iva Majstorović istakla se kao najuspješnija sudionica
Lige za sezonu 2002.-3.
Odlazak na Školsko prvenstvo HBS-a u Kutjevo
Povjerenica za školsku ligu Renata Hadžihalilović obavještava da autobus za Kutjevo polazi u
subotu 24. o.m. ispred dvorane Lisinski u 6.00. Za natjecatelje te po jednoga voditelja po klubu
prijevoz je besplatan, a ostali plaćaju pedeset kuna. Broj preostalih mjesta je mali stoga se
zainteresirani mole da požure. Organizator u Kutjevu, OŠ Z. Turkovića, počastit će sudionike
večerom u subotu, a one koji spavaju u dvorani i doručkom u nedjelju. Potrebno je dakle u
vlastitoj režiji osigurati ručak u subotu i nedjelju.
Prijave na Prvenstvo objavljene su na stranicama Hrvatskoga saveza - www.cba.hr .

16. svibnja
7. sjednica Upravnoga odbora
Sedma sjednica Upravnoga odbora Saveza održat će se 22. svibnja u 17 sati u tajništvu Saveza.
Poziv objavljujemo u rubrici Akti > Upravni odbor, a budući da uz poziv nema posebnoga privitka
nikakav se dodatni materijal neće slati fizičkom poštom.

14. svibnja
Završila Školska liga
U rubrici Liga, te u odnosnim podrubrikama dajemo ostvareni poredak na posljednjem, četvrtome
kolu Školske lige za sezonu 2002.-3., te ujedno i konačni poredak za sezonu, posebno
pojedinačni i posebno ekipni, po školama. Kako izvještava povjerenica Lige Renata Hadžihalilović,
obilježje ovosezonske serije jest novi porast broja sudionika (čak 287 učenika) te pojava novih
vrlo mladih talenata.
Isprika zbog računovodstvene zbrke
Pogrješkom u našem računovodstvu uplata od 8.000 kn za selektirane igrače BK Purger, koju
smo objavili 30. travnja, otišla je na račun BK Nika. Zahvaljujemo klubu Nika što je odmah, čim je
greška ustanovljena, izvršio povrat novca Savezu tako da smo danas mogli uplatu preusmjeriti na
pravu adresu. Ujedno isprika purgerašima zbog neugodnosti koje im je ovaj lapsus izazvao.

12. svibnja
Odluka predstavnika Regije centar
Predstavnik regije Centar u Hrvatskome badmintonskom savezu Mario Hadžihalilović donio je
odluke iz svoje nadležnosti koje se tiču i našega Saveza, te ih stoga prenosimo:
- predstavnici Regije centar na predstojećem Prvenstvu HBS-a za učenike osnovnih škola bit će
natjecatelji određeni na temelju konačnoga poretka Školske lige Zagrebačkoga badmintonskoga
saveza, a prijavu natjecatelja Regije centar na Prvenstvo izvršit će Renata Hadžihalilović,
povjerenica ZBS-a za Školsku ligu.
- za sve daljenje informacije vezane uz Prvenstvo treba se obratiti izravno povjerenici Renati
Hadžihalilović.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 9. svibnja izvršena je sljedeća uplata:
TB centar Turbo limač - 3830,80 (najam terena za rad selekcije - svibanj)
Izborna skupština BK Zagreb Maksimir
Zagreb (BK Zagreb Maksimir) - Zagrebaši su održali skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo
kluba. Kako obavještava sad već bivša predsjednica kluba gđa Kazesović, koja je zbog
profesionalnih obveza morala napustiti svoju dužnost, novi čelnici kluba su:
Davor Hulenić, predsjednik
Palmotićeva 32a, 10000 Zagreb
e-pošta: davor-hulenić@net.hr
mobitel: 098 485-677;
Daniela Čepelak, tajnica
Đurkov put 7, 10000 Zagreb,
mobitel: 091 549-16-97.
Također, izbran je i novi Izvršni odbor, te Stegovna komisija kluba. Napominjemo da je adresa
predsjednika Hulenića ujedno i nova adresa kluba.

