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29. prosinca  

Uplate  
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate:  
TK Turbo limač - 7.567,20 (najam terena za selekciju) 
BK Medvedgrad 1998 - 28.487,00 (dotacija za članove selekcije) 
BK Ružmarinka - 2.432,00 (dotacija za članove selekcije) 
BK Zagreb Maksimir - 6.156 (dotacija za članove selekcije) 

23. prosinca 

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

Badminton u Sportskima 
U današnjim Sportskim novostima, u prilogu Zagrebački sport bilježimo više prostora 
posvećenoga badmintonu nego što smo navikli pa stoga obavještavamo o tome. 

21. prosinca 

Ljestvice 
U rubrici Liga donosimo rang-ljestvice i poredak Školske lige nakon održanoga I. kola. 

13. prosinca 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 13. prosinca izvršena je sljedeća uplata: 
BK Nika - 187,00 (najam terena za selekciju) 
Klubove koji podnose zahtjeve za dotaciju ponovo podsjećamo na obavijest od 20. rujna. 

Rezultati zagrebačkih badmintonaša 
Budući smo do 20. o.m. dužni ZŠS-u podnijeti rezultate zagrebačkih sportaša na nacionalnim i 
međunarodnim natjecanjima u 2004., te kako ćemo te rezultate podnijeti na osnovu evidendicije 
u rubrici Semafor sa internetskih stranica HBS-a www.cba.hr, molimo sve dužnosnike i klubove 
da pregledaju tu evidenciju i dostave nam eventualne primjedbe. 

6. prosinca 

Ekipno školsko prvenstvo grada 
Izvještava povjerenica Školske lige R. Hadžihalilović. 
U organizaciji Saveza učeničkih sportskih klubova, u OŠ Zapruđe odigrano je ekipno prvenstvo 
grada za 7-8. razrede (i naravno mlađe). Nastupilo je 8 ženskih i 6 muških ekipa. Iako je 
službena kategorija 7-8. razredi, nastupili su i neki četvrtaši. Rezultati:  
M: 1. M. J. Zagorka (Lončarić, Ivaničić, Augusta), 2. M. Laginja (Uglešić, Žitnik, Jandrić), 3. 
Trnjanska (Denžić, Bobinac), 4. Šestine, 5-6. Kralj Tomislav, I.Andrić  



Ž: 1. Trnjanska (I. i J. Bobinac), 2. M. Laginja (Antolić, Brandt, Aliti), 3. Ban J. Jelačić (M. i I. 
Skorup), 4. Zapruđe, 5-8. I. Andrić, Kralj Tomislav, M. J. Zagorka,  

1. prosinca 

Zakon o javnom okupljanju 
Iako se obavijest ne odnosi izričito na razinu gradskih natjecanja ipak nas ZŠS moli da prenesemo 
upozorenje Policijske uprave zagrebačke kako se sva javna okupljanja - dakle sportske priredbe - 
a posebno one međunarodnoga karaktera, moraju prijaviti PU zagrebačkoj, sukladno Zakonu o 
javnom okupljanju. Ta se procedura mora osobito striktno poštovati ako se na natjecanju očekuju 
državljani: 
- zemalja Bliskoga istoka; 
- zemalja pripadnica koalicijskih snaga u Iraku; 
- Izraela, Srbije i Crne Gore. 

30. studenoga 

Sparing-turnir 
Odbornik Jurčić, koji je odlukom 6 sa 1. sjednice Upravnoga odbora zadužen za organizaciju 
povremenih sparing-turnira za igrače selekcije Saveza, obavještava: 
- sparing-turnir održat će se u nedjelju 5. prosinca u dvorani 20 Velesajma; 
- planiraju se dvije dobne skupine sudionika - osnovna koju čine '92. godište i stariji, te starija 
koju čine '88. godište i stariji; 
- odbornik Jurčić moli da mu se klubovi najkasnije sutra jave radi dogovora o broju igrača i 
načinu provedbe turnira ( 091 522 86 42; e-pošta: silver_bad@yahoo.com). 

26. studenoga 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti 23. studenoga 2004., 
određujem da se ugovor o radu između Saveza (poslodavac) i trenera selekcije Yi Ganga 
(zaposlenik) produži za 2005. godinu. 
Obrazloženje: odluku donosim ovim putem kako bi se na vrijeme mogao obaviti administrativni 
postupak za produženje boravišne i radne dozvole za zaposlenika. Predsjednica Saveza Lidija 
Petrinović Zekan 

Besplatni upis u knjižnicu Marina Držića 
Povodom Mjeseca knjige i Europske godine obrazovanja kroz sport Knjižnica Marina Držića 
(Vukovarska 222) u suradnji sa ZŠS-om daje zainteresiranim mladim sportašima besplatan 
jednogodišnji upis. Stoga molimo klubove koji u svojim redovima imaju zainteresirane čitaoce da 
nam dostave njihova imena i adrese do kraja mjeseca. 

Novi server naših stranica  
Naš mrežni domaćin obavještava nas da će ovih dana zbog selidbe na novi server biti mogućih 
problema u ažuriranju stranica i komunikaciji elektroničkom poštom. Molimo da se informacija 
uzme u obzir.  

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 26. svibnja izvršene su sljedeće uplate: 
TK Turbo limač - 6.173,20 (najam terena za selekciju, IX. i X. mj.) 
Max d.o.o. - 10.431 (najam terena za selekciju, IX.- XII. mj.) 



16. studenoga 

Jakostne ljestvice ŠL-a 
U rubrici Liga > Rang objavljujemo rang-liste uoči početka nove natjecateljske serije Školske lige. 

10. studenoga 

Ispravak poziva na Školsku ligu 
Povjerenica Lige gđa. Hadžihalilović ispravlja jučerašnji poziv na turnire radi usklađivanja sa 
kalendarom HBS-a. Molimo da obratite pozornost na promjene. 

9. studenoga 

Početak Školske lige 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo poziv za prvo kolo Školske lige osmoškolaca i srednjoškolaca. 
Turniri se igraju posljednjega studenačkoga i prvoga prosinačkoga vikenda.  

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 7. studenoga izvršena je sljedeća uplate:  
BK Zagreb Maksimir - 1.000 kn (dotacija za organizaciju natjecanja iz kalendara HBS-a). 

