
ZAPISNIK SA 07. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA (RAZDOBLJE 2019. - 

2023.) „ODBORA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI ZAPAD“ - DANA 

01.02.2021. 

Sjednica je održana putem video veze (aplikacija „ZOOM“) s početkom u 21.00 sat. Prisutni su 

bili svi članovi UO, osim Denisa Kurilića. Sjednici su prisustvovali još Ivor Eržišnik i Juraj 

Dusparić. 

Prijedlog dnevnog reda: 

1. Novi prijedlog Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima HTS-a 

2. Regionalni turniri do 10. godina i igraonice do 8. godina 

3. Kampovi u organizaciji Odbora Zapad 

4. Razno 

 

Prije same rasprave o dnevnom redu predsjednik Cerović pozdravio je sve nazočne i  zahvalio 

Vilimu Višku na organizaciji sastanka. Predsjednik je izvijestio da naš Odbor trenutno na računu 

ima 32.358,27 kn, ali da je zadnja uplata bila za 2018. godinu. Naglasio je da za 2019. i 2020. 

godinu očekujemo oko 50.000,00 kn. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

 

AD 1 

Predsjednik je zamolio Vilima Viška da obrazloži prijedlog novog pravilnika o pojedinačnim 

natjecanjima (koji je mailom poslan svim članovima UO), ali i Juru Dusparića kao člana SO HTS 

i Marka Toića koji je aktivno sudjelovao u radu radne skupine da i oni pomognu u izlaganju. 

Prijedlog HTS-a je da sa dosadašnjih sedam rangova turnira imamo četiri ranga (A, 1, 2 i 3), od 

čega bi rangovi A, 1. i 2. bili turniri nacionalne razine, a turniri 3. ranga turniri na razini Odbora.  

Konačna odluka  o tome koji turnir će se nalaziti u određenom rangu donijeti će se na sljedećoj 

sjednici SO HTS. Prijedlog naše regije će biti da svi turnirni 3. ranga budu jednako vredovani 

neovisno o broju natjecatelja ili podlozi odigravanja turnira.  

 

Naš Odbor trebati će odrediti organizatora jednog turnira u kategoriji 2. ranga, te organizatore 

svih turnira 3. ranga u našoj regiji. Pravilnikom nije jasno da li će datume odrediti HTS ili 

Odbori, o čemu će se tražiti pojašnjenje HTS-a. U raspravi je još jednom zaključeno kako je 

nelogično da ZTS jedino može organizirati 2 turnira 2. ranga, budući je geografska pozicija 

Grada Zagreba takva da je odluka diskriminatorna prema ostalim regijama, a pogotovo prema 

Dalmaciji i Slavoniji (igrači/ice iz Zagreba imati će 4 do 5 turnira 2. ranga na maksimalno 150 

km od svog prebivališta, a neki igrači/ice iz drugih regija neće imati niti jedan ili samo jedan 

turnir na takvoj udaljenosti). Predsjednik je naveo da je 5 Odbora bilo za prijedlog da svaki 

Odbor ima po jedan turnir 2. ranga, ali je UO HTS-a takvu Odluku odbio (predstavnik našeg 

Odbora u UO HTS glasao je za prijedlog da sve regije imaju jednak broj turnira 2. ranga).  



Gospodin Višak i gospodin Dusparić izvijestili su sve prisutne i o promjeni koja se odnosi na 

organizaciju turnira. Svaki turnir biti će organiziran sa RR kvalifikacijama koje će se igrati na 

dva dobivena seta do 4. Također prijedlog je da turniri ukoliko je to moguće traju dva dana. 

Ove promjene se predlažu kako bi se omogućilo da djeca igraju čim više susreta. Svaki nastup 

na turniru biti će bodovan, neovisno da li je ostvarena pobjeda, kako bi čim više djece ostvarilo 

plasman na rang listu. 

U raspravi su sudjelovali svi prisutni, a gospodin Višak uputiti će HTS-u pitanja za nedoumice 

koje su se pojavile tijekom rasprave, a to su: 

- Da li se može organizirati turnir sa 4 terena od kojih je jedan natkriven (gdje se mogu 

otvoriti bočne strane), 

- Pojašnjenje turnira parova, da li se igraju i na koji način 

- Koliko turnira 3. ranga ima svaka regija?  