8. svibnja
Školska liga
Parski turnir Školske lige, uz proglašenje šestero najboljih u svakoj pojedinačnoj konkurenciji,
održat će se u nedjelju 18. svibnja u OŠ Zapruđe. Poziv na turnir objavljujemo u rubrici Liga >
Pozivi, a proglašenje najboljih pojedinaca zakazano je za 10 sati - 1. do 4. razred i 5. do 6.
razred, odnosno u 15 sati za 7.-8. razred.

30. travnja
Zapisnik i odluke Skupštine
Zapisnik i odluke Godišnje skupštine Saveza, održane 23. o.m. objavljujemo u rubrici Akti >
Skupština.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 29. travnja izvršena je sljedeća uplata:
BK Purger - 8.000 (dotacija za članove selekcije)

28. travnja
Školska liga
U rubrici Liga > Pozivi donosimo poziv na IV. kolo Školske lige koje će se održati 3., 4. i 10.
svibnja na Velesajmu u organizaciji BK Medvedgrad 1998.

25. travnja
Školska liga nakon III. kola
U rubrici Liga donosimo izvještaj s trećeg kola Školske lige i rang-listu nakon toga kola.
Turnir u Friedrichshafenu
Iz Friedrichshafena organizatori poručuju našim klubovima da ne oklijevaju sa prijavom nastupa i
smještaja, jer je broj sudionika ograničen. Podrobnije obavijesti na službenim interetskim
stranicama natjecanja: www.bodensee-jugendturnier.de .

24. travnja
Godišnja skupština Saveza
Godišnja skupština Saveza održana je jučer u Domu sportova. Zapisnik i odluke objavit ćemo ovih
dana, a za sada ističemo najvažnije: usvojeni su Izvješće za prošlu i Plan za ovu godinu, a
sprovedena je i promjena u sastavu Upravnoga odbora - dužnosti je razrješena gđa. Andrea
Kazesović, a u mandat odbornika stupa g. Mladen Nedov.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 23. travnja izvršena je sljedeća uplata:
BK Zagreb Maksimir - 6.400 (dotacija za članove selekcije)
Blagajna Saveza
Nakon obračuna troškova odlaska zagrebačkih natjecatelja na Kadetsko prvenstvo Hrvatske u
Dubrovnik, ostvaren je povrat u iznosu od 910 kn, koji su pohranjeni u blagajni Saveza.

15. travnja

Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 14. travnja izvršena je sljedeća uplata:
BK Medvedgrad 1998 - 8.000 kn (za nastup selekcije Saveza na Aros Cupu, Danska).

11. travnja
Skupština Saveza
Kao što smo već bili najavili, godišnja skupština Saveza održat će se 23. travnja u 17 sati u Domu
sportova. Skupštinski materijali poslani su danas članovima Saveza, a ovom prilikom podsjećamo
da su skupštinske sjednice javne te je nazočnost na skupštini otvorena za sve zainteresirane, a
ne samo za skupštinare. Napominjemo to stoga što se iz brojnih kontakata sa klubskim članstvom
i drugim osoba zainteresiranim za rad Saveza razaznaje da ima dosta nepoznavanja činjenica o
funkcioniranju Saveza, a Skupština je prilika da se nedoumice riješe.
Dnevni red sjednice objavljujemo u rubrici Akti > Skupština, a dvije osnovne točke - izvještaj za
2002. i plan za 2003. - donosimo u rubrici Plan, u formi u kojoj ih je Upravni odbor predložio
Skupštini. U vezi izbora nepopunjenih dužnosničkih mjesta možemo izvijestiti da su za izbor
odbornika stigle tri kandidature: Tonči Buble (kandidat BK Medvedgrad 1998) te Silvio Jurčić i
Mladen Nedov (zajednički kandidati klubova Nika, Purger, Stella, Ružmarinka i Zagreb Maksimir).
Za stegovnoga suca nije bilo kandidata.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 10. travnja izvršena je sljedeća uplata:
TB centar Turbo limač - 3830,80 kn (najam dvorane za selekciju, travanj).

