Zahvaljujući na primljenim čestitkama svim badmintonašima, udrugama i njihovim
članovima, te dužnosnicima hrvatskoga badmintona želimo sretnu i uspješnu 2002.
godinu!
28. prosinca
Podsjetnik
* Podsjećamo klubove i igrače da je zimski prijelazni rok Saveza od 1. do 12. siječnja 2002.
* Upozoravamo klubove da 2. siječnja istječe rok za redovnu kandidaturu za organizaciju Prvenstva
Hrvatske. Nakon toga roka odluka o prirednji toga natjecanja prelazi u nadležnost Upravnoga odbora
Saveza.

27. prosinca
Slovenska liga, II. krug
Brežice - O nastupu naših predstavnika na drugom turniru mlađih juniora izvještava Zlatko Šavor.
Od hrvatskih predstavnika na turniru su nastupili samo igrači BK Purger Zagreb. Neven Rihtar opet je
pokazao da nema premca u ovoj kategoriji te je u finalu svladao Boljku sa 3:1. Prethodno je u
polufinalu svladao i klubskoga suigrača Ivana Puzjaka. Puzjak je u razigravanju izgubio od Boljke 3:0 i
zauzeo treće mjesto što je vrlo dobar plasman, ostvaren u konkurenciji 11 igrača. Puzjak i Rihtar
nastup u Brežicama zaokružili su i pobjedom u konkurenciji muških parova.
Poziv na MP Finske
(BS Finske) - Finci pozivaju na MP Finske, koje će se održati od 4. do 7. travnja 2002. kao dio
Evropskoga kruga. Poziv je upućen i hrvatskim sucima.

21. prosinca
Sretan Božić
Svim članicama Saveza, dužnosnicima i igračima želimo sretne i ugodne božićne blagdane.
Ujedno obavještavamo da tajništvo Saveza neće raditi do četvrtka.
Odluka stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 17. studenoga 2001. prvostupanjsku odluku kojom se
BK Zagreb Maksimir zbog neizvršavanja obveze otkazivanja nastupa igrača - dotično igračica na Aturniru I. kruga HBL-e, Varaždin, 4. studenoga 2001. - kažnjava novčanom kaznom u visini 100,00 kn.
Igrači BK Zagreb Maksimir nemaju pravo nastupa na natjecanjima Saveza sve do uplate kazne na žiroračun Saveza.

20. prosinca
Poziv na MJP Nizozemske
Haarlem (BS Nizozemske) - Međunarodno juniorsko prvenstvo Nizozemske, dio Evropskoga
juniorskoga kruga, održat će se od 28. veljače do 3. ožujka 2002.

18. prosinca
IBF-ova badmintonska akademija
(IBF) - IBF-ova akademija 2002. održat će se od 7. do 20. srpnja u glavnome gradu Perua - Limi.
Akademija je otvorena za perspektivne mlade igrače i trenere, a odvijat će se u prvorazrednim
uvjetima i sa vrhunskom trenerskom ekipom. Tim povodom IBF među svojim članstvom otvara
postupak predlaganja kandidata za Akademiju, pod sljedećim uvjetima:
pravo prijave
- prijave mogu slati samo nacionalni savezi u članstvu IBF-a;
- savez može prijaviti do dva igrača i jednoga trenera;
- igrači trebaju biti u dobi od 16-23 godine, a za trenere se preporučuje da budu ispod 35.

