
STOLNOTENISKI SAVEZ  ISTARSKE ŽUPANIJE 
Trg Kralja Tomislava 7. -  52100  Pula 
Umag,  29.  10.  2011. 
                            Z    A   P   I   S   N   I   K 
     sa sastanka Izvršnog odbora  Stolnoteniskog saveza Istarske županije održanog u četvrtak 
     27. 10. 2011. god. s početkom u 19, 45  sati u Puli u Domu  sportova. 
     Na sastanku prisutni: Dean Šešelja - predsjednik, Igor Dobrić, Stjepan Lukačić, Bogdan Đekić, 
     Banjac Miodrag i Branko Jakovetić, članovi, te Ante Sanković - tajnik. 
     Opravdano odsutan: Daniel Rojnić. 
 
                                                      D  N  E  V  N  I     R  E  D 

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće od  01. 06. – 20. 10. 2011. 
2. Plan rada Saveza do kraja 2011. god. 
3. Kalendar natjecanja za sezonu  2011. - 12. (jesenski dio). 
4. Dogovor u vezi termina održavanja Županijskih seniorskih liga. 
5. Izvješće o radu na knjizi Povijest stolnog  tenisa u Istarskoj županiji - Lukačić 
6. Razno 

 
      Ad. 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za naprijed navedeni period podnio je tajnik Sanković. 
                Nakon diskusije zaključeno je da se izvješće dopuni slijedećim prijedlozima: 
            a)  Prilikom izrade financijskog izvješća prikazati usporedno planirano i ostvareno. 
            b)  Posebno prikazati putne troškove za rad Saveza, a posebno putne troškove za sastanke 
                 Izvršnog odbora, skupštinu i slično. 
            c)  Dresove koje je koristila Županijska selekcija u Duesseldorfu sakupiti - Stk Pula, štampati  
                 napis Istarska županija, te dostaviti tajniku na čuvanje za slijedeću akciju. 
 
      Ad. 2. Tajnik je informativno podsjetio na program rada do kraja godine, to jest na preostale  
                 zadatke koji su zacrtani početkom godine.  
 
      Ad. 3.  Iz predloženog kalendara natjecanja za jesenski dio sezone već je održano seniorsko 
                  prvenstvo u Vrsaru, a 30. 10. igra se Veteransko prvenstvo u Koromačnu. 
                  Za preostala dva natjecanja odlučeno je slijedeće: 
                  Stk  Pula  bit će domaćin  27. 11. 2011. 
               -  Pojedinačnog prvenstva županije za mlađe kadete i mlađe kadetkinje, i 
               -  Pojedinačnog prvenstvo županije za juniore i juniorke. 
                  Zbog nedostatka termina odgođeno je za proljetni dio: 
               -  Pojedinačno prvenstvo županije za najmlađe kadete i najmlađe kadetkinje, i 
               -  Pojedinačno prvenstvo za kadete i kadetkinje. 
 
       Ad. 4. Zbog nedostatka termina Seniorska muška i ženska liga igrat će se na proljeće. 
                  Šešelja je predložio da se razmisli o promjeni propozicija natjecanja seniorskih liga, tj. 
                  da pravo natjecanja nemaju takmičari i takmičarke koji igraju II. ligu. 
                  Zaključeno je da tajnik u konzultaciji s klubovima pripremi prijedlog za slijedeći sastanak. 
 
       Ad. 5. Lukačić je Izvjestio da je sakupio 80 % materijala za štampanje Povijesti stolnog  
                  tenisa u Istri. Zaključeno je da nastavi s radom, a da tajnik podsjeti klubove koji nisu 
                  dostavili materijale, ili nisu ažurirali podatke, da to čim prije učine. 
     
      Ad. 6. Jakovetić Branko podsjetio je da nije realiziran zaključak da svi klubovi iz Županije 
                 izvrše prijavu svih igrača i igračica za županijska natjecanja, i da se popis postavi na web. 
                 Zaključeno je da tajnik obavijesti klubove da svoju obvezu izvrše do 15. 11. 2011. U protivnom 
                 igrači i igračice koji ne budu prijavljeni neće imati pravo nastupa na županijskim natjecanjima.  

            Tajnik: Ante Sanković            