28. listopada 

Uplata 
Prema odluci Upravnoga odbora 28. listopada izvšena je sljedeća uplata: 
BK Medvedgrad 1998 - 1.500 kn (dotacija za nastup dva igrača na MJP Švedske) 

26. listopada 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti, 25. listopada 2004. 
dopunjujem prijedlog Plana rada Saveza odobrenjem za sljedeći broj odjeljenja sportskih škola: 
- odjeljenja pri osnovnim školama: 20  
- odjeljenja na objektima sporta: 6 
Obrazloženje: odluka se donosi zbog velikoga broja zahtjeva koji u tom pogledu pristižu, a kako 
se ne bi zakasnilo sa postupkom prema ZŠS-u. 
Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza 

6. listopada 

Savez promijenio broj telefona i faksa 
Novi broj telefona i faksa Saveza je 3650 293. 

30. rujna 

Savez je preselio u sobu 8 
Obavještavamo da je Savez preselio u sobu 8. Elektronička veza za sada funcionira normalno 
(nadamo se da će tako i ostati), a za telefonsku i faks morat ćemo pričekati. Broj se ne bi trebao 
mijenjati. 



Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom od 29. rujna 2004. predsjednica Saveza je - od pristigle dvije ponude za ponovljeni 
natječaj za loptice - izabrala ponudu Maxa d.o.o. koja će se proslijediti Gradskom uredu. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 29. rujna izvršene su sljedeće uplate:  
BK Purger - 5.000 kn (dotacija klubu za članove selekcije - sukladno odluci UO-a) 
BK Stella - 4.142 kn (dotacija klubu za članove slekcije)  
BK Ružmarinka - 2.772 kn (dotacija klubu za članove slekcije)  
BK Medvedgrad - 7.320 kn (dotacija klubu za članove slekcije) 
Max d.o.d. - 5.490 kn (dotacija klubu Max za članove slekcije) 

29. rujna 

Autobus za Mirnu i Trebnje 
BK Medvedgrad 1998 oglašava slobodna mjesta u autobusu za Mirnu i Trebnje. Autobus kreće u 
subotu u 6.00 od dvorane Lisinski, a vraća se po završetku turnira. Cijena je 80 kn po osobi, a 
zainteresirani se mogu javiti izravno klubu. 

28. rujna 

Preseljenje ureda Saveza 
Ovih dana kancelarija Saveza, zbog ponovnoga međusobnoga raskusuravanja HOO-a i ZŠS-a oko 
prostora, seli iz sobe 3 u sobu 8. Moguće je stoga da ovih dana bude problema u uspostavljanju 
telefonske i e-veze, kao i stanke u ažuriranju internetske stranice. 

24. rujna 

Zapisnik i odluke 2. sjednice UO-a  
U rubrici Spisi > Upravni odbor objavljujemo zapisnik i odluke druge sjednice Upravnoga odbora 
Saveza. 

22. rujna 

Ponovljeni natječaj za loptice 
Na ponovljeni natječaj za loptice stigle su dvije ponude, a iste su poslali Max d.o.o. i Zek-pro 
d.o.o. 

21. rujna 

Izračun po bodovniku 
Dopuna u vezi jučerašnje obavijesti - budući se radi o internome dokumentu obavijest smo 
preformulirali, a jučerašnju informaciju smo klubovima poslali e-poštom. 

Uplata 
Prema odluci Upravnoga odbora 21. rujna izvršena je sljedeća uplata:  
BK Medvedgrad - 7.320 kn (dotacija klubu za članove slekcije)  

20. rujna 



Zamolbe za dotaciju 
Budući je izračun po bodovniku poslan klubovima, molimo da kod podnošenja zahtjeva za 
dotaciju obvezno navedu "najam objekta za rad selekcije", te uz to navedu o kojem se objektu 
radi i pripreme odgovarajuće fakture. 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 21. rujna izvršene su sljedeće uplate:  
Fitnes centar Fit - 479,96 (najam terena za rad selekcije) 
BK Zagreb Maksimir - 2.177 kn (dotacija klubu za članove selekcije). 
Prema odluci Upravnoga odbora 21. rujna izvršena je sljedeća uplata:  
Ustanova za upravljanje športskim objektima Zagreb - 157,49 (kamate po računu za najam 
dvorane za CI 2004); 

16. rujna 

Održana 2. sjednica UO Saveza 
Druga sjednica Upravnoga odbora saveza održana je jučer. Zapisnik i odluke objavit ćemo 
uskoro, a među važnijim zaključcima ističemo: 
- donesen je Nacrt plana rada Saveza za 2005.; 
- odlučeno je da se natječaj za nabavku loptica ponovi; 
- prihvaćena je zamolba za sufinanciranje odlaska para Rihtar-Šavor na Svjetsko juniorsko 
prvenstvo. 

Natječaj za loptice 
Upravni odbor ZBS-a jučer je razmatrao ponude pristigle na interni natječaj za nabavku loptica 
koji smo objavili 31. kolovoza. Tim povodom Upravni odbor je ustanovio:  
- da ponuda Europe 2000 odgovara uvjetima natječaja glede ponuđene marke, ali je cijena 
neodgovarajuća; 
- da ponuda Max doo nije potpuna jer nije naznačeno koja od Babolat Aeroflex marki se nudi, 
budući nisu sve certificirane od strane IBF-a;  
- da ponuda Zek-proa ne odgovara jer ponuđene Yonexove marke nemaju certifikat IBF-a.  
Stoga je Upravni odbor odlučio ponoviti natječaj sa sljedećom izmjenom u prvome navodu 
internoga natječaja:  
- proizvođač mora biti certificiran od IBF-a, ali ne i konkretna ponuđena marka (brand) proizvoda; 
traži se pernata loptica pogodna za trening.  
Kandidature treba dostaviti Savezu najkasnije u utorak 20. o.m. 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 16. rujna izvršena je sljedeća uplata:  
Dizački klub Metalac - 5.000 kn (najam teretane za članove selekcije 2004.-5)  

13. rujna 

Obavijest članovima selekcije 
Zbog održavanja Zagrebačkoga velesajma rad selekcije će se ovoga tjedna održavati u dvorani 
Fitnes centra Fit, utorkom i četvrtkom od 9 do 11 sati. 

8. rujna 

2. sjednica Upravnoga odbora 
Odlukom predsjednice Saveza 2. sjednica Upravnoga odbora sazvana je za srijedu 15. rujna u 17 



sati u tajništvu Saveza. Materijali će standardnom poštom biti odbornicima poslani sutra. 
Prijedlog dnevnoga reda dostupan je u rubrici Akti > Upravni odbor. 

31. kolovoza 

Interni natječaj za dobavljača loptica 
Odlukom predsjednice Saveza od 31. kolovoza 2004. pozivaju se zainteresirani za dostavu 
ponuda za opskrbu Saveza lopticama za rad selekcije. Nabavka opreme ide preko Gradskoga 
ureda za obrazovanje i sport kome će Savez dostaviti najpovoljnije ponude. Savezu je na 
raspolaganju iznos od 10.000 kn za tu namjenu, a molimo ponuđače da u ponudi navedu: 
- specifikaciju marke (obvezno odobrena od IBF-a), 
- cijenu i količinu; 
- način dostave. 
Rok ponude je 10. rujna. 