uvjeti
- izabrani kandidati imat će besplatan boravak u Limi, dok troškove puta osiguravaju sami;
- prijave dostavljaju nacionalni savezi do 1. ožujka na propisanome obrascu;
- IBF će o rezultatima izbora izvijestiti nacionalne saveze 29. ožujka.
Ukoliko ima zainteresiranih za Akademiju molimo da se preko svojih klubova prijave stručnoj
povjerenici Saveza Lidiji Petrinović Zekan, poštujući navedene rokove i uvjete navedene u raspisu.
Napominjemo da su naši predstavnici, treneri i igrači, već bili polaznici na tri IBF-ove akademije,
održane na tri različita kontinenta.
Rekreativna liga "Turbo limač"
Zagreb (Zbor HBS) - U subotu 15. prosinca odigran je treći turnir Lige "Turbo Limač" za sezonu
2001./2. Unatoč hladnoći nastupilo je 10 igrača razvrstanih u 2 skupine. Pobijedio je po prvi put Matija
Maričić, ispred nositelja skupina Lokara i Andrašića. Konačni poredak je sljedeći: 1. Matija Maričić, 2.
Davorin Lokar, 3. Slaven Andrašić itd.
Poredak za ovu sezonu je: 1. Andrašić, 2. Lokar, 3. Maričić, 4. Dananić, 5. Rudić, 6. Kopsa 7. Šikić 8.
Šaban ...
Rang-lista: 1. Andrašić, 2. Dananić, 3. Lokar, 4. Maričić, 5. Margeta, 6. Kopsa, 7. Šikić, 8. Rudić...
Idući turnir je 19. siječnja.
Pozivi na natjecanja
* Pariz (BS Francuske) - French Open, turnir iz serije Evropskoga kruga, održat će se od 14. do 17.
ožujka 2002. u Parizu.
* Wateringen (BS Nizozemske) - Hrvatskim sucima stigao je poziv za Međunarodno prvenstvo
Nizozemske, turnir iz serije Evropskoga kruga. 28.-31. ožujka 2002.
Bilanca Saveza za studeni
Odbornik Saveza Tomislav Grubić donio je bilancu za 30. studeni 2001. Napominjemo da u bilanci još
nije proveden završni račun za porečke turnire.
Dugovanja Saveza: 90.300,35 kn
Potraživanja Saveza: 870,00 kn
Stanje na računu: 3.782,34 kn
Stanje u blagajni: 60,00 kn

17. prosinca
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
B-turnir regije Sjever
Čakovec (BK Međimurje) - Turnir je održan 15. prosinca u dvorani ETŠ-e, u organizaciji BK Međimurje.
Po dvoje prvoplasiranih u obje konkurencije ostvarili su pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (21 natjecatelj iz dva kluba) - 1. Danijel Zadravec (Međimurje Čakovec), 2. Nikola Šoštarić (MČ), 3.
D. Ptiček (Kaj Varaždin), 4. Škoda (KV), 5. Z. Ptiček (KV), 6. K. Komarčić (MČ), 7. Patafta, 8. Markuš
(MČ), 9. L. Komarčić (MČ), 10. Šilec (MČ), 11. Weissbarth (KV), 12. Grubić (MČ), 13. Pukšić (KV), 14.
Domitrović (KV), 15. Horvat (MČ), 16. Novak (MČ), 17. Žinić (MČ), 18. Mišević (MČ), 19. Šendlinger
(MČ), 20. Perolli, 21. Mikac (MČ).
Ž (5 natjecateljki iz BK Međimurje Čakovec) - 1. Iva Dragičević, 2. Danijela Blažić, 3. Krčmar, 4.
Koncut, 5. Drvoderić.
B-turnir regije Centar
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Organizator turnira bio je prisiljen otkazati natjecanje jer je u dvorani
TB centra Turbo limač temperatura bila svega 4,5 stupnjeva.
Zagrebačka školska liga
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - O turnirima učenika 5.-6., te 7.-8. razreda, kojima je završio I. krug
ZŠL-e, izvještavaju Renata Hadžihalilović i Lidija Petrinović:
Po prvi puta otkako se Liga igra svi pobjednici bili su iz iste škole - OŠ Matka Laginje. U mlađoj
konkurenciji to su bili Mia Antolić i Fran Pajalić, a u starijima dvostruki pobjednici Matea Antolić i Igor
Čimbur. Usprkos razmjerno malom odzivu na ovo natjecanje mogao se vidjeti dobar badminton, a
posebeno veseli podatak da su se na natjecanju pojavili i kutinski badmintonski školarci koje je doveo

g. Dragan Krnjić. Poredak:
5.-6. razredi:
M - 1. Čimbur (OŠ Matka Laginje), 2. Morić (OŠ Julija Klovića), 3. Hoelbling (OŠ Matka Laginje);
Ž - 1. Antolić, 2. Brandt (obje OŠ Matka Laginje), 2. Pajalić (OŠ Izidora Kršnjavoga).
7.-8. razredi:
M - 1. Čimbur (OŠ Matka Laginje), 2. Štefanac, 3. Majstorović (oba OŠ Gustava Krkleca);
Ž - 1. Antolić (OŠ Matka Laginje), 2. Bartolić (OŠ Kustošija), 3. Petrović (OŠ Tina Ujevića).