8. travnja
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 8. travnja, a sukladno zamolbi peterih klubova Saveza,
odobren je iznos od 8.000 kn za sufinanciranje nastupa hrvatskih juniorskih reprezentativaca na
Evropskome juniorskom prvenstvu u Danskoj, sa stavke redovnoga programa.
Obavještavamo da će se zbog računovodstvenih razloga uplata izvršiti u vidu dotacije na račune
matičnih klubova šestorice sudionika ove programske aktivnosti prema sljedećem rasporedu:
BK Ružmarinka - 1/6 iznosa;
BK Purger - 2/6 iznosa;
BK Zagreb Maksimir - 3/6 iznosa.

7. travnja
Podsjetnik
Podsjećamo da rok prijave kandidata za upražnjena dužnosnička mjesta - dotično odbornika i
stegovnoga suca Saveza - istječe sutra, 8. travnja. Kandidature podnose članovi Saveza, a
trebaju sadržavati suglasnost predloženoga.

3. travnja
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza 3. travnja izvršena je sljedeća uplata:
Darko-tours Desinić - 4.880, 00 kn (sufinanciranje prijevoza natjecatelja na Kadetsko prvenstvo u
Dubrovnik).

1. travnja

Autobus za KPH
Autobus za prijevoz sudionika na Kadetsko prvenstvo Hrvatske u Dubrovnik polazi u subotu, 5.
travnja u 8.00 sati ispred dvorane Lisinski. Cijena puta je 150 kn po osobi, a putnici se mole da
kod autobusa budu najkasnije 15 minuta prije polaska.
Peticija za Muzej sporta
Od danas se u prostorijama Hrvatskoga sportskoga muzeja, Ilica 7, I. kat, može potpisati peticija
kojom se nastoji skrenuti pozornost gradskim vlastima na krajnje neprimjerene uvjete u kojima
djeluje ova ustanova. Kao sportaši imamo obvezu pomoći ovu akciju i njen cilj: registraciju
Muzeja kao samostalne ustanove i smještanje muzejske građe od iznimne kulturno-povijesne
važnosti u uvjete dostojne svoga značaja. Stoga molimo da se akciji - koja će trajati do daljnjega
- odazovete i stavite svoj potpis podrške.

27. ožujka
Sufinanciranje EP-a
U vezi jučerašnjega zahtjeva peterih klubova, članova Saveza, za sufinanciranje odlaska naših
juniorskih reprezentativaca na Juniorsko prvenstvo Evrope, predsjednica Saveza Lidija Petrinović
Zekan, na koju je zahtjev upućen, obvještava da je spremna u okviru svojih ovlasti izaći u susret
zahtjevu. No, prije toga predsjednica moli podnositelje za dostavu razrađenoga troškovnika ove
akcije sukladno odnosnim kriterijima Zagrebačkoga športskog saveza, uz poštivanje obveze
izvještaja (izvod slijedi):

"3.3. Troškovnik
3.3.1. Troškovi prijevoza za određeni broj osoba sukladno kriterijima
3.3.2. Troškovi hotelskog smještaja za određeni broj osoba sukladno kriterijima
3.3.3. Troškovi boravka (lokalni prijevoz, dodatna prehrana )
3.3.4. Ostali troškovi (kotizacije)
Nakon realizacije programa korisnik planskih sredstava dužan je u roku 14 dana dostaviti
Zagrebackom sportskom savezu
4. Podatke o realizaciji sportskog programa
4.1. Plasman koji je postignut
4.2. Konkurencija u kojoj je postignut rezultat
4.3. Značaj rezultata za daljnji rad sportaša ili klupske selekcije "
Podsjetnik
Podsjećamo članove Saveza na rokove iz odluka posljednje sjednice Upravnoga odbora:
31. ožujka - rok za ponude na natječaj za dobavljača Saveza lopticama (vidjeti obavijesti od 12.
o.m.);
8. travnja - rok za kandidature za nepopunjena mjesta dužnosnika Saveza. Sukladno Statutu
Saveza, točka 3.2, dužnosnici se biraju na osnovi prijedloga članica Saveza uz koje prilažu svoju
suglasnost.

