HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
CROATIAN BILLIARD ASSOCIATION

Zapisnik sa sjednice
Upravnog odbora
Hrvatskog biljarskog saveza
održane 12. kolovoza 2017. u
BK „8ball“, Sesvete, Kelekova 4

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

Sjednica započinje s radom u 19.00 sati.
Prisutni: Ante Morić - predsjednik Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora: Goran Puškaš i Ivan Prusac. Osim predsjednika
i članova Upravnog Odbora na sjednici su prisutni: Saša Kušter - Stručni odbor za pool; Mladen Sever - Stručni odbor za pool,
Josip Kompanović i Aleks Sabljak.
Opravdano je odsustvo člana Upravnog odbora Alena Nađsombata, član Upravnog odbora Josip Šušnjara nije se javio vezano uz
svoj nedolazak.
Zapisnik vodi Saša Kušter.
Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum konstatirajući da su na sjednici prisutni svi članovi
Upravnog odbora izuzev Alena Nađsombata i Josipa Šušnjare, te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Sportski pravilnik HBS-a
2. Kalendar natjecanja za sezonu 2017/18.
3. Izvješće sa Juniorskog EP u Nizozemskoj
4. Nagrade za juniore
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.) Sportski pravilnik HBS
Predsjednik Ante Morić predložio je usvajanje Sportskog pravilnika HBS-a. Nakon rasprave dogovoreno je da se točka 15.
(SPORTSKI PRAVILNIK HRVATSKE SNOOKER SEKCIJE za SEZONU 2017/18.) izostavi iz pravilnika do sastanka Stručnog odbora za
snooker i donošenja konsenzusa vezano uz 15. točku Sportskog pravilnika HBS‑a.
Predloženo je da se pravilnik usvoji bez točke 15. koja će se naknadno uvrstiti u Sportski pravilnik HBS‑a.
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.

AD 2.) Kalendar natjecanja za sezonu 2017/18.
Predsjednik Ante Morić predložio je usvajanje Kalendara natjecanja za sezonu 2017/18. prema prijedlogu Stručnog odbora za
pool i Stručnog odbora za snooker.
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.

AD 3.) Izvješće sa Juniorskog EP u Nizozemskoj
Josip Kompanović podnio je izvješće sa Juniorskog EP u Nizozemskoj koje je u prilogu ovom zapisniku
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AD 4.) Nagrade za juniore
Josip Kompanović je upoznao prisutne sa željama Ante Šole i Ivana Galića, osvajačima medalja na Juniorskom EP u Nizozemskoj.
Nakon rasprave odlučeno je da se osvajače medalja na Juniorskom EP u Nizozemskoj nagradi nefinancijskim nagradama u
iznosu od 3.500,00 kn (nastupom na EuroTour‑u u Klagenfurtu ili kupnjom biljarske opreme).
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.

AD 5.1) Razno – Ispisnice
Prijedlog člana UO-a Gorana Puškaša - ukoliko igrači koji žele upis u drugi klub ne dobiju ispisnice iz matičnog kluba, iste će
odobriti predsjednik HBS-a prema važećem registracijskom pravilniku.
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.

AD 5.2) Razno – Članarine klubova i licence igrača
Predloženo je da se članarine klubova i licence igrača uplate do početka sezone tj. prije prvog turnira (16.09.2017.)
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.

AD 5.3) Razno – Popunjavanje igrača 1. HBL
Prijedlog predsjednika Stručnog odbora za pool je da se upražnjeno mjesto u 1. HBL popuni 4. igračem tj. po potrebi 5. ili 6.
igračem s kvalifikacija za popunjenje 1. HBL održane u veljači 2017.
Svi članovi UO jednoglasno su s 3 glasa ZA prihvatili ovaj prijedlog.
Sjednica je zaključena u 20:40 sati.
Zapisnik UO-a vodio
Saša Kušter