15. prosinca
Zapisnik i odluke 6. sjednice UO-a
U rubrici Izdvojeno donosimo Zapisnik i odluke 6. sjednice Upravnoga odbora. Među odlukama
ističemo da je UO prihvatio izvještaje za Polonia Cup, te za međunarodne podmladačke turnire u
Poreču, zatim da je prihvaćena žalba BK Moslavina na stegovnu mjeru te da je usvojen pravilnik
školskoga prvenstva Saveza.

14. prosinca
Obavijest iz ZBS-a
(ZBS) - Na sastanku predstavnika Zagrebačkog badmintonskog saveza dogovoreno je da se Izborna
skupština ZBS-a održi 17. siječnja iduće godine. Kandidacijski postupak za novu upravu Saveza otvorit
će se uskoro.

11. prosinca
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Seniori, B-turnir regije Istok
Osijek (NK Osijek) - Turnir je održan 7. prosinca u dvorani Graditesljsko-geodetske škole u organizaciji
BK Osijek. Nastupili su predstavnici BK Osijek, a prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo
nastupa na A-turniru.
M (6 igrača): 1. Bruno Bart, 2. Winkler, 3. Z. Šnur, 4. Ž. Šnur, 5. Veber, 6. Hummel.
Ž (4 igračice): 1. Monika Kolak, 2. Augustinović, 3. Filipović, 4. Đurđević.
Veteransko prvenstvo Evrope
(EBU) - EP veterana održat će se u Radebeulu kod Dresdena od 22. do 26. svibnja 2002. Natjecanje
se igra u konkurenciji 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, a prijave su do 8. ožujka.
Poziv na OP Švicarske
Basel (BS Švicarske) - Otvoreno prvenstvo Švicarske, turnir svjetske serije, održat će se od 12. do 17.
ožujka. U vezi ovoga natjecanja IBF je donio odluku o primjeni jedne modifikacije sustava "3 do 7".
Naime, u dosadašnjem tijeku eksperimenta primijećeno je da u parskoj igri - zbog kratkoće gema servisna strana stoji u izravnoj prednosti pred primateljskom te će se stoga u Baselu isprobati
varijanta u kojoj pravo na servis pri svakoj promjeni servisa ima samo jedan igrač para. Ova proba
važi samo za OP Švicarske te ni u kom slučaju ne obvezuje ostala badmintonska natjecanja.
RL Turbo limača
Zagreb (Zbor HBS) - Treći turnir Rekreativne lige održat će se u TB centru Turbo limač, na Velesajmu,
u subotu 15. o.m. s početkom u 10 sati. Opširnije obavijesti o rekreativnoj ligi zainteresirani mogu naći
na naslovnici, u rubrici Rekreativni kalendar.

10. prosinca
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Mlađi juniori, A-turnir
Varaždin (BK Kaj) - Turnir je održan 10. prosinca u varaždinskoj dvorani Graberje-balon. Organizator
je bio BK Kaj, a vrhovni sudac Ivanka Pokorni. Poredak:

M (nastupilo 16 natjecatelja iz 6 udruga): 1. Luka Zdenjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Dalibor
Šuster (Zagreb Maksimir), 3. Janko Prošić (ZM), 4. Mihetec (Stella Zagreb), 5. Vešligaj (ZM), 6. Pukšić
(Kaj Varaždin), 7. Ramadan (MZ), 8. Nodilo (Gimnazijalac Dubrovnik), 9. Đurkinjak (MZ), 10. Čerjan
(GD), 11. Špes (MZ), 12. Weissbarth (KV), 13. Kovač (Međimurje Čakovec), 14. Žinić (MČ), 15.
Domitrović (KV), 16. Milović (MC).
Ž (nastupilo 7 natjecateljki iz 4 udruge): 1. Andrea Žvorc (MZ), 2. Staša Poznanović (MZ), 3. Anita
Ptiček (SZ), 4. Babić (SZ), 5. Kraljević (GD), 6. Čerjan (GD), 7. Smiljanović (Purger Zagreb)
MM (nastupilo 14 natjecatelja iz 5 udruga): 1. Prošić, Vešligaj (ZM), 2. Zdenjak, Đurkinjak (MZ), 3.
Mihetec, Šuster (SZ/ZM), 4. Duspara, Žinić (SZ, MČ), 5. Špes, Hoelbling (MZ), 6. Čerjan, Nodilo (GD),
7. Kovač, Milović (MČ).
ŽŽ (nastupilo 6 natjecateljki iz 3 udruge): 1. Žvorc, Poznanović (MZ), 2. Ptiček, Babić (SZ), 3. Čerjan,
Kraljević (GD).
Slovenska liga - II. juniorski turnir
Trebnje - O nastupu naših igrača izvještava Zlatko Šavor.
Ovog vikenda su igrači BK Purger Zagreb, Maja Šavor, Neven Rihtar i Zrinka Klarić, igrali drugi turnir
juniorske Slovenske lige, te su ponovo pokazali da se mogu nositi rame uz rame sa slovenskim
igračima i igračicama. Maja se iz Slovenije vratila sa dva druga mjesta - mješoviti par s Rihtarom i
ženski par s Klarić - te pojedinačnim trećim mjestom odmah iza sestri Silvester. Neven Rihtar je
pojedinačno zauzeo peto mjesto dok je u igri muških parova u kombinaciji sa Slovencem Boljkom
zauzeo drugo mjesto.
6. sjednica Upravnoga odbora
Varaždin - U nedjelju 10. prosinca održana je redovna, 6. sjednica Upravnoga odbora Saveza. Zapisnik
i odluke sjednice bit će objavljeni do kraja ovoga tjedna.

6. prosinca
Odluke sudačkoga povjerenika
* U skladu sa Statutom Saveza 5. prosinca donosim odluku da se za vrhovnoga suca na A-turniru
mlađih juniora, Varaždin, 9. prosinca 2001. umjesto Željka Hrebaka određuje Ivanka Pokorni.
* U skladu sa Statutom Saveza 5. prosinca donosim odluku da se za obavljanje sudačkih dužnosti na
Finlandia Cupu, Evropskome ekipnome B-prvenstvu juniora, Ljubljana, 23.-27. siječnja, određuju
sutkinje Iva Dragičević, Mirna Mladić i Ivanka Pokorni.
Sudački povjerenik Davor Mladić.
Odluka stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 27. studenoga 2001. prvostupanjsku odluku kojom se
Mateja Šalov, igračica BK Stella Zagreb, kažnjava oduzimanjem 5 bodova na jakostnoj ljestvici Saveza,
i to od bodova osvojenih u I. krugu Lige, seniori pojedinačno, a zbog nedoličnoga ponašanja na
natjecanju, dotično na I. A-turniru seniora Varaždin, 4. studenoga.
Poziv na MP Poljske
Spala (BS Poljske) - Međunarodno prvenstvo Poljske igrat će se o 28. veljače do 3. ožujka u Spali.
Prijave do 4. veljače.

5. prosinca
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Mlađi juniori - B-turnir, regija Istok
Kutjevo (BK Osijek) - Turnir je održan 3. prosinca u dvorani OŠ Z. Turkovića u organizaciji BK Osijek.
Nastupali su članovi BK Osijek. Prvoplasirani u muškoj konkurenciji te dvije prvoplasirane u ženskoj
ostvarili su pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (7 natjecatelja): 1. Goran Hummel, 2. Kiptavi, 3. Budimir, 4. Reiter, 5. Botički, 6. Kolobarić , 7.
Glavaš.