25. ožujka
Odluka predsjednice Saveza
Na osnovu Statuta Saveza donosim odluku kojom se kao kandidati Saveza za program
perspektivnih sportaša Zagrebačkoga športskog saveza predlažu sljedeći igrači: Neven Rihtar,
Maja Šavor i Zvonimir Đurkinjak.
Obrazloženje: do zadanoga roka stigle su valjane prijave iz BK Medvedgrad 1998 (igrači: Žvorc,
Zdenjak, Đurkinjak, Radić) i BK Purger (igrači: M. Šavor, Rihtar). Na sastanku povjerenstva za
izbor kandidata, koje je predloženo na zadnjoj sjednici Upravnoga odbora, u sastavu Renata
Hadžihalilović, Silvio Jurčić, Mladen Nedov, Lidija Petrinović Zekan, raspravljalo se o kriterijima

uključivanja u program perspektivnih sportaša, te pojedinačno o svim predloženim kandidatima.
Raspravljalo se čak i o kandidatima koji nisu bili predloženi u roku, a čije su kandidature uz to bile
i nepotpune.
Jedini igrači koji su tijekom diskusije dobili potvrdnu ocjenu svih članova povjerenstva su Rihtar,
Šavor i Đurkinjak, te sukladno tome i donosim spomenutu odluku.
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan
Kraće objašnjenje uz gornju odluku
Obzirom na neke nesporazume vezane uz donošenje prošlogodišnje odluke kojom je Savez po
prvi puta dobio svoje predstavnike u programu skrbi o perspektivnim sportašima moramo
podsjetiti na ono što je inače sasvim vidljivo iz zapisnika i odluka sjednica Upravnoga odbora te
Obavijesti. Na svojoj drugoj sjednici, održanoj 2. travnja prošle godine, UO je - u punome
sastavu i jednoglasno - predložio osmero svojih juniora kao kandidate za ovaj status. Od
predloženih osmero Zagrebački športski savez usvojio je dvoje, o čemu smo izvijestili u
obavijestima od 20. svibnja 2002. Stoga se bilo kakve spekulacije o tome tko je i kako odlučio da
baš to dvoje badmintonaša budu izabrani naprosto ne odnose na Savez, jer Savez nije ni birao
nego je odluku prepustio ZŠS-u.
Drugim riječima, gornja odluka prvi je akt Saveza kojim Savez nastoji samostalno riješiti pitanje iz
ove svoje nadležnosti, a sudionike - uvijek dobrodošle - polemike o pravima i kriterijima molimo
da prije ipak pročitaju ono što im je i inače stalno dostupno na našim internetskim stranicama.

19. ožujka
Zapisnik i Odluke 6. sjednice UO-a
U rubrici Akti > Upravni odbor objavljujemo Zapisnik i Odluke šeste sjednice Upravnoga odbora.
Molimo da obratite pozornost na rokove iz odluka 1, 6 i 7.

17. ožujka
Ispravak poziva na ŠL
Ispravljamo pogrješan navod u pozivu na III. kolo Školske lige - natjecanje za 5.-6. razred
održava se u nedjelju, 30. o.m., a ne kao što je navedeno u prvotnome pozivu u subotu.

