
HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ  

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11  

10000 ZAGREB 

 

 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA 

HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA ODRŽANE  

21. SRPNJA. 2021. U PROSTORIJAMA BK 8BALL U 

SESVETAMA 

Sjednica je započela s radom  . u  20 sati 

Prisutni: Ante Morić, Alexander Sabljak, Mario Baić, Saša Kušter i putem video veze Dejan 

Matura 

Zapisnik sastavio Juraj Jurković tajnik saveza 

 

 

 

 

Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum te utvrđuje sljedeći 

dnevni red: 

 

1. EP U17 i U19 u Sloveniji dnevnice 

2. Završnica ekipnog PH 2020. 

3. EBSA EP u snookeru reprezentacija 

4. Kalendar natjecanja 2021 jesenski dio 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Ad.1. 

Predsjednik g.Morić predložio je da dnevnica za EP 20  U17 i U19 koje će se održati 1.-8.8. u 

Laškom u Sloveniji iznosi 20 Eur. Otvorena je rasprava. Nakon rasprave je prijedlog da 

dnevnica iznosi 20 Eur jednoglasno usvojen. 
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Ad.2. 

Presjednik je izvjestio članove UO HBS-a o neopravdanom nedolasku nekih klubova na 

završnicu ekipnog PH 2020. Otvorena je rasprava,u raspravi su sudjelovali svi članovi UO 

HBS-a. Po završetku rasprave jednoglasno je donesena slijedeća odluka. 

BK „Pink Panther“ i BK „Zeus“  kažnjeni su svaki sa po 500 kn kazne zbog neopravdanog 

nedolaska na meč kako stoji u Sportskom pravilniku za 2020. Bk „Zeusu“ će nakon plaćanja 

kazne do 500kn biti isplaćena  nagrada za 3.mjesto na ekipnom PH 2020. u iznosu od 1.150 

kn. BK „Desetka“ koja je na vrijeme poslala službeni mail o nemogućnosti dolaska za 

završnicu ekipnog PH 2020. određena je opomena.    

 

Ad.3. 

Dopredsjednik Sabljak izvjestio je članove  UO HBS-a da potencijalni reprezentativci Tin 

Venos i Filip Bermanec u ovoj sezoni ne nastupaju redovito na snooker  natjecanjima u 

organizaciji HBS-a. Otvorena je rasprava u kojo su sudjelovali svi članovi UO HBS-a. Nakon 

rasprave jednoglasno je donesena slijedeća odluka. 

Zbog neredovitog nastupanja na  snooker turnirima  u organizaciji HBS-a Tin Venos i Filip 

Bermanec neće biti dio reprezentacije koja ce predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem EP u 

snookeru koje je na rasporedu u listopadu u  Portugalu. Snooker reprezentaciju za EP u 

Portugalu čine Imran Ayaz,  ostali članovi reprezentacije odrediti će se po ranglisti. Razgovor 

sa igračima koji su po ranglisti zaslužili ulazak u reprezentaciju i odluku o sastavu obaviti će 

predsjednik odbora za snooker g. Sabljak.  

 

Ad.4. 

Predsjednik g .Morić dao je riječ tajniku Saveza g. Jurkoviću koji je članovima predstavio 

prijedlog kalendara za jesenski dio sezone 2021. Otvorena je rasprava, nakon rasprave 

prijedlog kalendara usvojen je jednoglasno. 

 

Sjednica je završila u 22h 

 

 

Zapisnik vodio:        Predsjednik HBS-a        

Juraj Jurković           Ante Morić 

 

 