Selekcija završila pripreme 
Selekcija Saveza završila je pripreme za sezonu te od 1. rujna kreće sa redovitim ritmom rada. 

27. kolovoza 

Tajništvo opet radi 
Godišnji odmor u tajništvu Saveza završio je te se od ponedjeljka uspostavlja redovni radni ritam. 

12. kolovoza 

Pripreme selekcije 
Sukladno obavijesti od 8. srpnja obavještavaju se članovi selekcije Saveza da pripreme u dvorani 
Vinka Beka, Kušlanova 59 a, počinju u ponedjeljak 16. o.m. u 9.00 sati pod vodstvom trenera Yi 
Ganga. 

2. kolovoza 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti, 31. srpnja 2004., 
Zagrebačkom športskom savezu podnosim šestomjesečni izvještaj o radu Saveza.  
Obrazloženje: odluka se donosi na zahtjev ZŠS-a dostavljen svim savezima sa rokom do kraja 
srpnja. Budući da je rok za sazivanje sastanka Upravnoga odbora prekratak, odluku donosim 
ovim putem, a izvještaj će odbornici dobiti na prvome sljedećem sastanku UO-a. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

29. srpnja 

Polugodišnji izvještaj i uputa klubovima 
Obzirom da je Savez do 1. kolovoza dužan predati šestomjesečni izvještaj - financijski i 
programski - molimo klubove koji su dobili današnju e-poruku da izvijeste za koje dvorane 
odnosno objekte su koristili transferirane iznose te da pripreme odgovarajuće fakture za slučaj da 
ih bude trebalo priložiti uz izvještaj. Također molimo za sljedeće: kod zamolbi za dotacije za 
objekte ubuduće obvezno navesti o kojem se objektu radi. 

16. srpnja 



Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 16. srpnja izvršena je sljedeća uplata:  
BK Ružmarinka - 1.000 (dotacija za ljetnu školu EBU-a)  

15. srpnja 

Godišnji odmor u tajništvu Saveza 
Godišnji odmor u tajništvu Saveza bit će od 19. srpnja do 27. kolovoza. No, kao i proteklih godina 
osigurat ćemo da kroz to vrijeme tajništvo funkcionira u potrebnome opsegu. 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 15. srpnja izvršena je sljedeća uplata: 
BK Purger - 4.000 (dotacija za članove selekcije) 

13. srpnja 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 13. srpnja izvršena je sljedeća uplata: 
BK Purger - 3.313,35 (dotacija za članove selekcije) 

8. srpnja 

Ljetne pripreme selekcije 
Danas objavljujemo najavu početka priprema za sljedeću sezonu te se ispričavamo zbog kasnijeg 
objavljivanja ove obavijesti uzrokovanog teškoćama u pronalaženju adekvatnih prostora za rad. 
Pripreme selekcije Saveza započinju 16. kolovoza u 9.00 sati, pod vodstvom trenera selekcije Yi 
Ganga, i to tehničkim treninzima u dvorani centra "Vinko Bek", Kušlanova 59a. Točan raspored 
treninga igrači će dobiti na prvom sastanku. Skrećemo pozornost da će od 2. kolovoza kondicione 
treninge u teretani, na atletskom stadionu i u Maksimiru voditi Tihomir Prusina. Točan raspored 
treninga igrači će dobiti na prvom sastanku.  
Ove godine Savez organizira pripreme u Zagrebu te se svi članovi selekcije koji su zainteresirani 
za pripreme izvan grada upućuju da se obrate na ponudu nacionalnoga saveza objavljenu na 
internetskim stranicama HBS-a. 

Savjet za športsku obuku djece 
Nakon održane Izborne skupštine u Zagrebačkome športskom savezu na redu je izbor komisija 
ZŠS-a. Tim povodom možemo izvijestiti da je predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan ponovo 
izabrana u Savjet za športsku obuku djece. 

Telefon Saveza 
Zbog neriješenih odnosa između HOO-a i Zagrebačkoga športskog saveza glede nadležnosti nad 
telefonskom centralom u Domu sportova ovih dana mogući su problemi u kontaktima telefonom i 
faksom, pa molimo za razumijevanje. 

Uplata 
Prema nalogu predsjednice Saveza 8. srpnja izvršena je sljedeća uplata: 
Max d.o.o. - 2.647,40 (najam terena za selekciju) 

Popis primatelja Obavijesti 
Početkom nove sezone ponavljamo poziv svim korisnicima ovih stranica koji žele biti uvršteni na 
popis primatelja Obavijesti putem e-pošte da se prijave. Usluga je - dakako - besplatna. 



26. lipnja 

Uplate 
Prema odluci 3 sa 1. sjednice Upravnoga odbora, 26. lipnja izvršene su sljedeće uplate: 
BK Purger - 1105,5 (nastup igrača selekcije na međunarodnim turnirima) 
BK Medvedgrad 1998 - 2579,5 (nastup igrača selekcije na međunarodnim turnirima) 
Prema nalogu predsjednice Saveza 26. lipnja izvršena je sljedeća uplata: 
BK Medvedgrad 1998 - 10528,00 (dotacija za igrače selekcije) 

24. lipnja 

Zapisnik i odluke 1. sjednica UO-a 
U rubrici Akti objavljujemo zapisnik i odluke 1. sjednice Upravnoga odbora Saveza.  

21. lipnja 

Uplata 
Prema odluci 7 sa 1. sjednice Upravnoga odbora, 21. lipnja izvršene su sljedeće uplate: 
BK Zagreb Maksimir - 3000 (dotacija za igrače selekcije) 

19. lipnja 

1. sjednica Upravnoga odbora 
Prva sjednica Upravnoga odbora u novome sazivu održana je jučer. Zapisnik i odluke objavit 
ćemo uskoro, a za sada ističemo neke od zaključaka: 
- Renata Hadžihalilović izabrana je za povjerenicu za Školsku ligu; 
- odobren je prijeboj dugovanja sa HBS-om; 
- prihvaćen je način financiranja igrača selekcije koji su nastupili na turnirima u Danskoj i 
Njemačkoj; 
- odlučeno je da se tajnik Saveza Cvetnić kandidira za dužnost tajnika HBS-a; 
- odlučeno je da prestavnik Saveza na izbornoj skupštini HBS-a bude predsjednica Petrinović 
Zekan. 

9. lipnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 9. lipnja 2004. sazivam 1. sjednicu Upravnoga odbora Saveza za 18. 
lipnja 2004. godine u 17 sati u tajništvu Saveza i predlažem sljedeći dnevni red: 
1. Izvještaj za prethodno razdoblje 
1.1 Financijski izvještaj 
Privitak:  
- ispis prihoda i rashoda za 2004.  
- izračun raspodjele po klubovima (obradio odbornik Nedov) 
2. Informacija o reviziji u ZŠS-u 
3. Zamolbe Savezu 
3.1 Zamolba HBS-u za prijeboj dugovanja - privitak 
3.2 Zamolbe klubova za sufinanciranje nastupa na međunaodnim turnirima - privitak 
3.3 Zamolba tajnika Saveza za kandidaturu na Skupštini HBS-a - privitak 
4. Izbor Povjerenika za školsku ligu 
5. Razno  
Predsjednica ZBS-a Lidija Petrinovic Zekan 



Skupštinski poziv sa materijalima poslan je danas fizičkom poštom.  
Predsjednica ZBS-a Lidija Petrinovic Zekan  

8. lipnja 

Ekipno školsko prvenstvo 
Renata Hadžihalilović javlja da je u organizaciji Saveza učeničkih sportskih klubova u subotu 
održano Školsko ekipno prvenstvo grada za I.-V. razrede. Rezultati:  
Dječaci: 1. Matko Laginja (J.Uglešić, D. Žitnik, I. Herceg, T. Pajalić), 2. Ivo Andrić (V. Vrdoljak, 
F. Soldić, T. Zubić), 3. I.G. Kovačić (R. Polak, F. Špoljarec, V. Molnar, B. Klabučar); 4. Trnjanska , 
5.-7. Zapruđe, Kralj Tomislav, M.Krleža  
Djevojčice: 1. Matko Laginja (M. Antolić, M. Brandt, A. Naletilić, N. Aliti), 2. Zapruđe (V. 
Petrović, A. Lukić, A. Orlić, G. Klasić, L. Vlah), 3. I.G. Kovačić (G. Hajvaz, S. Kelemen, S. Pavin, L. 
Butina); 4. A. Kovačić; 5.-8. G.Vitez, Šestine, I. Andrić, F.K. Frankopan; 9.-10. K.Tomislav, M.J. 
Zagorka. 
Na taj način je OŠ Matka Laginje ove školske godine pobijedila u sve četiri kategorije, računajući i 
natjecanje 6.-8. razreda koje se održalo u prosincu. 

Predavanje Mimi Vurdelje 
Nutricionistički stručnjak HOO-a gđa Mimi Vurdelja održala je jučer predavanje za badmitnonaše. 
Kako javlja predsejdnica Saveza Lidija Petrinović Zekan predavanje je bilo vrlo interesantno i vrlo 
stručno. Nazočni su dobili puno korisnih informacija koje je svakako trebalo čuti više od samo 
petnaestak nazočnih. 

Praznici u tajništvu 
Obzirom na predstojeće blagdane i uobičajeno vezanje slobodnih dana upozoravamo da tajništvo 
Saveza neće raditi od četvrtka do ponedjeljka 14. o.m. 

4. lipnja 

Poziv na seminar HOO-a 
HOO održava seminar za trenere perspektivnih sportaša Hrvatskoga olimpijskoga odbora, koji će 
se održati 15. lipnja 2004. godine u 11 sati u Domu sportova soba 48. Naši kandidati Rihtar i 
Šavor još nisu formalno potvrđeni od strane Vijeća HOO-a za taj progam, no budući ih je Odbor 
za nacionalni sport jednoglasno preporučio Vijeću, prijem se očekuje na prvoj sljedećoj sjednici 
Vijeća. Stoga je i HOO uputio Savezu ovaj poziv koji se u prvom redu odnosi na same igrače i 
njihove trenere, ali nas HOO upućuje da poziv proslijedimo i svim drugim zainteresiranim 
trenerima i igračima koji reflektiraju na status prespektivnih. Sudjelovanje je slobodno, tema 
seminara bit će zdravstvena zaštita igrača, a poziv šaljemo na zahtjev. 

Podsjetnik na predavanje o prehrani 
Podsjećajući na poziv od 1. lipnja, dopunjujemo informaciju: predavanje će započeti u 18.15 h, a 
održat će se u prostoru galerije 1,  

Tvrtka Alca nudi opremu. 
Tvrtka Alca obavještava o posebnoj ponudi asortimana Victor za aktivne igrače i klubove. Ponudu 
šaljemo na zahtjev, a kontakt tvrtke jest: Alca Zagreb d.o.o., Petar Rilović, sportski manager, tel: 
2481 113 Faks: 2404 766; e-pošta: petar.rilovic@alcagroup.com . 

1. lipnja 



Perspektivni sportaši u 2004. 
Iz Zagrebačkoga športskoga saveza obavještavaju da su sve tri naše kandidature za uvrštenje u 
program perspektivnih sportaša uvažene - dakle, Neven Rihtar i Maja Šavor obnovili su svoj 
status, a Zvonimir Đurkinjak ga je stekao. Program podrazumijeva financijsku podršku od 1000 
kn po osobi mjesečno, a isplaćuje se u vidu refundacije za izvršenu programsku aktivnost. To 
znači da je klub dužan podnijeti Savezu zahtjev za refundaciju, navesti konkretnu aktivnost za 
koju se isti traži (trening, natjecanje, pripreme) uz troškovnik i preslik financijske dokumentacije, 
te kratki izvještaj o izvršenju. Takav zahtjev Savez ovjerava i podnosi ZŠS-u, a ZŠS odobreni 
iznos uplaćuje na žiro-račun kluba. 

Predavanje o prehrani mladih badmintonaša 
Naša istaknuta nutricionistkinja i stručnjak za prehranu sportaša gđa. Mimi Vurdelja iz Hrvatskoga 
olimpijskoga odbora održat će predavanje u ponedjeljak 7. lipnja u 18 sati u dvorani Otvorenoga 
učilišta u Vukovarskoj ulici 68. Predavanje je namijenjeno badmintonašima i to ne samo mladim 
igračima nego i njihovim roditeljima, trenerima i svima ostalima koji žele saznati kako se pravilno 
hraniti odnosno kako se pravilno hraniti uz sport i za sport. Gđa. Vurdelja radi sa gotovo svim 
najpoznatijim hrvatskim sportašima i njena iskustva bit će nesumnjivo dragocjena svima 
zainteresiranima. Predavanje organizira Savez, a ulaz je slobodan. 