14. ožujka
Prijava igrača za status "perspektivni sportaš"
Sukladno kriterijima Zagrebačkoga športskog saveza te prema odluci Upravnoga odbora sa 6.
sjednice pozivaju se članice Saveza da dostave svoje prijedloge za kandidate Saveza za status
"perspektivni sportaš ZŠS-a". Kandidature trebaju stići u tajništvo Saveza do 20. ožujka ove
godine, a trebaju sadržavati:
- ime i prezime, klub te godište igrača (sukladno kriterijima program daje prednost igračima
mlađim od 18 godina);
- najvažnije sportske rezultate, domaće i međunarodne, ostvarene u 2002. i 2003. godini;
- ime i prezime trenera;
- okvirni plan sportske aktivnosti u 2003. (dotično natjecanja i pripreme, sa sumarnim
troškovnikom).
Napominjemo da natječaj obuhvaća i kandidaturu igrača koji su status dobili u 2002. godini.
Kandidature će raspraviti povjerenstvo Saveza te svoju odluku proslijediti ZŠS-u do 26. o.m.
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza 14. ožujka izvršene su sljedeće uplate:

TB centru Turbo limač - 7.856 kn (najam dvorane za selekciju, II. i III. mjesec);
Trast Split - 561 kn (špediterske usluge za opremu trenera selekcija).
Obavijest o prijevozu na Kadetsko prvenstvo
Obavještavaju se klubovi da će Savez organizirati autobusni prijevoz za Dubrovnik na Kadetsko
prvenstvo 2003. s polaskom 5. travnja (subota). Detaljne obavijesti bit će objavljene na vrijeme,
a za sada molimo klubove da izvijeste o načelnom interesu.

12. ožujka
6. sjednica UO-a
Šesta sjednica Upravnoga odbora održana je jučer. Zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro, a za
sada obavještavamo o najvažnijim odlukama:
- Godišnja skupština Saveza održat će se 23. travnja u 17 sati u Domu sportova;
- raspisat će se interni natječaj Saveza za nabavku loptica za rad selekcija;
- oformit će se povjerenstvo za prijavu igrača u status perspektivnih sportaša (predloženi su R.
Hadžihalilović, S. Jurčić, M. Nedov, L. Petrinović Zekan), prijedlozi klubova primat će se do 20.
o.m.;
- računi za dvorane koji glase na klubove neće se više primati ni plaćati sa naslova Saveza već će
dotacije Saveza ići izravno klubovima.
Interni natječaj za dobavljača loptica
U skladu s odlukom Upravnoga odbora sa 6. sjednice UO-a pozivaju se zainteresirani za dostavu
ponuda za opskrbu Saveza lopticama za rad selekcije. Pisane ponude, sa specifikacijom robe,
cijene i načina dostave, molimo dostaviti Savezu do kraja ovoga mjeseca. Opširnije obavijesti kod
predsjednice Saveza L. Petrinović Zekan.
Poziv na 3. kolo ŠL-e
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv na treće kolo Školske lige koje će se održati 22.
odnosno 30. ožujka.

6. ožujka
Športerica
U vezi obavijesti od 3. ožujka molimo da uvažite jednu izmjenu te dopunu: snimanje će se održati
u subotu od 12.30, a mjesto snimanja je TB centar Turbo limač, paviljon 25 Zagrebačkoga
velesajma.

3. ožujka
6. sjednica Upravnog odbora
Predsjednica Saveza saziva 6. sjednicu Upravnoga odbora za utorak 11. ožujka 2003. u 17.30 sati
u Domu sportova, Trg sportova 11, soba 16. Tekst saziva objavljujemo u rubrici Akti > Upravni, a
materijali koji idu fizičkom poštom šalju se danas.
Športerica najavljuje CI 2003
TV-emisija Športerica imat će poseban prilog namijenjen našem najvećem turniru. Snimanje
emisije bit će u subotu 8. ožujka od 14.30 nadalje, najvjerojatnije u nekoj od Velesajamskih
dvorana. Uredništvo emisije nas je zamolilo da za potrebe snimanja angažiramo što veći broj
igrača podmlatka, te stoga molimo klubove da se potrude oko pronalaženja sudionika koji bi
nastupili u emisiji. O ostalim podatcima vezanim uz snimanje obavijestit ćemo na vrijeme.

