HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ
Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
IZVRŠNI ODBOR
ZAPISNIK
s 13. elektroničke sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog gimnastičkog saveza, održane 5.
veljače 2021. god. s početkom u 8.00 sati, putem Zoom-a.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Marijo MOŽNIK, Vladimir MAĐAREVIĆ, Mario VUKOJA,
Marko MUSIĆ, Tomislav HODAK, Diana LUKAŠIĆ i Deni BOROZAN.
Ostali nazočni: Iva MURAT KOIĆ - glavna tajnica HGS-a
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 12. elektroničke sjednice IO održane 22.12.2020.
2. Izvješće o akciji Gimnastička obitelj za GK Petrinja i ŠGK Sokol Sisak
3. Izvješće o financijskom stanju HGS-a
4. Odluka o iznosu godišnje članarine za 2021. godinu
5. Prijedlog za odgodu roka za registraciju gimnastičara do 1. travnja
6. Prijedlog o financiranju rada članova stručnih/radnih tijela HGS-a
7. Kandidatura za EP 2024. u sportskoj gimnastici
8. Zapisnik i Odluke TO RG
9. Prijedlog TO MŽSG za usvajanje novog sustava natjecanja (nazivlje i kategorije)
10. Prijedlog za licenciranje trenera i sudaca za 2021. g.
11. Dopis predsjednika Turskog gimnastičkog saveza s inicijativom osnivanja Balkanskog
gimnastičkog saveza i natjecanja
12. Prijedlog predsjednika Hrvatskog atletskog i plivačkog saveza za osnivanje
platforme/inicijative bazičnih/olimpijskih sportova
13. Prijedlog izmjena Poslovnika radnog tijela IO HGS-a za razvoj regionalne gimnastike
14. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje zapisnika s 12. elektroničke sjednice IO održane 22.12.2020.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad 2. Izvješće o akciji Gimnastička obitelj za GK Petrinja i ŠGK Sokol Sisak
Predsjednik HGS-a izložio stanje po računu za humanitarnu akciju = 20.480,00 kn
Naveo je da je nakon potresa obišao dvorane u Petrinji i Sisku, da je sačinjen elaborat te da
je nakon obilaska delegacije HOO-a donesen zaključak da će HOO financirati iz sredstava
dobivenih od Međunarodnog olimpijskog odbora postavljanje balona u Petrinji (na igralištu) jer

bi sanacija dvorane mogla potrajati cca 2 godine. U navedenom balonu će treninge moći
provoditi i ŠGK Sokol Sisak.
Predsjednik HGS-a je kontaktirao nizozemsku organizaciju Sports for Children te je
dogovoreno da će poslati sprave i ostalu opremu (strunjače, sanduci, klupe i sl.) čim balon za
treninge u Petrinji bude spreman.
Nakon komunikacije sa FIG i EG utvrđeno je da međunarodne organizacije ne mogu financijski
pomoći u novcu, ali mogu pomoći oko nabave sprave i ostale gimnastičke opreme.
Dopredsjednik HGS-a Vladimir Mađarević je naveo da je će Dobro World Cup Osijek 2021.
godine kao i do sada imati humanitarnu komponentu te da će GK Petrinji dodijeliti 20.000,00
kn, a ŠGK Sokol Sisak 10.000,00 kn.
Tomislav Hodak je ponudio pomoć oko organizacije prijevoza sprava i ostale opreme.
Ad 3. Izvješće o financijskom stanju HGS-a
Knjigovodstveno izvješće i završni račun za 2020. godinu još nisu gotovi, a prenesena
sredstva iz 2020. godine su cca 260.000,00 kn.
Predsjednik HGS-a obavijestio je članove Izvršnog odbora o potpisanom Ugovoru o
sponzorstvu između HGS-a i JADRANSKI NAFTOVOD d.d. od 15. siječnja 2021. godine, na
rok od godinu dana. Objasnio je na koji način je doveo u vezu HGS i JANAF d.d. te istaknuo
da se nada kako je ovo početak dugoročne i uspješne suradnje s novim sponzorom, a što će
olakšati realizaciju ciljeva Saveza u teškim i nepredvidivim vremenima u kojima se nalazimo.
GK Gymsolin nije podmirio članarinu za 2019. godinu i za sudački/trenerski seminar, a GK
Trešnjevka nije podmirio račun za sudački/trenerski seminar te ih je potrebno ponovo upozoriti
da riješe financijske obaveze prema Savezu.
Pitanje financiranja CRO-GYM LIGE:
Odlučeno je da će iznosi nagrada i financijskih stimulacija za postignute ocjene biti u visini
prošlogodišnjih. Na temelju zahtjeva Komisije sportaša Saveza i prijedloga TO SG da se u
2021. godini poveća nagradni fond CRO-GYM LIGE za MSG, zaključeno je da će mogućnost
za to biti utvrđena po primitku godišnjeg knjigovodstvenog izvješća, odnosno tijekom ožujka,
kada se utvrdi visina iznosa vlastitih sredstava HGS-a koja se može koristiti za podmirenje
troškova liga sve tri gimnastike (nagrade gimnastičarima, putni troškovi...).
Ad 4 Odluka o iznosu godišnje članarine za 2021. godinu
Izvršni odbor je donio sljedeće odluke:
-

godišnja članarina iznosi 3.000,00 kn;
klubovi koji se primaju u redovno članstvo HGS-a u tekućoj godini oslobođeni su
plaćanja članarine;
GK Petrinja i ŠGK Sokol Sisak oslobađaju se u 2021. godini plaćanja članarine,
naknade za registracije gimnastičara te naknade za licenciranje sudaca i trenera.“

Ad 5. Prijedlog za odgodu roka za registraciju gimnastičara
Nakon rasprave IO je donio sljedeću odluku:
„Rok za registraciju natjecatelja produljen je do 1.4.2021., dok će se odluka o registraciji
natjecatelja rekreativaca donijeti naknadno, ovisno o činjenici da li će se i kada početi provoditi
treninzi.“
Ad 6. Prijedlog o financiranju rada članova stručnih/radnih tijela HGS-a
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi IO utvrđeno je da bi rad u Savezu trebalo
profesionalizirati te će odluka o visini naknada za članove stručnih/radnih tijela biti donesena
tijekom ožujka, ovisno o financijskim mogućnostima Saveza.
Ad 7. Kandidatura za EP 2024. u sportskoj gimnastici
Predsjednik HGS-a je naveo da će Studija isplativosti uskoro biti gotova, da je nakon uvida u
sve uvjete koje bi HGS trebao ispuniti preliminarni trošak 10.000.000,00 kn, da od države i
Grada Zagreba za sada ne postoje jamstva o sufinanciranju natjecanja te u ovom trenutku
HGS ne može preuzeti obvezu prijave i plaćanja depozita i kotizacije za EP EG-i.
Rok za predaju kandidature je svibanj te će se do tada donijeti konačna odluka o kandidaturi
HGS-a za održavanje ovih natjecanja.
Ad 8. Zapisnik i Odluke TO RG
Ova točka biti će razmatrana na sljedećoj sjednici IO.
Do sljedeće sjednice IO potrebno je u Pravilnik o hrvatskim gimnastičkim reprezentacijama
unijeti na prijedlog TO SG i TO RG izmjene.
Ad 9. Prijedlog TO MŽSG za usvajanje novog sustava natjecanja
Mario Vukoja je zahvalio svima koji su sudjelovali u izradi dokumenata te je IO usvojio sljedeće
akte:
- Propozicije za natjecanje nacionalnog programa HGS-a za MSG za 2021. godinu
- Propozicije nacionalnog programa 2021.-2024. za ŽSG
- Pravilnik za Univerzalni slobodni program 2021.-2024. za ŽSG
- Pravilnik za Obvezni program 2021.-2024. za ŽSG
Ad 10. Prijedlog za licenciranje trenera i sudaca za 2021. godinu
Izvršni odbor je donio odluku:
„Licenciranje trenera i sudaca je obavezno za sve trenere i suce članica klubova HGS-a.“
IO je osnovao dva odbora koji će biti zaduženi za provedbu licenciranja i edukacije trenera i
sudaca u SG i RG – Odbor za licenciranje i edukaciju trenera i sudaca (OLETS):

-

Za SG: Mario Vukoja (koordinator), Ratko Vuković, Aida Badić, Dunja Lederer
Za RG: Josipa Radaš (koordinator), Barbara Maceković

OLETS SG je izradio Prijedlog plana održavanja trenerskih/sudačkih seminara sa
financijskom konstrukcijom te će na sljedećoj sjednici IO biti donesena odluka o visini
kotizacije za navedene seminare.
Ad 11. Dopis predsjednika Turskog gimnastičkog saveza
HGS će podržati inicijativu za osnivanje Balkanskog gimnastičkog saveza.
Ad 12. Prijedlog predsjednika Hrvatskog atletskog i plivačkog saveza
HGS će podržati inicijativu za osnivanje platforme/inicijative bazičnih/olimpijskih sportova.
Ad 13. Prijedlog izmjena Poslovnika radnog tijela IO za razvoj regionalne gimnastike
Izrada prijedloga izmjena i dopuna je u tijeku te će biti na Dnevnom redu sljedeće sjednice IO.
Ad 14. Razno
-

-

-

Predsjednik HGS-a je izvijestio o Odlukama Vijeća HOO-a (korisnici Razvojnih
programa - I, II, III, olimpijski i sufinanciranje rada trenera)
Plan nabave HGS-a je u izradi te će biti na Dnevnom redu sljedeće sjednice IO
Predsjednik HGS-a je izvijestio o prijavi na natječaj MINTS za Dobro World Cup Osijek
2021.
zamolba predsjednika Talijanske gimnastičke federacije za testiranje partera u RH nije
usvojena iz razloga što je predloženi rok testiranja od 30-60 dana prekratak da bi se
pristupilo organizaciji transporta i postavljanju partera
prijedlozi za davanje suglasnosti na izgradnju dvorana nisu dani iz razloga što u
dvoranama ne postoje ankeri, a što je osnovni preduvjet za postavljanje gimnastičkih
sprava i provođenje treninga i natjecanja
donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu plaketa i diploma HGS-a za
2020. godinu
knjiga „365 sportskih priča“ - IO je donio odluku o kupnji 5 komada navedene knjige
prijava na natječaj ESF - u tijeku je izrada i prikupljanje natječajne dokumentacije te
će se Savez prijaviti projekt na ovaj natječaj
školarina FIG-e - prijedlog IO je da se kandidira Sara Šulekić
komunikacija između ureda i TO odvija se isključivo preko predsjednika TO

Sjednica je završila u 10.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

PREDSJEDNIK

Iva Murat Koić, glavna tajnica

dr. sc. Marijo Možnik

