HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11
10000 ZAGREB

ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA ODRŽANE
26.09.2020. U PROSTRIJAMA BK „8ball“, ZAGREB

Sjednica je započela s radom u 20 sati
Prisutni: Predsjednik Ante Morić, članovi UO: Ivan Prusac, Marko Lišnić, Mario Baić
Zapisnik vodi tajnik saveza Juraj Jurković

Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum te utvrđuje sljedeći
dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potvrde odluka sa telefonskih sjednica
Obveze članova HBS-a
Refundacija putnih troškova natjecateljima za prekinuti turnir 1.HBL iz lipnja 2019.
HBS-a žalba na EPBF-ovu odluku o privremenom onemogućavanje slanja natjecatelja
na natjecanja u organizaciji EPBF-a
5. Stegovni pravilnik

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad. 1.
Potvrde odluka sa telefonskih sjednica
Potvrđene su odluke i zapisnici sa sjednica UO HBS-a od 19.01., 23.1., 24.1., 09.03., 04.06.,
28.08., 14.09., održanih telefonskim putem.
Odluke i zapisnici potvrđeni su jednoglasno.
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Ad. 2
Obveze članova HBS-a
Predsjednik Morić predložio je UO donošenje odluke o obvezama članova HBS-a kad
organiziraju natjecanja u svojim prostorija i kad šalju svoje natjecatelje na natjecanja u
Hrvatskoj i inozemstvu koja nisu u organizaciji HBS-a. Tekst odluke je u privitku ovog
zapisnika.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 3.
Refundacija troškova za prekinuti turnir 1.HBL iz lipnja 2019.
Predsjednik Morić izvijestio je članove UO da su klubovi pitali hoće li HBS refundirati putne
troškove natjecateljima za prekinuti turnir 1.HBL iz lipnja 2019. Nakon kraće rasprave o
načinu i dinamici refundacije Predsjednik Morić dao je na glasanje slijedeći prijedlog:
•
•
•

Putni troškovi biti će refundirani na račune klubova iz kojih dolaze natjecatelji
Za natjecatelje klubova iz Splita i okolice 700kn po natjecatelju, za natjecatelje
klubova iz Zagreba i okolice 350kn po natjecatelju.
Savez će refundirati putne troškove na račune klubova najkasnije do kraja siječnja
2021.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Ad. 4.
HBS-a žalba na EPBF-ovu odluku o privremenom onemogućavanje slanja
natjecatelja na natjecanja u organizaciji EPBF-a
Predsjednik Morić upoznao je članove UO o tijeku žalbenog postupka pred EPBF-ovim COA
(Court of Arbitration). HBS je na EPBF-ovu odluku 7. srpnja 2020. uložio žalbu.
Predsjednik COA je 21. rujna poslao mail na Savez u kojem zakazuje saslušanje za 24. rujna
u 15h. Predsjednik COA-e poslao je 23. rujna mail na Savez u kojem odgađa saslušanje za
sljedeću srijedu.
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Ad.5
Stegovni pravilnik
Predsjednik Morić obavijestio je članove UO da Savez radi na novom Stegovnom pravilniku.
Članovima UO elektroničkim putem poslan je prijedlog Stegovnog pravilnika.. U raspravi su
zatražene neke izmjene u tekstu prijedloga. Dogovoreno je da će o novom Stegovnom
pravilnik glasati čim tekst prijedloga pravilnika sa zatraženim izmjenama bude gotov.

Sjednica je završila u 21.45h

Zapisnik vodio:
Juraj Jurković

Predsjednik HBS-a
Ante Morić

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
CROATIAN BILLIARD ASSOCIATION

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Hrvatskog biljarskog saveza, Upravni odbor Hrvatskog biljarskog
saveza, na svojoj sjednici održanoj 26.09.2020 donio je

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

•
Obvezuju se svi članovi HBS-a da Savezu prijave svaki odlazak svojih natjecatelja/ica na
natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
•
Obvezuju se svi članovi HBS-a da Savezu prijave sva natjecanja koja organiziraju u svojim
klupskim prostorijama.
Sportski pozdrav,

Zagreb, 26.09.2020
Predsjednik HBS
ANTE MORIĆ

Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Hrvatska Croatia
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