Upis učenika u sportske razrede srednjih škola 
HOO i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poslali su nam detaljne upute za postupak 
upisa učenika u sportske razrede srednjih škola u školskoj godini 2004.-5. Kako je postupak upisa 
predviđen za lipanj (9.-24.) molimo da eventualne zahtjeve za izdavanje potvrde o sportskim 
postignućima i vrijednostima podnesete Hrvatskome badmintonskom savezu na vrijeme. Svima 
zainteresiranima naputak Ministarstva šaljemo na zahtjev, a informacije možete naći i na 
www.mzos.hr > upisi. 

28. svibnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 28. svibnja izvršena je sljedeća uplata: 
BK Ružmarinka - 4.300 (dotacija za igrače selekcije) 

Izbori u ZŠS-u 
Na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Zagrebačkome športskom savezu za novoga 
predsjednika izabran je Tomislav Šepec, kandidat Streljačkoga saveza. U svojim programskim 
najavama založio se za kontinuitet u djelovanju ZŠS-a te veću pozornost školskome sportu. Naša 
predstavnica na Skupštini Lidija Petrinović-Zekan bila je u radnom predsjedništvu Skupštine. 

26. svibnja 

Autobus za Kutjevo 
Obavještavaju se sudionici Školskoga prvenstva HBS-a da autobus za u Kutjevo kreće u subotu 
29. o.m. u 6.00 h sa ugla Bijeničke ulice i ulice Srebrnjak. 

25. svibnja 

Adresar 
Savez je promijenio broj faksa. Novi broj glasi 36 50 593. Ispričavamo se što kasnimo s ovom 
obavijesti jer nas Dom sportova nije obavijestio da su stari faksovi ukinuti, pa je moguće da je 
proteklih dana bilo neuspješnih pokušaja uspostavljanja veze. 



24. svibnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 24. svibnja izvršene su sljedeće uplate: 
TB centar Turbo limač- 3.611,20 (najam terena za selekciju) 
BK Stella - 5.000 (dotacija za igrače selekcije)  

19. svibnja 

Školska liga 
U rubrici Liga donosimo izvještaj sa parskoga turnira osmoškolaca održanoga protekloga vikenda. 
U sklopu turnira podijeljena su i priznanja najboljim pojedinačnim natjecateljima.  

13. svibnja 

Školska liga 
Popis najboljih u konačnom poretku dopunjujemo konkurencijom djevojaka VII.-VIII. razreda. 
Dopunu smo sproveli u predmetnoj obavijesti. Usput obavještavamo da turnir parova za V.-VI. 
razred neće početi u 9.30 sati, kako je bilo javljeno nego u 10 sati. 

10. svibnja 

Školska liga 
U rubrici Liga objavljujemo poredak IV. kola Školske lige za osnovnoškolce i za srednjoškolce, te 
konačni poredak osmoškolaca na kraju školske godine 2003.-4. Povjerenica Lige, uz podatak da 
je ove godine na natjecanjima nastupilo 224 igrača, obavještava da će se podjela nagrada za po 
šest najboljih u svakoj od konkurencija održati u nedjelju 16. svibnja u 12.30 u OŠ Zapruđe, uz 
parski turnir Lige. Poziv za taj turnir objavljujemo također u rubrici Liga, a ovdje navodimo 
slavodobitnike: 
I.-IV. razred 
M: 1. Tvrtko Pajalić, 2. Fran Nodilo, 3. Dorian Žitnik, 4. Juraj Pajalić, 5. Bruno Vrlika, 6. Ivan 
Herceg i Nikola Jandrić; 
Ž: 1. Petra Perkov, 2. Ivana Radić-Hodak, 3. Katarina Marjanović, 4. Tea Šarić, 5. Katarina 
Jagodić i Jelena Ceković. 
V.-VI. razred 
M: 1. Dinko Đurđević, 2. Fran Pajalić, 3. Juraj Denžić, 4. Josip Uglešić i Karlo Barta, 6. Zlatko 
Sekelez; 
Ž: 1. Matea Brandt, 2. Željka Drmić, 3. Maja Knežević, 4. Martina Skorup, 5. Iva Stilinović, 6. 
Kristina Hrabrić; 
VII.-VIII. razred 
M: 1. Filip Lončarić, 2. Dinko Đurđević, 3. Fran Pajalić, 4. Viktor Hainal, 5. Karlo Barta, 6. Juraj 
Denžić.  
Ž: 1. Jelena Bobinac, 2. Elvira Kereković i Mia Antolić, 4. Ivana Bobinac, 5. Ivana Mucko, 6. Žana 
Ivušić i Natalija Bujević. 

7. svibnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 7. svibnja izvršena je sljedeća uplata: 
Zagreb Maksimir - 4.355 (dotacija za igrače selekcije) 



Operativni program ZŠS-a 
Na dnevnome redu sljedeće sjednice Upravnoga odbora Zagrebačkoga športskog saveza, koja je 
predviđena za idući tjedan, naći će se tzv. Operativni program usklađenja financijskoga plana 
ZŠS-a i njegovih članica sa nalazima Revizije koja je preko pola godine pratila poslovanje ZŠS-a. 
Napominjemo to stoga što je jedan od ključnih prigovora Revizije bio nedostatak povratne 
informacije o trošenju novca, odnosno izvještaja o krajnjemu korisniku proračunskih sredstava i 
kontroli namjenskoga trošenja. S tim u vezi možemo očekivati da će od svih udruženih saveza, pa 
tako i našega, ZŠS zatražiti izvještaje po korisnicima (u našem slučaju velikim dijelom po 
klubovima). O daljnjem razvoju događaja izvijestit ćemo na vrijeme, ali molimo klubove da se 
spreme na moguće upite u tome smislu. 

Gradski ured za OU odobrio skupštinske akte  
Rješenjem od 23. travnja Gradski ured za upravu odobrio je odluke Izborne skupštine Saveza te 
su time sve skupštinske odluke postale pravomoćne. 

