SKRAĆENI ZAPISNIK

Sa 4. Sjednice Upravnog odbora kuglačkog saveza Karlovačke županije koja je održana 12.11.2012.godine s
početkom u 17,oo sati u prostorijama saveza DOM OSRH“ZRINSKI“ ulica Marina Držića 4 u Karlovcu.
Prisutni: Josip Latković
Željko Božičević
Damir Pavlaković
Dane Gašparović
Zdravko Cegur

predsjednik
član
član
član
član

Odsutni: Darko pribanić
Drago Vučić

dopredsjednik – opravdano
član – opravdano

Ostali prisutni: Davor Celinščak predsjednik Zbora sudaca KSKŽ-e i Angelina Škalamera tajnica KSKŽ-e.
Predsjednik Josip Latković pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da imamo kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka,napominje da su svi dobili dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
DNEVNI RED
1.Usvajanje zapisnika sa 3. Sjednice UO KSKŽ-e.
1.1.Usvajanje zapisnika sa Skupštine Zbora sudaca KSKŽ-e.
2.Kuglačka noć KSKŽ-e.
3.Izvješće natjecateljske komisije
Pojedinačno prvenstvo KSKŽ-e, seniorke, seniori
Pojedinačno prvenstvo KRZ, seniori
Pojedinačno prvenstvo RH U18 za mlađe juniorke i juniore
Prijave za natjecanje KUP RH za KSKŽ-e, za 2013.god.
4. Razno
Informacija za klubove članove KŠZ-e.
AD-1.Predsjednik Josip Latković poziva prisutne članove UO da iznesu eventualne primjedbe i dopune na
dostavljeni zapisnik, a kako nije bilo primjedbi ni dopuna UO jednoglano donosi
Usvaja se zapisnik s 3. Sjednice UO KSKŽ-e koja je održana 30.08.2012.
AD-1-1 Članovi UO nisu imali primjedbe na zapisnik sa Skupštine Zbora sudaca KSKŽ-e pa se donosi
jednoglasan zaključak:
Usvaja se zapisnik sa Skupštine zbora sudaca KSKŽ-e koja je održana 26.09.2012.godine.
AD-2. Predsjednik Josip Latković upoznaje članove UO da je u svom Programu rada koji je iznio na Izbornoj
Skupštini KSKŽ-e za razdoblje 2012-2016 iznio da će nastojati zadržati sve dobre akcije iz prethodnog razdoblja
i misli da je to i „KUGLAČKA NOĆ“ KSKŽ-e. Mišljenja je da je to prilika da se svi zajedno opustimo i
zabavimo na kraju ove godine, kako kuglačice i kuglači, tako i svi prijatelji kuglanja u našoj Županiji.
Članovi UO nisu imali primjedbe i prihvaćaju prijedloge predsjednika UO jednoglasno:
„KUGLAČKA NOĆ“ KSKŽ-e održat će se 22.12.2012.godine.

AD-3. Izvješće natjecateljske komisije podnosi predsjednik Zdravko Cegur
Predsjednik upoznaje članove UO da je pojedninačno prv. KSKŽ-e održano u Ogulinu i Ozlju u muškoj i
ženskoj konkurenciji, u muškoj 51 kuglač i u ženskoj i nažalost 12 igračica iz dva kluba. Rezultati su poznati i
objavljeni na web stranici KSKŽ-e. Na prvenstvo KRZ plasiralo se 9 kuglača.
Pojedinačno prvenstvo Regije Zapad održano je u Skradu i Ogulinu.
Prema ostvarenim rezultatima KSKŽ-e će na sljedećem pojed. prv. KRZ zastupati 8 igrača jer je među prvih 18
igrača bilo 4 (četiri) i 4 (četiri) zagarantirana po broju klubova.
Predsjednik Zdravko Cegur predlaže UO da se uputi dopis KK “KLEK“ da se izjasne o nenastupanju njihovog
igrača Elia Peršića na natjecanju drugi dan u Ogulinu jer je mišljenja da je zbog njega naš Savez izgubio jedno
mjesto.
Na pojedinačnom prv. RH za mlađe juniorke i juniore nastupili su i mladi kuglači i kuglačice iz naše Županije i
to iz KK “KLEK“, KK “OGULIN“ i KK “KARLOVAC“.
Najbolje plasmane ostvario je kuglač KK “KLEK“ Matija Cindrić koji je osvojio 7. mjesto od 57 kuglača i
Marija Bočkaj koja je osvojila 10 mjesto od 48 kuglačica.
Predsjednik natjecateljske komisije Zdravko Cegur upoznaje članove UO da se za KUP KSKŽ-e prijavilo 5
muških i 2 ženske ekipe. Pravila i propozicije za KUP KSKŽ-e svi klubovi će dobiti u pisanom obliku.
Predsjednik Zdravko Cegur izvješćuje UO da je primjetio da pojedini klubovi nastupaju sa igračima koji nisu na
popisu pa sve klubove upozorava da o tome vode brigu i da na vrijeme prijavljuju igrače voditelju lige.
UO jednoglasno usvaja izvješće Natjecateljske komisije.
AD-4. Pod točkom razno predsjednik zbora sudaca Davor Celinščak upoznaje članove UO da je dobio pismeno
izvješće od gosp. Miroslava Smoljanovića dopredsjednika Zbora sudaca u KSKŽ-e i člana komisije za praćenje
rada sudaca o nepravilnostima na rad suđenja u Slunju i Rakovici. UO je primio na znanje propuste na
utakmicama koje su navedene, da će to uzeti u obzir kod ocjenjivanja sudaca i upozoriti da se to više ne događa.
Predsjednik Josip Latković upoznaje članove UO da je KŠZ uputila dopis Odluke o raspisivanju natječaja za
dodjelu „Nagrade HOO-a Matija Ljubek za 2012. god. i klubovi članice KŠZ koji imaju kandidate za tu nagradu
da dostave potrebne obrasce do 20.11.2012.godine.

Zapisničar: Angelina Škalamera

Predsjednik KSKŽ-e:Josip Latković v.r.