Predsjednik HBS-a
Ante Morić
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IZVJEŠĆE SA JUNIORSKOG EUROPSKOG PRVENSTVA
31. srpnja – 07. kolovoza 2017., Leende, Nizozemska
1. Izvješće sa puta
2. Izvješće sa turnira
3. Financijsko izvješće
4. Zaključak
1. Izvješće sa puta
ODLAZAK
Dana 31. srpnja 2017. godine u funkciji voditelja puta hrvatske juniorske reprezentacije,
krenio sam na put u Leende (Nizozemska) gdje se održavalo europsko prvenstvo u biljaru za
juniore. Samnom iz Hrvatske avionom su putovali Domagoj Lončarek i Ante Šola, dok su Ivan i
Luka Galić u Leende došli autom sa svojim roditeljima.
Nakon okupljanja u zračnoj luci Franjo Tuđman sjeli smo na let Zagreb – Frankfurt oznake
OU 410 gdje smo trebali presjesti na let Frankfurt – Dusseldorf oznake OU 5410, a između
slijetanja prvog i polijetanja slijedećeg bilo je predviđeno sat vremena razmaka. Polijetanje iz
Zagreba kasnilo je 20 minuta zbog komplikacija sa utovarom prtljage. Kako je let kasnio sa
dolaskom u Frankfurt iz aviona smo izašli oko 9:30h dok je boarding slijedećeg leta počinjao u
9:45h sa predviđenim polijetanjem u 10:15h. Zračna luka Frankfurt jedna je od najvećih u Europi.
Prelazak iz odjela dolazaka u odjel polazaka zahtijevao je brojne pokretne trake, interni vlak,
ponovnu kontrolu putnih isprava, a i ponovni prolazak kroz rendgensku kontrolu. U najvećoj
mogućoj žurbi uputili smo se na boarding vrata A56 kako je na kartama bilo i naznačeno. U 9:55h
stigli smo na predviđena vrata, ali tamo nije bilo nikog. Nakon provjere karte i utvrđene točnosti
vrata, sa informacijskog monitora saznao sam da je zračna luka Frankfurt u međuvremenu
promijenila boarding vrata za naš let iz A56 u A03. Istog trena uputili smo se na vrata A03 i tamo
stigli u 10:05h. Djelatnik koji je još uvijek bio na boarding pultu izvijestio nas je da se avion
odmakao od terminala, da više nije moguće u njega ući, te me uputio na pult za prigovore.
U slijedećih 2 sata saznao sam da kako je između slijetanja prvog i polijetanja drugog aviona
bilo više od 35 minuta razmaka Croatia Airlines ne preuzima odgovornost za kašnjenje putnika na
tranzit let, da je saznanje o promjeni boarding vrata odgovornost putnika, da naša prtljaga nije
stavljena na avion i da je možemo pokupiti, da je slijedeći let za Dusseldorf u 23:00h, te da su nam
povratne karte i dalje ispravne i valjane.
Nakon što smo preuzeli prtljagu, zaputili smo se na željeznički kolodvor. Tamo smo kupili
karte i sjeli na vlak koji je krenio oko 14h i stigao u Dusseldorf oko 15:30h. U zračnu luku
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Dusseldorf stigli smo lokalnim vlakom u 16:00. Kako je tranzit od zračne luke do hotela u Leendeu
organizirao EPBF očekivao sam da ćemo tamo zateći službene osobe EPBFa. U isto vrijeme
nazvala me je Anamarija Matešić, rekla da su primjetili da smo zakasnili na tranzit, te da šalju
shuttle po nas. U 17:00h shuttle je stigao i mi smo u hotel došli u 18:10h. Trening prije početka
natjecanja bio je od 18h do 20h. Ivan i Luka Galić koji su došli u Leende 13h već su bili na treningu
i tamo su im se pridružili Domagoj i Ante. Nakon otvorne ceremonije ECa, zamolio sam glavnog
suca Mihu Vovka da nam zbog kašnjenja stavi na raspolaganje stol za trening i nakon ceremonije
otvaranja. On je zahtjev odobrio i naši juniori imali su vremena odraditi još jedan puni trening.
POVRATAK
08.08.2017. nakon završenog ECa za juniore u 06:45h juniori i ja uputili smo se EPBFovim
tranzitom iz hotela u zračnu luku Dusseldorf. Ivana i Luku Galića ispratili smo na direktan let
Dusseldorf – Split koji je poletio u 10:00h. Njih dovjica sigurno su sletili u Split gdje su ih dočekali
njihovi roditelji. Kako je naš let Dusseldorf – Munchen – Zagreb polijetao tek u 18:30h, odlučili
smo staviti prtljagu na čuvanje i provesti prijepodne u razgledanju Dusseldorfa. U 17:00h vratili
smo se u zračnu luku, sjeli na avion i vratili se u Hrvatsku bez daljnjih komplikacija.
Pri dolasku mala, ali cijenjena grupa dočekala nas je čestitati i proslaviti s nama postignute
uspjehe. Istima se ovim putem još jednom zahvaljujem.
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2. Izvješće sa turnira
Straight Pool
U-19
Ante Šola – osvojena brončana medalja
Domagoj Lončarek – 33. mjesto
U-17
Ivan Galić – 5. mjesto
Luka Galić – 17. mjesto
10-Ball
U-19
Ante Šola – 17. mjesto
Domagoj Lončarek – 17. mjesto
U-17
Ivan Galić – osvojena brončana medalja
Luka Galić – 49. mjesto
8-Ball
U-19
Ante Šola – 17. mjesto
Domagoj Lončarek – 5. mjesto
U-17
Ivan Galić – 9. mjesto
Luka Galić – 33. mjesto
9-Ball
U-19
Ante Šola – 5. mjesto
Domagoj Lončarek – 33. mjesto
U-17
Ivan Galić – 9. mjesto
Luka Galić – 49. mjesto
Junior teams
Hrvatska – 9. mjesto
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4. Zaključak
U zaključku predlažem da su ispunjene sve zadaće povjerene juniorskoj reprezentaciji i
voditelju puta. Postignut je daleko najbolji uspjeh naših juniora na Europskom Prvenstvu do sada,
sve neočekivane poteškoće savladane su na maksimalno učinkovit način, uspostavljeni su jači
kontakti kako sa EPBF-om, tako i sa susjedskim nacionalnim savezima; i postavljen je čvrst temelj
za nastavak razvoja mladog igračkog kadra u Hrvatskoj. Sada je potrebno iskoristiti novonastalu
inerciju i osigurati maksimalne uvijete za nastavak i unapređenje rada sa juniorskom, a i U-23
selekcijom.

Josip Kompanović
Voditelj puta

U Zagrebu, 11. kolovoza 2017. godine
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