
ZAPISNIK S 28. IZVANREDNE SJEDNICE  

IZVRŠNOG ODOBRA MAČEVALAČKOG SAVEZA ZAGREBA, (nadalje u tekstu: 

IO MSZ-a) 

Mjesto: Ured MSZ-a u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11, 1.kat, soba 101A 

Datum: dana 23.10.2015. godine 

Vrijeme: 16,00-17,00 sati 

Sudionici: Marko Kallay – predsjednik MSZ-a i član IO MSZ-a, Irena Šuljić – član 

IO MSZ-a, Božo Markota – član IO MSZ-a, Ivan Levstek – član IO 

MSZ-a, te Antonija Vrčić – tajnica i zapisničarka MSZ-a 

Dnevni red: 1. Usvajanje Dnevnog reda; 

2. Odluka o autentičnom tumačenju odnosno izmjenama/dopunama 

PRAVILNIKA o sustavu natjecanja Male lige u maču i Male lige u 

floretu Mačevalačkog saveza Zagreba,  a sve glede ispunjavanja uvjeta za 

nastup na istim ligama od dana 03.10.2013. godine, PRAVILNIKA o 

sustavu natjecanja Mač lige Mačevalačkog saveza Zagreba od dana 

02.10.2013. godine, te PRAVILNIKA o sustavu natjecanja Floret lige 

Mačevalačkog saveza Zagreba od dana 02.10.2013. godine; 

3. Odluka glede održavanja 1. kola Male lige u maču od dana 

24.10.2015. godine i Male lige u floretu od dana 25.10.2015. godine 

(uređenje borilišta, redarska služba, akreditacije za sportaše i suce, 

imenovanje vršitelja dužnosti povjerenika za 1. kolo istih liga, dozvola za 

snimanje i fotografiranje i dr); 

4. Odluka o davanju ovlaštenja za provođenje završnog dijela postupka 

povodom slučaja „Rastavljeni floret“; 

5. Razno; 

 

Zaključci: Opis radnje: Rok: Zaduženje: 

 

1. Dnevni red je usvojen jednoglasno.   

2. 

Ovime se na prijedlog Predsjednika MSZ-a daje 

autentično tumačenje odnosno mijenjaju 

se/nadopunjavaju se na odgovarajućim mjestima 

PRAVILNIK o sustavu natjecanja Male lige u maču i 

Male lige u floretu Mačevalačkog saveza Zagreba,  a sve 

glede ispunjavanja uvjeta za nastup na istim ligama od 

dana 03.10.2013. godine, PRAVILNIK o sustavu 

natjecanja Mač lige Mačevalačkog saveza Zagreba od 

dana 02.10.2013. godine, te PRAVILNIK o sustavu 

natjecanja Floret lige Mačevalačkog saveza Zagreba od 

dana 02.10.2013. godine, i to na način da se pravo 

nastupa dozvoljava svim onim osobama koje 

zadovoljavaju posebne uvjete iz istih pravilnika (npr. 

dobna granica i sl.), te osnovna 2 (slovima: dva) uvjeta, i 

to: 

 

1. da sportaš ima važeći liječnički pregled i pisanu 

potvrdu o istome koju je obvezan predočiti 

povjereniku/povjerenicima za ligu/lige na zahtjev istoga 

prilikom/prije prijave za nastup; 

2. da je sportaš član mačevalačkog kluba, i to bez obzira 

- - 



gdje se nalazi sjedište istoga odnosno bez obzira da li je 

isti mačevalački klub udružena članica Hrvatskog 

mačevalačkog saveza ili nije. 

3. 

Ovime se radi ostvarivanja potrebe za uredno odvijanje 1. 

kola Male lige u maču od dana 24.10.2015. godine i Male 

lige u floretu od dana 25.10.2015. godine odlučuje kako 

slijedi, i to: 

 

1. fizički će se odvojiti prostor za borilišta od prostora za 

gledatelje i dr.; 

2. ulazak u prostor ad 1. dozvoljen je isključivo 

sportašima koji nastupaju i akreditiranim sucima od 

strane povjerenika za ligu, a o čemu će postojati i pisana i 

usmena obavijest svima prisutnima; 

3. provedba odluka ad 1. i 2., kao i onemogućavanje 

neovlaštenim osobama ulazak u prostor borilišta povjerit 

će se redarskoj službu čiju će organizaciju ugovoriti 

predsjednik MSZ-a; 

4. ovime se, a sve radi spriječenosti povjerenika Male 

lige u maču – gđe Irene Šuljić, te povjerenika Male lige u 

floretu – g. Filipa Vukovića, imenuju vršitelji dužnosti 

povjerenika obje lige za potrebe održavanja 1. kola Male 

lige u maču dana 24.10.2015. godine, te Male lige u 

floretu dana 25.10.2015. godine, i to na način da će istu 

dužnost obnašati g. Darko Limov, g. Marko Kallay, gđa 

Martina Zmaić, te gđa. Mirna Borošak, i to na način da će 

isključivo pravo na obnašanje dužnosti imati gore 

navedene osobe koje će biti prisutne, a sve prema 

redosljedu kako su navedene (dakle, u slučaju da koja od 

prethodno navedenih osoba nije nazočna, to će prva 

sljedeća imati sva prava i obveze obnašatelja dužnosti 

nedostajućeg povjerenika); 

5. Ovime se zabranjuje snimanje i slikanje svim osobama 

tijekom održavanja  1. kola Male lige u maču dana 

24.10.2015. godine, te Male lige u floretu dana 

25.10.2015. godine, i to u prostoru u kojemu će se 

održavati isto natjecanje,  a sve uz iznimku da će 

profesionalna tajnica MSZ-a imati pravo na navedeno 

radi objave obavijesti i informacija na službenim 

stranicama MSZ-a. Ovime se zadužuje tajnica MSZ-a da 

obavijest o navedenome izvijesi prije početka natjecanja 

na ulaznim vratima mačevalačke dvorane na Zagrbačkom 

velesajmu. 

  

4. 

 4. Ovime se ovlašćuje Predsjednik MSZ-a da u ime IO 

MSZ-a obavi razgovor s XXXX i YYYY, a sve glede 

slučaja „Rastavljeni floret“, a sve uz nazočnost roditelja 

istih i tajnice MSZ-a, te da samostalno odredi sankciju do 

najviše opomene istima i obveze sudjelovanja u tehničkoj 

i drugoj provedbi najviše do 2. mačevalačka natjecanja 

do kraja sezone 2015./2016.. U slučaju da navedeni 

  



maksimum sankcije ili neka druga okolnost bude 

onemogućila navedeno postupanje, to će Predsjednik 

MSZ-a o istome izvijestiti IO MSZ-a koji će dalje 

poduzimati odgovarajuće radnje. 

5. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.   

 

Zapisničar: Antonija Vrčić 

Potpis:  

_____________________   

Marko Kallay, Predsjednik MSZ-a 

Pečat:  

_____________________ 

 


