ZAPISNIK
1. Elektronske sjednice Skupštine Hrvatskog saveza za skokove u vodu održane
27. kolovoza 2018. godine do 10:00h
Glasovali su: Marko Sutlović, Sanda Donoval, Marko Nevešćanin, Venci Longin, Edita Prosen, Kristijan
Magaš, Kristina Kučko, Šime Perić, Josip Kovačević, Veljko Karabaić, Jurica Kurjak, Aleksandra Bajamić,
Vedran Bajamić, Maša Brezovac, Petra Balog, Marina Novosel
Ostali članovi Skupštine nisu pristupili eletroničkom glasanju.
Za 1. Elektroničku sjednicu Skupštine predložen je slijedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje nacrta prijedloga plana redovnog programa HSSV prema HOO (utvrđen prijedlog
IO)
Maša Brezovac uputila je e-mail u kojem navodi kako se grand prix natjecanja seniora održavaju u
nekoliko kola i na raznim destinacijama (Europa, Azija, Australija, Amerika) te kako smatra da bi u
prijedlog trebalo navesti na koliko natjecanja se predviđa slati seniore i destinacije. Također navodi
kako nije navedeno mjesto održavanja europskog prvenstva za seniore.
Petra Balog ukazuje na pogrešku kod navođenja mjesta održavanja Svjetskog seniorskog prvenstva,
te navodi kako se natjecanje održava u korejskom Gwangju. Traži pojašnjenje stavke - ostalo tehničko
osoblje pod stavkama priprema te se slaže s Mašom Brezovac u vezi Grand Prix natjecanja.
Marina Novosel šalje ispravak grada održavanja svjetskog seniorskog prvenstva te objašnjava da se
pod ostalo tehničko osoblje za pripreme stavila dodatna osoba ukoliko se ukaže potreba za npr.
liječnikom ili fiziterapeutom ili još jednim trenerom. Ta stavka je ionako prenamijenjiva pa ukoliko
nećemo imati potrebe za dodatnom osobom i ta sredstva ostanu neiskorištena, možemo ih
prenamijeniti onako kako IO odluči. (stavke pripreme mogu se prenamijeniti za natjecanja ili opremu,
dok se stavke natjecanja mogu prenamijeniti samo u natjecanja tog ili višeg ranga). Što se tiče Grand
Prix natjecanja, svaka stavka u planu označava jedno natjecanje, pa se tako mislilo na jedno od Grand
Prix natjecanja (s obzirom na odobreni budžet proteklih godina, realno je za tražiti sredstva za ono u
Europi). U aplikaciju se upisuje ono što aplikacija dozvoljava, a to je određeno mjesto održavanja, ne
može se upisati kontinent. S obzirom da službeno ne znamo mjesta održavanja Grand Prix natjecanja
ni europskog seniorskog prvenstva, to za sada ostaje prazno.
Od ukupno 28 članova Skupštine HSSV, elektroničkom glasovanju pristupilo je njih 16.
ZA prihvaćanje prijedloga plana: 16 članova Skupštine
PROTIV: SUZDRŽANIH: Zapisnik sastavila:
Marina Novosel