- Uvjeti za održavanje Prvenstva Hrvatske 

 

 

AD 2 

Nakon rasprave je zaključeno da još nije moguće odrediti kalendar turnira do 10. godina, 

budući HTS još nije objavio kalendar do 12 godina. Odlučeno je da će se prvi turnir odigrati u 

TK Pećine 20. i 21. ožujka 2021., a ostali turnir će se odrediti kasnije. Stručni povjerenik Vilim 

Višak poslati će dopis svim klubovima da vidimo koji klubovi žele organizirati turnir do 10 

godina. Sve odluke će ovisiti o protuepidemijskim mjerama. Gospodin Marović će kontaktirati 

sve trenere kako bi imali informaciju koliko djece se može očekivati na turnirima ove godine, 

budući zbog dugog perioda gdje se nije smjelo igrati i budući nismo imali turnire do 8 i 9 

godina, moguće je da nećemo imati veliki broj djece. 

 

 

 

AD 3 

Predsjednik Cerović je na početku rasprave naveo da je naša regija svake godine organizirala 

jedan ili dva kampa osim 2020. godine zbog pandemije Covid 19. Našim planom za 2020. 

godinu plan je bio imati 2 kampa kroz 2020. godinu. 

Gospodin Baznik je naveo da će TK Rabac dati besplatno teniske terene za kamp, ako se on 

bude organizirao u terminu kada neće još biti gostiju u njihovom centru. U raspravi je 

zaključeno da će naša želja i plan biti i u 2021. godini organizirati barem 1 kamp, ali da zbog 

trenutne situacije još ništa nećemo planirati. Okvirno je dogovoreno, da bi kamp trebalo 

održati krajem ožujka ili početkom travnja, a probati ćemo kamp organizirati za sve uzraste. 

 

AD 4 

Pod točkom razno, raspravljalo se o promjenama koje su donesene u ligaškim natjecanjima.  

Iako se svi prisutni slažu sa smanjenjem broja klubova u 1. ligi i dalje smatramo da ovakvo 

drastično smanjenje u jednoj godini nije pravedno, te da se radi o dosad neviđenoj promjeni 



ligaškog natjecanja, ne samo u tenisu nego gledajući sve sportove. Navodi se primjer 2. lige 

gdje od 12 klubova 10 ili 11 klubova ispada u niži rang natjecanja (ovo se točno još ne zna 

budući HTS još nije razradio točan način popunjavanja svih liga). 

Jedna od promjena u ligaškom natjecanju je i uvjeti koje će klubovi morati ispuniti, a vezan je 

uz broj igrača na rang listi. Prijedlog HTS-a je da svaki klub koji nastupa u 1. ligi mora imati 8 

igrača na rang listi u kategorijama do 12 i 14 godina. Naš predstavnik u UO HTS-a, gdin. Cerović, 

kao i članovi SO HTS-a iz naše regije gdin. Padjen i gdin. Višak pokušali su ukazati na nelogičnost 

ove odredbe. Intencija HTS-a je vrlo dobra (da se potakne klubove na rad s mladima i odlaske 

na turnire), ali kriterij mora biti nastup na turnirima,  a ne rang lista. Novim promjenama svi 

koji nastupe na turniru dobiti će bodove, neovisno da li će ostvariti pobjedu, tako da je ova 

odredba ipak ublažena.    

Na kraju sjednice zaključeno je da će se plan rada sa financijskom konstrukcijom donijeti nakon 

objave kalendara HTS-a, odnosno nakon što budemo znali kakvi će biti uvjeti okupljanja, a 

vezano za Covid 19. 

 

Sjednica je završila u 23.15. 

 

 

U Rijeci 02. veljače 2021. 

 

 

 

Predsjednik Odbora za sportske aktivnosti Zapad 

Ivan Cerović, v. r. 

 

 

Zapisnik sastavio Ivan Cerović 

 