24. veljače
III. parski turnir Roditelj i dijete
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Medvedgrađani pozivaju na treći po redu rekrativni turnir
"Roditelj i dijete" koji će se održati u nedjelju 2. ožujka, s početkom u 11 sati na terenima TB
Centra Turbo limač, paviljon 25 na Velesajmu. Igrat će se sve tri parske konkurencije, a pravo
nastupa imaju kombinacije roditelj+dijete. Bude li interesa igrat će se i posebne konkurencije za
djecu rođenu 1992. ili kasnije u paru s jednim od roditelja. Prijavnina je 50 kn po paru, a
podrobnije obavijesti mogu se dobiti u klubu.
Ulaznice i plakati za CI 2003
Mole se klubovi da na vrijeme jave tajništvu svoje potrebe za ulaznicama i plakatima Croatian
Internationala 2003, kako bismo podjelu obavili na zadovoljavajući način.

18. veljače
Badminton na Radio Sljemenu
O predstojećem Croatian Internationalu te drugim aktualnostima vezanim uz gradski i hrvatski
badminton govorit će se sutra - srijeda - na Radio Sljemenu, u emisiji koja je na rasporedu od
20.30 do 21 sat. Gost emisije bit će tajnik Saveza Ratko Cvetnić.

17. veljače
Školska liga - II. kolo
Drugo kolo Lige, održano 15. veljače U centru Turbo limač na Velesajmu, okupilo je rekordnih
gotovo 170 zagrebačkih učenica i učenika kojima se pridružila i zapažena vrsta školaraca iz
Kutjeva. U našoj rubrici Liga dajemo rezultate turnira (>Izvještaji), te poredak ekipa (>Poredak) i
jakostnu ljestvicu pojedinaca (>Rang).
Skupština ZŠS-a
Godišnja skupština Zagrebačkoga športskog saveza održana je 13. veljače. Skupština je prihvatila
Plan za 2003. godinu te stoga možemo definitivno izvijestiti i o financijskome programu podrške
selekcijama Saveza:
korištenje objekata - 125.160 kn
stručni rad - 84.000 kn
natjecanja - 30.000 kn
-------------------------------ukupno - 239.160 kn
Uz ovaj iznos u planu je i 141.940 kn namijenjenih programima športske obuke u školskome
badmintonu.
Uplata
Prema nalogu predsjednice Saveza od 13. veljače 2003. izvršena je sljedeća uplata:
Agit d.o.o. (na ime BK Medvedgrad 1998) - 2020,20 kn, troškovi špedicije za stranoga trenera

6. veljače
Proglašenje sportaša grada za 2002.
Tradicionalno Proglašenje sportaša grada održat će se u ponedjeljak, 17. veljače, u Kongresnoj
dvorani Zagrebačkoga velesajma s početkom u 20 sati. Savez raspolaže sa 20 ulaznica pa molimo
zainteresirane da se jave do utorka 11. veljače. Prednost pri dodjeli imat će članovi selekcije i
dužnosnici Saveza.

31. siječnja
5. sjednica Upravnoga odbora
Peta sjednica Odbora održana je jučer u tajništvu Saveza. Zapisnik i odluke donosimo u rubrici
Akti > Upravni odbor.

27. siječnja
Poziv na turnire Školske lige
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo pozive na turnire II. kola Školske lige, koji će se održati u
veljači.

24. siječnja
Obavijest predsjednice Saveza
Obavještavaju se klubovi da kadetska selekcija započinje sa radom. Za početak radit će se
jednom tjedno, ponedjeljkom u turnusima od 9-11 sati i od 16-18 sati na terenima TC Turbo
limača, Velesajam, paviljon 25. Sa članovima selekcije radit će trener Saveza, Yi Gang. Prema
Prijedlogu programa rada za 2003., poziv se odnosi na sljedeće igrače (1989.-91. godište):
M - Radić, Ježić, Čimbur, Ptiček, Hoelbling, Morić, Ptičar, Duić, Šarac;
Ž - Brandt, Antolić, Mikuš, P. Petranović, T. Petranović, Majstorović, Pajalić, Čižmek.
Molimo klubove da se pisanim putem očituju o ovome popisu, kako bi Upravni odbor Saveza,
sukladno svojim ovlastima, mogao selekciji dodati ili oduzeti neko ime. Ujedno se pozivaju i svi
zainteresirani treneri da se upoznaju s načinom rada novoga trenera te dobiju njegove
informacije o svojim igračima.
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan

23. siječnja
5. sjednica Upravnoga odbora
Odlukom predsjednice Saveza odgođena 5. sjednica Upravnoga odbora održat će se u četvrtak,
30. siječnja, u 17 sati u tajništvu Saveza. Poziv objavljujemo u rubrici Akti > Upravni odbor.

20. siječnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza danas su izvršene sljedeće uplate Saveza:
Ustanova za UŠO Zagreb (za BK Stella) - 11.224 kn
Fitnes centar Fit (za BK Zagreb Maksimir) - 7.500 kn
TC Turbo limač (za BK Medvedgrad 1998) - 7.320 kn
BK Medvedgrad 1998 - 6.640 kn
Napominjemo da je ovim uplatama završena financijska realizacija za 2002. godinu. Točan
izvještaj o iznosima i postotcima po pojedinome primatelju, a sukladno Pravilniku o raspodjeli, dat
će se na sjednici Upravnoga odbora.

16. siječnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza danas su izvršene sljedeće uplate Saveza:
Fitnes centar Fit (za BK Zagreb Maksimir) - 12.500 kn
OŠ Kruge (za BK Medvedgrad 1998) - 600 kn

BK Medvedgrad 1998 - 1400 kn (sufinanciranje organizacije autobusnoga prijevoza na turnir Lige
u Dubrovnik)

14. siječnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza, a na zamolbu kluba, danas je izvršena sljedeća uplata
Saveza:
BK Zagreb Maksimir - 750 kn (dotacija za M. Esih i J. Prošića, nastup na MJP Poljske)

13. siječnja
Uplate
Prema nalogu predsjednice Saveza danas su izvršene sljedeće uplate Saveza:
Ustanova za UŠO Zagreb (za BK Stella) - 15.616 kn
TC Turbo limač (za BK Stella) - 7.564 kn
Max d.o.o (za BK Max) - 7050,62 kn
BK Purger - 4162 kn
BK Nika - 562 kn
BK Ružmarinka - 562 kn
BK Silent - 62 kn

7. siječnja
Obavijest predsjednice Saveza
Obavještavaju se članovi selekcija Saveza da se rad nastavlja u redovitim terminima, tj. utorak i
četvrtak od 21 do 23 sata na terenima Turbo limača. Treninge će voditi novi trener selekcija
Saveza, kineski stručnjak Yi Gang, zaposlen u Savezu od 1. siječnja ove godine, pa se uz igrače
pozivaju i svi zainteresirani treneri da dođu i upoznaju se s načinom rada ovoga trenera.
Ovoga tjedna iznimno termini će biti od 19 do 22 (uto. i čet.), a rad započinje za juniorsku
selekciju, koju sukladno Prijedlogu plana rada za 2003. čine:
- igrači: Đurkinjak, M. Mihetec, Prošić, Puzjak, Rihtar, Vešligaj, Zdenjak;
- igračice: Čiča, Esih, Mešić, Poznanović, M. Šavor.
Svjesni smo da se, zbog različitih razloga, neće svi biti u mogućnosti odazvati ovome pozivu.
Stoga je i ovaj popis privremen, te postoji mogućnost dopuna i promjena. U nadležnosti
Upravnoga odbora je da potvrdi konačni sastav selekcije te njena prava i obveze.
Treninzi kadetske selekcije počet će sa radom idućega tjedna o čemu ćemo obavijest dati
naknadno.
U slučaju većega broja igrača radit će se u turnusima, u dvije skupine.
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan

