SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 6. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije održane 11. rujna
2017. godine u 18.00 sati u prostorijama KSKŽ-e u Doma HV Zrinski u Karlovcu, Marina
Držića 4.
Prisutni: Josip Latković, predsjednik
Mijo Tomašić, član
Jasenka Štimac, član
Dane Gašparović, član
Ivica Profozić, član
Ostali prisutni: Ivona Škalamera, tajnica, Davor Celinšćak, predsjednik Zbora sudaca KSKŽ-e
Odsutni: Darko Pribanić- opravdano, Vlado Idžan- opravdano
Predsjednik Josip Latković pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da imamo kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka. Napominje da su svi dobili dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice UO KSKŽ-e
Ekipna prvenstva RH za sezonu 2017./2018.
Liječnički pregledi igrača/ica članova klubova našeg Saveza
Plan Kalendara natjecanja u KSKŽ-e za sezonu 2017./2018. godinu
Pojedinačna i prvenstva parova KSKŽ-e za sezonu 2017./2018. godinu
Turnir mladih „Angelina Škalamera“ za sezonu 2017./2018.
Ugovor KSKŽ-e i klubovi korisnici kuglane Dom HV „Zrinski“ u Karlovcu
Ugovor KSKŽ-e i Zbor sudaca KSKŽ-e grupa Karlovac
Pitanja, prijedlozi i informacije

Dnevni red jednoglasno je usvojen.
AD-1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5 SJEDNICE UO KSKŽ-e
Predsjednik Josip Latković poziva članove UO da iznesu eventualne primjedbe i dopune na
dostavljeni zapisnik sa 5. Sjednice. Kako nije bilo primjedbi i dopuna UO jednoglasno donosi
zaključak o usvajanju zapisnika sa 5. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 10. travnja 2017.
godine.

AD-2. EKIPNA PRVENSTVA RH ZA SEZONU 2017./2018.
Predsjednik Josip Latković podsjeća da je u organizaciji ekipnih prvenstva HKS-a i Regije
Zapad došlo do promjena po kojima sve ide preko kancelarije HKS-a, pa tako i vođenje liga u
kojima se natječu ekipe iz našeg saveza. Bitna promjena za sezonu 2017./2018. je da Zapisnik
i ostala izvješća voditelju lige dostavlja glavni sudac utakmice, a drugačije su i naknade sudaca,
ovisno o stupnju pojedine lige. Lige u kojima sudjeluju ekipe našeg Saveza počinju 30. rujna
kada se prve utakmice igra u 1. B ligi, 2. HKLZ-M i 3. HKLZ KA-GK. Zaželio je svim ekipama
što manje problema i puno uspjeha i dobre rezultate ekipno i pojedinačno. Točka je jednoglasno
usvojena.
AD-3. LIJEČNIČKI PREGLEDI IGRAČA/ICA ČLANOVA NAŠEG SAVEZA
Liječnički pregledi po Zakonu o sportu i Propozicijama ekipnog prvenstva RH za 2017./2018.
godinu vrijedi šest mjeseci. Liječničke preglede u Aplikaciju HKS-a unosi tajnica KSKŽ-e
Ivona Škalamera. Podsjetila je da nakon što igrači obave liječnički pregled, propisani obrazac
HKS-a s upisanim datumom pregleda donose na ovjeru u Kuglački savez Karlovačke županije.
Original ostaje klubu, a kopija se sprema u Savez. Liječnički pregled mora se unijeti u
Aplikaciju u roku od 14 dana od pregleda. Točka je jednoglasno usvojena.
AD-4. PLAN KALENDARA NATJECANJA U KSKŽ-e ZA SEZONU 2017./2018.
Predsjednica Natjecateljske komisije Ivona Škalamera izložila je Kalendar natjecanja u našem
Savezu. Napravljen je u skladu s planom na razini HKS-a i Regije Zapad. Tako bi se najprije
7. listopada održalo pojedinačno prvenstvo Karlovačke županije za seniore i seniorke. Za
održavanje prvenstava pristigla je ponuda samo kuglane „Azelija“ u Ozlju. Tako bi seniori igrali
dva dana u Ozlju, a seniorke u Karlovcu što će se naknadno dogovoriti. Kalendar je podložan
izmjenama i dopunama u slučaju posebnih okolnosti s viših razina, HKS-a i HKRZ-a. Plan
Kalendara jednoglasno je usvojen.
AD-5. POJEDINAČNA I PRVENSTVA PAROVA KSKŽ-e ZA 2017./2018.
Predsjednik Josip Latković podsjetio je da je temeljem Pravilnika za održavanje državnih
prvenstava i Savez dužan organizirati prvenstva u disciplinama i kategorijama gdje su određene
kvote prava nastupa igrača, seniori na Regiji Zapad, pojedinačno- 10 (4+6) igrača, parova 5.
Za seniorke su prijave na Regiji Zapad slobodne, a organizacija prvenstva Županije nije
obavezna. Međutim, prvenstvo za seniorke će se raspisati i ovisno o broju prijava odredit će se
hoće li se održati ili neće. Takav prijedlog jednoglasno je usvojen.
AD-6. TURNIR MLADIH „ANGELINA ŠKALAMERA“ ZA SEZONU 2017./2018.
Josip Latković napomenuo je da je u svom programu za predsjednika KSKŽ-e obećao da će se
prije svega zalagati da najmlađim kategorijama igrača i igračica omoguće bavljenje kuglanjem,
kao i pružiti priliku da postižu što bolje rezultate. Stoga je predložio nastavak održavanja
turnira, koji će se u sezoni 2017./2018. održati u Slunju, Ogulinu, Ozlju i Karlovcu. Konkretne

razgovore po pitanju suorganizacije imao je s Damirom Pavlakovićem, vlasnikom kuglane
„Azelija“ u Ozlju, Jovom Smoljanovićem, tajnikom KK Slunj i vlasnikom kuglane Šanac u
Slunju Željkom Požegom. Podršku je dala Jasenka Štimac iz KK Karlovac i Darko Pribanić
predsjednik ŠZGO i predsjednik KK Ogulin.
AD-7. UGOVOR KSKŽ-e I KLUBOVA KORISNIKA KUGLANE DOMA HV ZRINSKI
Predsjednik Josip Latković napomenuo je da je za karlovačke klubove i KK Staru Hižu, koji
treniraju i odigravaju utakmice na kuglani Doma HV Zrinski pripremljen ugovor za obavljanje
poslova priprema utakmica. Utvrđene su obveze naručitelja (klubova) i izvršitelja (KSKŽ), koji
se obvezuje izrađivati Raspored utakmica na kuglani, za voditelja Doma i restoran, uređivati
oglasnu ploču, voditi brigu o potrošnom materijalu za vođenje utakmica na kuglani (papir,
toner, flomasteri, spajalice, zapisnici za ručno pisanje rezultata utakmica… Poslovi će se
obavljati tijekom ekipnog prvenstva RH po rasporedu utakmica pojedinih liga od 16. rujna
2017. do 31. svibnja 2018. za što klubovi trebaju platiti naknadu od 200 kuna. Klubovi koji ne
potpišu ugovor spomenute će poslove obavljati samostalno. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD-8. UGOVOR KSKŽ-e I ZBORA SUDACA KSKŽ-e GRUPA KARLOVAC
Predsjednik Josip Latković dodaje da je kao i sa klubovima, pripremljen ugovor i sa Zborom
sudaca KSKŽ-e grupa Karlovac, (Karlovac, Ozalj i Slunj) za obavljanje administrativnih i
blagajničkih poslova. Po tome se izvršitelj (KSKŽ) obvezuje voditi evidenciju Sudaca za Zbor
sudaca KSKŽ-e- grupa Karlovac, slati izvješća- ocjene HKS-u po nalogu predsjednika Zbora
sudaca KSKŽ-e, pisati naloge za suđenje po instrukcijama predsjednika Komisije za delegiranje
Zbora sudaca, primati uplate i voditi evidenciju o uplatama članarine aktivnih sudaca članova
Zbora sudaca, obavljati poslove isplate trećim stranama po nalogu predsjednika Zbora sudaca i
druge poslove. Poslovi će se provoditi za vrijeme kuglačke sportske godine od 1. srpnja 2017.
do 30. lipnja 2018. godine, a naručitelj će izvršitelju platiti bruto naknadu u iznosu od 50 kuna
za svakog aktivnog člana Zbora sudaca KSKŽ-e grupe Karlovac u gotovini.

AD-9. PITANJA, PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Nije bilo dodatnih pitanja.
Sjednica je završena u 19.30 sati.

Zapisničar:
Ivona Škalamera v.r

Predsjednik:
Josip Latković