28. travnja 

Sportsko hodočašće u Mariju Bistricu 
Danas smo dobili poziv ZŠS-a za sudjelovanje na sportskom hodočašću u Mariji Bistrici koje će se 
održati 3. svibnja sa sljedećim programom: 
15.30 h - dolazak autobusima; 
16 h - sati križni put na Kalvariji 
17 h - misa 
18 h - druženje u hotelu Salve regina. 
Poziv smo dobili tek danas (jer je tek jučer Nadbiskupija poziv poslala ZŠS-u) pa vas 
obavještavamo da nas o zainteresiranima obavijestite najkasnije do petka 30. o.m. u 10 sati. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 28. travnja izvršene su sljedeće uplate: 
Medvedgrad 1998 - 7.320 (dotacija za igrače selekcije) 
Darko Tours - 4.880 (prijevoz na natjecanje u Dubrovnik) 

21. travnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 21. travnja izvršena je sljedeća uplata: 
Max d.o.o. - 6258,60 (najam terena za selekciju) 

19. travnja 

Poziv na IV. krug Lige 
U rubrici Liga objavljujemo pozive na IV. krug Lige osnovnoškolaca i srednjoškolaca. 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom od 16. travnja 2004. određujem da se nastup igrača selekcije Saveza na Aros Cupu 
2004 refundira sa iznosom od 400 kn po igraču. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 16. travnja izvršene su sljedeće uplate: 
TB centar Turbo limač - 3782,00 kn (najam dvorane za selekciju) 



Max doo - 9.131,70 (kupnja loptica za selekciju) 
BK Medvedgrad 1998 - 3.600 (dotacija za nastup igrača selekcije na Aros Cupu) 

8. travnja 

Zapisnik i odluke skupštine Saveza 
U rubrici Akti donosimo zapisnik i odluke Izborne skupštine Saveza 2004. održane 20. ožujka. 

Aros Cup 
Selekcija Saveza u sastavu: Žvorc, Đurkinjak, Zdenjak, Poznanović, Čimbur, Brandt, Antolić, 
Hoelbling i Poznanović otputovala je na Aros Cup u Dansku gdje će se natjecati na veoma jakome 
uskrsnom turniru. Rezultate naših možete pratiti na internetskome naslovu www.vibybk.dk . 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom iz nadležnosti Upravnoga odbora, donesenom zbog žurnosti, 8. travnja 2004. 
određujem da će predstavnik Saveza u Skupštini Zagrebačkoga športskog saveza u razdoblju 
2004.-8. biti predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan. 
Obrazloženje: odluka se donosi na zahtjev ZŠS-a dostavljen svim savezima 6. travnja sa rokom 
dostave odluke do 16. travnja. Budući da je rok za sazivanje sastanka Upravnoga odbora 
prekratak, odluku donosim ovim putem. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza 8. travnja izvršene su sljedeće uplate: 
BK Purger - 10.000 kn (dotacija za članove selekcije) 
TB centar Turbo limač - 3367,20 (najam dvorane za selekciju) 

23. ožujka 

III. krug Školske lige 
Povjerenica Školske lige Renata Hadžihalilović izvještava o III. krugu. U III. krugu nastupilo je 
samo 123 igračica i igrača, ali među njima su i djevojke iz OŠ Janka Leskovara iz Pregrade koje 
su morale rano ustati da stignu na turnir. No, imale su i zašto jer su na turniru ubilježile svoje 
prve pobjede. 
Nakon III., kola ukupnu su pobjedu osigurali: Tvrtko Pajalić, Petra Perkov(1.-4. razredi), Dinko 
Đurđević (5.-6. razredi), Filip Lončarić (7.-8. razredi), dok će u ostalim konkurencijama odluka 
pasti tek u zadnjemu kolu. Potpuni poredak i rang-lista dostupni su u rubrici Liga. 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza te sukladno odluci od 20. ožujka izvršene su sljedeće uplate: 
BK Zagreb Maksimir - 6000 kn (dotacija za članove selekcije) 
BK Medvedgrad 1998 - 2384,00 kn (dotacija za nastup na MJP Njemačke, 4 osobe) 
BK Ružmarinka - 1192,00 kn (dotacija za nastup na MJP Njemačke, 2 igrača) 

20. ožujka 

Održana Izborna skupština Saveza 
Izborna skupština Saveza održana je danas u Domu sportova. Za predsjednicu Saveza ponovno 
je izabrana Lidija Petrinović Zekan, za tajnika Ratko Cvetnić, a novi Upravni odbor činit će Silvio 
Jurčić, Željko Miškulin, Mladen Nedov, Ivanka Pokorni, Marijan Rihtar i Šime Zekan. Izvještaji i 
planovi prihvaćeni su jednoglasno, a zapisnik i odluke objavit ćemo uskoro. 



Poziv crtovnim sucima 
Molimo klubove da zainteresirane djevojke i dječake, po mogućnosti ne mlađe od 1991. godišta, 
koji su zainteresirani za službu crtovnih sudaca na Croatian Internationalu, poimenično prijave u 
Savez, s naznakom za koje dane će biti na raspolaganju. 

Odluka predsjednice Saveza 
Odlukom od 20. ožujka 2004. određujem da se za nastup na MJP Njemačke klubovima 
Medvedgradu 1998 i Ružmarinki refundira protuvrijednost od 80 eura po igraču uključujući i vođu 
puta Vanju Kalinović. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

16. ožujka 

Neven Rihtar i Maja Šavor pobjednici EJK-a 
Mladi zagrebački igrači Neven Rihtar i Maja Šavor pobjednici su Evropskoga juniorskoga kruga za 
sezonu 2003.-4. u konkurenciji mješovitih parova. Ovo je bez ikakve sumnje najveći dosadašnji 
uspjeh zagrebačkoga i hrvatskoga badmintona, ujedno i prva kontinentalna medalja za generaciju 
badmintonskoga podmlatka koju je među zagrebačkim djevojčicama i dječacima prije skoro 
desetljeća selektirao tadašnji izbornik HBS-a, ukrajinski stručnjak Sergej Bendin. 
Neven i Maja članovi su BK Purger i predvodnici juniorske selekcije Zagrebačkoga 
badmintonskoga saveza koja danas radi pod vodstvom mladoga kineskoga trenera Yi Ganga. 
Rođeni su 1986. godine i vrijedni učenici završnih razreda Sportske gimnazije (Neven) odnosno V. 
gimnazije (Maja), a oboje igrača članovi su programa skrbi o perspektivnim sportašima 
Zagrebačkoga športskog saveza.  
Evropski juniorski krug najmasovnije je juniorsko natjecanje koje organizira Evropska 
badmintonska unija. Kup se sastoji od devet međunarodnih juniorskih prvenstava u rasponu od 
najsjevernijega, Međunarodnoga juniorskog prvenstva Švedske, do najjužnijega koje priređuju 
HBS i naš Savez u Poreču. Ukupni poredak Kruga računa se na osnovu zbira bodova koji se 
dobivaju za plasman na pojedinome turniru, a osim evropskih juniora ovo natjecanje sve više 
privlači igrače i sa drugih kontinenata, osobito jake azijske djevojke i mladiće, što dodatno 
otežava borbu za evropske bodove. Naš najbolji miks ključnu je bodovnu razliku pred pratnjom 
napravio odličnim plasmanima u prvom dijelu sezone, osobito pobjedama na MJP Hrvatske i MJP 
Slovenije, potom vrlo dobrim plasmanima u Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj. S tom prednošću Neven i 
Maja mogli su bez opterećenja otputovati na superjake turnire u Nizozemsku i Njemačku, na koje 
su stigli i dalekoistočni juniori protiv kojih, istini za volju, evropski igrači za sada nemaju puno 
šansi.  
U konačnome zbiru par Rihtar-Šavor osvojio je 160 bodova i time nadvisio 278 suparnika iz 
dvadesetak evropskih zemalja uključujući i najuporniju pratnju iz badmintonskih velesila Engleske 
i Danske, te juniorski sve jačih Češke i Slovenije.  
Uz čestitke na ovom velikom uspjehu podsjetimo da će se naši mladi slavodobitnici domaćoj 
publici za manje od mjesec dana predstaviti i u biranoj seniorskoj konkurenciji na uskrsnome 
Croatian Internationalu koji se od 8. do 11. travnja održava u zagrebačkoj Kutiji šibica. 

Podsjetnik na Skupštinu Saveza 
Izborna skupština Saveza održat će se u subotu 20 o.m. u dvorani Zagreb Doma sportova (ulaz 
kroz restoran Horok, od strane hotela) s početkom u 10 sati. Ako neka od članica Saveza nije 
dobila materijale molimo da javi u Savez. 

10. ožujka 

Obavijest uz Izbornu skupštinu 
Skupštinski materijali poslani su jučer poštom. U vezi mandata članica i odluke 3 sa posljednje 



sjednice Upravnoga odbora, napominjemo da su iz Gradskoga ureda priopćili da su u mandatu 
sve članice Saveza osim BK Silent. Stoga podsjećamo klub da je za pravo sudjelovanja u radu 
Izborne skupštine potrebno do sjednice dostaviti Savezu rješenje Gradskoga ureda o održanoj 
skupštini kluba. 

8. ožujka 

Kandidature za Izbornu Skupštinu 
Po završetku roka za kandidature za dužnosnike Saveza u sljedećem mandatu, u Savez su stigle 
sljedeći podnesci: 
- za predsjednika Saveza: 
Lidija Petrinović Zekan (kandidatura BK Medvedgrad 1998) 
- za tajnika Saveza: 
Ratko Cvetnić (kandidatura BK Stella) 
- za odbornike Saveza: 
Berislav Šarić (kandidatura BK Max) 
Šime Zekan (kandidatura BK Medvedgrad 1998) 
Ivanka Pokorni (kandidatura BK Nika) 
Marijan Rihtar (kandidatura BK Purger) 
Mladen Nedov (kandidatura BK Ružmarinka) 
Vanja Kalinović (kandidatura BK Silent) 
Željko Miškulin (kandidatura BK Stella) 
Silvio Jurčić (BK Zagreb Maksimir) 
Za stegovnoga suca nije bilo kandidata. 

5. ožujka 

ZŠS donio Prijedlog plana 2004. 
Upravni odbor Zagrebačkog športskog saveza donio je Prijedlog plana za 2004. godinu, koji je 
proslijeđen Skupštini ZŠS-a na usvajanje (najvjerojatnije 18. o.m.). Iz Prijedloga izdvajamo ono 
što je za nas najvažnije, financijski plan za badmintonski sport: 
Redovni program (ukupno - 246.480,00): 
- korištenje objekata - 132.480,00 kn 
- stručni rad - 84.000,00 kn 
- natjecanja - 30.000,00 kn 
Sportska obuka (ukupno -136.100,00): 
- korištenje objekata - 39.500,00 kn 
- stručni rad - 96.600,00 kn 
Zajednički programi, po dosad utvrđenim stavkama: 
Croatian International 2004 - 35.000,00 kn 
Rekviziti (loptice za selekciju) - 10.000,00 kn 

4. ožujka 

Podsjetnik za skupštinske kandidature 
Podsjećamo da je rok za podnošenje skupštinskih kandidatura 7. ožujka (nedjelja). Opširnije u 
obavijesti od 27. veljače 

Autobus za Dubrovnik 
Prijevoz sudionka na turnire HBS-a koji se 27. i 28. ožujka održavaju u Dubrovniku bit će 
organiziran na uobičajen način. Autobus polazi u petak 26. o.m. u 7.00 sati ispred dvorane 



Lisinskoga, s povratkom u nedjelju po završetku natjecanja. Cijena je 150 kn po osobi, a prijave 
dostavljaju klubovi tajništvu Saveza. 

1. ožujka 

Poziv na 3. krug Srednjoškolske lige  
U rubrici Liga objavljujemo poziv na treći krug lige srednjoškolaca koji će se održati u nedjelju 7. 
ožujka s početkom u 9 sati u Turbo limaču na Velesajmu. Nedavno usvojeni pravilnik Lige objavili 
smo u istoj rubrici. 

Uplata  
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata: 
TB centar Turbo limač - 3367,20 (najam dvorane za selekciju) 

27. veljače 

Zapisnik i odluke 11. sjednice UO-a 
Danas objavljujemo zapisnik i odluke 11. sjednice Upravnoga odbora Saveza. Sukladno odluci 3 
ovime se otvara i kandidacijski postupak za izbor dužnosnika Saveza o čemu više u sljedećem 
članku. Izborna Skupština Saveza održat će se 20. ožujka u dvorani "Zagreb" Doma sportova, Trg 
sportova 11. Službeni poziv će biti poslan članicama Saveza standardnom poštom, zajedno sa 
skupštinskim materijalima, nakon završetka kandidacijskoga postupka, a u statutarnome roku.  

Kandidacijski postupak za izbor dužnosnika Saveza 
Sukladno Statutu Saveza te odluci 3 sa 11. sjednice Upravnoga odbora Saveza, otvara se 
kandidacijski postupak za izbor dužnosnika Saveza iz nadležnosti Skupštine, za mandatno 
razdoblje od četiri godine. Postupak se otvara za sljedeća dužnosnička mjesta: 
Predsjednik Saveza (dužnost definirana Statutom Saveza, točka 6.1) 
Tajnik Saveza (dužnost definirana Statutom Saveza, točka 6.2) 
Stegovni povjerenik Saveza (dužnost definirana Statutom Saveza, točka 6.4) 
Odbornici Saveza (dužnost definirana Statutom Saveza, točke 5.1 i 5.2) 
Kandidature podnose članice Saveza, a trebaju sadržavati suglasnost i kraći životopis 
predloženoga. Kandidature se primaju na adresi Saveza do 7. ožujka 2004. do 24 h. 

Školska liga 
Danas objavljujemo jakostnu ljestvicu Školske lige nakon drugoga ovosezonskoga kruga (Liga > 
Rang) te poziv na III. krug, koji će se održati 6. ožujka za 7. i 8. razred, 13. ožujka za 1.-4. 
razred, te 21. ožujka za 5. i 6. razred. Poziv se nalazi u rubrici Liga > Pozivi. 

