UDRUGA KOŠARKAŠKIH TRENERA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora
Udruge košarkaških trenera Koprivničko – križevačke županije
-

Sjednica je održana 10. lipnja 2015. u Koprivnici u 10.00 sati
Sjednici su nazočili članovi IO Damir Betlehem, Mirko Hrženjak, Ante Tomas,
Đuro Tomrlin, predsjednik Udruge Boris Kapusta i tajnik Udruge Igor Lukša
Nazočne je pozdravio predsjednik Udruge košarkaških trenera Boris Kapusta i
predložio dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
2. Izbor dva (2) člana Verifikacijske komisije
3. Izbor Zapisničara (Igor Lukša)
4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika
5. Usvajanje dnevnog reda
6. Usvajanje zapisnika s Izborne sjednice Udruge održane 21. siječnja 2015.
godine
7. Izvješće o do sada učinjenom nakon Izborne sjednice i predstojećim
aktivnostima s ciljem usklađivanja rada Udruge sa Zakonom o udrugama,
Zakonom o sportu i Zakonom o neprofitnim organizacijama
8. Prijedlog Udruge trenera za izbor najboljeg trenera muške i ženske
košarkaške ekipe u sezoni 2014./2015.
9. Odluka o nastupu muške i ženske selekcije Koprivničko-križevačke Županije u
sklopu obilježavanja 40 godina rada Košarkaškog saveza Županije te izbor
trenera istih
10. Organizacija Okruglog stola za sve trenere članove Udruge košarkaških
trenera Koprivničko – križevačke županije i aktualna problematika
11. Razno

AD 1.)
Predsjednik Udruge uvodnom riječi otvorio je sjednicu Izvršnog odbora i
pozdravio prisutne članove
AD 2.)
Za članove Verifikacijske komisije izabrani su Mirko Hrženjak i Damir
Betlehem.
AD 3.)
Za zapisničara potvrđen je tajnik Udruge Igor Lukša.
AD 4.)
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ante Tomas i Igor Lukša.
AD 5.)
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
AD 6.)
Jednoglasno je usvojen zapisnik s Izborne sjednice Udruge održane 21.
siječnja 2015. godine
AD 7.)
U dosadašnjem razdoblju izvršene su promjene u Registru udruga temeljem
izmjene ovlaštenih zastupnika Udruge. Također, pripremljeni su materijali za
promjenu ovlaštenika po računima poslovne banke, zahtjev za izmjenu zastupnika u
Registru sportskih udruga te Registru neprofitnih organizacija. Preostalo je u suradnji
s krovnom Udrugom usuglasiti novi Statut Udruge. Riješvanje istoga očekuje se
najkasnije do konca kolovoza.
AD 8.)
Dani su na usvajanje prijedlozi za izbor najboljeg trenera muške i ženske
košarkaške ekipe u sezoni 2014./2015.g. te su prijedlozi jednoglasno usvojeni.
Za najboljeg trenera muške ekipe u sezoni 2014./2015. izabran je Mirko Hrženjak iz
KK „Podravac“ iz Virja.
Za najboljeg trenera ženske ekipe u sezoni 2014./2015. izabran je Mihael Laptuš iz
ŽKK „Koprivnica“ iz Koprivnice.
AD 9.)
U sklopu obilježavanja 40 godina rada Košarkaškog saveza Koprivničkokriževačke županije predlaže se nastup muške i ženske selekcije Županije mlađih
dobnih kategorija i odigravanja prijateljskih utakmica s klubovima iz Zagrebačke
regije.
Za mušku selekciju usvojeno je nastupanje dječaka rođenih 1999. godine i mlađih
pod vodstvom trenera Mirka Hrženjaka i Igora Lukše.
Za žensku selekciju usvojeno je nastupanje djevojčica rođenih 2000. godine i mlađih
pod vodstvom trenera Damira Betlehema.
AD 10.)
Od strane predsjednika Udruge predloženo je da svi zapisnici rada Udruge
budu dostupni na internet stranicama Županijskog košarkaškog saveza kako bi s
radom Udruge bili upoznati svi treneri, članovi iste.
AD 11.)
Pod točkom razno Damir Betlehem istaknuo je nezadovoljstvo radom sudaca i
ponašanja istih za vrijeme utakmica mlađih dobnih kategorija. Smatra da se kodeks

ponašanja mora odnositi i na suce prilikom utakmica te da je potrebno isto
komunicirati prema Udruzi sudaca. Što se tiče prijateljskih utakmica prijedlog je
Udruge da se na istima ne angažiraju suci u suradnji s Udrugom sudaca već da na
istima sude članovi klubova domaćina.
Također, za narednu sjednicu predložen je dogovor oko pripreme i termina
odvijanja seminara za trenere mlađih dobnih kategorija.

Sjednica završava u 12:00

Zapisničar:
Igor Lukša

Ovjerovitelji zapisnika:

Ante Tomas

______________________

Igor Lukša ______________________

Boris Kapusta, predsjednik udruge ______________________