14. veljače 

Završetak 11. sjednice UO-a 
Upravni odbor nakon dva nastavka i ukupno pet sati rada završio je 11. sjednicu. Od najvažnijih 
zaključaka izdvajamo da su prijedlozi periodičnih izvještaja i planova za godinu i olimpijski ciklus 
prihvaćeni jednoglasno te je odlučeno da će se Izborna skupština Saveza održati u subotu 20. 
ožujka 2004. u 10 sati. Kandidacijski postupak za izbor novih dužnosnika Saveza otvorit će se 
objavom zapisnika i odluka 11. sjednice - za nekoliko dana - a trajat će do 7. ožujka 2004. do 24 
h. 

13. veljače 



Uplata  
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata: 
TB centar Turbo limač - 3367,20 (najam dvorane za selekciju) 

12. veljače 

Nastavak 11. sjednice UO-a 
Upravni odbor Saveza na današnjem nastavku 11. sjednice donio je prijedlog Plana rada za 
2004., sa prijedlogom sastava selekcija i drugim planskim stavkama. Ostali skupštinski materijali 
razradit će se na sljedećem nastavku sjednice, u subotu, 14. veljače u 10 sati u tajništvu Saveza. 

Svečanost proglašenja Sportaša Zagreba 
Tradicionalna priredba održat će se u ponedjeljak 16. veljače u 20 sati u Kongresnoj dvorani ZV-
a. Dio ulaznica Saveza podijeljen je na sastanku Upravnoga odbora, a u tajništvu je još osam 
ulaznica. Molimo zainteresirane klubove da se jave u tajništvo. 

Kondicijska priprema sportaša 
Udruženje kondicijskih trenera Hrvatske priprema 2. međunarodnu konferenciju "Kondicijska 
priprema sportaša", koja će se održati 28. i 29. veljače na Velesajmu. Opširnije obavijesti u 
Savezu ili na www.ukth.hr . 

6. veljače 

11. sjednica Upravnoga odbora 
Sjednica UO-a započela je jučer, no zbog obimnoga dnevnoga reda, dotično točke 4. i pripreme 
Izborne skupštine Saveza, odlučeno je da se sjednica nastavi za tjedan dana (četvrtak, 12. 
veljače, 17 h, u tajništvu Saveza) do kada će se pripremiti i dopunski materijali vezani uz izvještaj 
za proteklo i plan za sljedeće razdoblje. U jučerašnjem dijelu sjednice ovjerene su tri odluke 
predsjednice Saveza te je odlučeno da se napravi aneks ugovora o pozajmici Saveza HBS-u u 
kojem se vraćanje preostalog iznosa od 10.500 kn prolongira na 2004. 
Tajnik Saveza ujedno je izvijestio o pravnoj situaciji glede sudjelovanja članica Saveza koje su 
izvan mandata na Skupštini Saveza. Prema tumačenju Gradskoga ureda isti Ured nema pravo 
zabraniti takvim članicama rad na Skupštini, već o tome odlučuje isključivo Skupština Saveza. 
Međutim, Ured ima pravo poništiti takvu Skupštinu. Stoga molimo klubove navedene u 
obavijestima od 30. siječnja da na vrijeme riješe svoje statutarne obveze. Skupština se, prema 
sadašnjem stanju pripreme, očekuje krajem veljače. 

30. siječnja 

11. sjednica Upravnoga odbora 
Predsjednica Saveza sazvala je 11. sjednicu UO-a za četvrtak 5. veljače u 17 sati. Saziv sjednice 
nalazi se u rubrici Akti > Upravni odbor. Fizički privitak bit će poslan danas standardnom poštom. 

Mandati članica 
Obzirom na približavanje skupštine te sukladno upozorenju Ministarstva uprave o kojem smo 
izvijestili 7. studenoga prošle godine provjerili smo mandate članica Saveza u našoj referadi u 
Gradskoj upravi. Tom prilikom upozoreni smo da naše članice BK Max, Medvedgrad 1998 i Silent 
nisu u mandatu, tj. ili nisu održali redovne skupštine ili nisu o njima izvijestili nadležnu referadu. 
Molimo stoga klubove da što prije riješe statutarne obveze kako bi mogli sudjelovati u radu 
skupštine. Naša referentica je gđa. Vučković, tel. 61 01 216. 

20. siječnja 



Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata: 
BK Ružmarinka - 581,00 (dotacija za članove selekcije) 

19. siječnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 19. siječnja 2004. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti 
Upravnoga odbora kojom se Srednjoškolska badmintonska liga 2003.-4. stavlja pod nadležnost 
Saveza. 
Obrazloženje: odluka se donosi po žurnom postupku budući je natjecanje već počelo. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Drugi krug Školske i Srednjoškolske lige 
U rubrici Liga > Pozivi objavljujemo pozive na II. krug obaju školskih natjecanja. 

14. siječnja 

Odluka predsjednice Saveza 
Na osnovu Statuta Saveza 12. siječnja 2004. donosim odluku kojom se za kandidate Saveza za 
status perspektivnih sportaša Zagrebačkoga športskog saveza u 2004. određuju Neven Rihtar, 
Maja Šavor i Zvonimir Đurkinjak. 
Obrazloženje: istu odluku donijela sam za prethodu godinu (25. ožujka 2003.), a kako smatram 
da su svo troje igrača svojim rezultatima u 2003. opravdali kandidaturu odluka se ponavlja i ove 
godine. Rihtar i Šavor već su korisnici ovoga programa, te smatram da za sada osim Đurkinjaka 
nema drugih igrača koji bi mogli računati na višegodišnje sudjelovanje u ovom program, 
namijenjenom igračima do 18 godina. 
Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršene su sljedeće uplate: 
BK Ružmarinka - 1.125 kn (1,5 dotacija za nastup igrača selekcije na MJP Poljske) 
BK Medvedgrad 1998 - 1.500 (2 dotacije za nastup igrača selekcije na MJP Poljske) 

7. siječnja 

Uplate 
Prema nalogu predsjednice Saveza izvršena je sljedeća uplata:  
BK Stella - 1.522 kn (dotacija za članove selekcije) 

Poziv novim primateljima Obavijesti 
Budući se stranice Saveza ne ažuriraju svakodnevno nego prema potrebi, o svakoj promjeni 
obavještavamo primatelje putem e-pošte. Ukoliko želite da se i vaša e-adresa nađe na popisu 
primatelja javite na info@zabad.hr pa ćemo vas priključiti skupini. 

 