Ž (7 natjecatelja): 1. Valentina Silović, 2. Marija Grgić, 3. Augustinović, 4. Reiter, 5. Pranjić, 6. Došen,
7. Bešlić.
Odluka ravnatelja natjecanja
Prema Statutu Hrvatskog badmintonskog saveza dana 5. prosinca 2001. donosim sljedeću odluku o
odstupanju od Propisnika natjecanja, dotično od točke 4.4.3:
Na turniru 2. kruga Hrvatske badmintonske lige u konkurenciji mlađih juniora regije imaju sljedeći broj
kvalifikanata:
regija Centar - 3, regija Sjever - 2, regija Istok - 1, regija Jug - 2 kvalifikanta.
Kvalifikanti se u startni poredak upisuju sljedećim redom:
1. prvoplasirani regije Centar 2. drugoplasirani regije Centar 3. prvoplasirani regije Sjever 4.
prvoplasirani regije Jug 5. prvoplasirani regije Istok 6. trećeplasirani regije Centar 7. drugoplasirani
regije Sjever 8. drugoplasirani regije Jug
Na turniru 2. kruga Hrvatske badmintonske lige u konkurenciji mlađih juniorki regije imaju sljedeći
broj kvalifikanata:
regija Centar - 3, regija Sjever - 1, regija Istok - 2, regija Jug - 2 kvalifikanta.
Kvalifikanti se u startni poredak upisuju sljedećim redom:
1. prvoplasirani regije Centar 2. drugoplasirani regije Centar 3. prvoplasirani regije Istok 4.
prvoplasirani regije Jug 5. prvoplasirani regije Sjever 6. trećeplasirani regije Centar 7. drugoplasirani
regije Istok 8. drugoplasirani regije Jug.
Obrazloženje: Ovu odluku donosim kako bi se na saveznom turniru mlađih juniora 2. kruga HBL-e
povećao broj natjecatelja s pravom nastupa, jer regionalna natjecanja mlađih juniora nisu dala
adekvatan broj kvalifikanata.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko
Poziv sucima za MP Austrije
(BS Austrije) - Austrijski savez poziva jednoga hrvatskoga suca na MP Austrije koje će se održati u
Pressbaumu, 25.-28. travnja 2002.
Rješenje o statutarnim promjenama
(Ministarstvo PULS-e) - Rješenjem br. 00001098 od 26. studenoga o.g. Ministarstvo pravosuđa,
uprave i lokalne samouprave odobrilo je statutarne promjene Saveza, usvojene na Godišnjoj skupštini
Saveza održanoj 29. rujna 2001.
Novosti iz ZBS-a
(ZBS) - Zagrebački badmintonski savez obvještava:
* Rezultati I. kola Školske lige 2001.-2., I.-IV. razred:
M: Fran Pajalić (M. Laginja), 2. Juraj Denžić (T. Ujević), 3. Marin Meštrović (G. Vitez);
Ž: Mia Antolić (M. Laginja), 2. Iva Mandac (A. Kovačić), 3. Ivana Bobinac (Trnjanska).
* Redovni kolegij predstavnika zagrebačkih klubova održat će se sutra (četvrtak) u 16 sati u Domu
sportova, soba 16.

3. prosinca
Hrvatska badmintonska liga
Mlađi juniori, B-turnir - regija Jug
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Turnir je održan 2. prosinca u dvorani Gimnazije, u organizaciji BK
Gimnazijalac Dubrovnik. Nastupili su igrači i igračice domaćina, a po dvoje prvoplasiranih ostvarilo je
pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (7 natjecatelja): 1. Stjepan Nodilo, 2. Vlaho Čerjan, 3. Cvjetković, 4. Ostojić, 5. M. Jelić, 6. I. Jelić,
7. Zlošilo.
Ž (9 natjecateljki): 1. Petra Kraljević, 2. Mara Čerjan, 3. Nodilo, 4. Z. Vico, 5. Mi. Zlošlo, 6. Davidović,
7. Ma. Zlošilo, 8. Kolobarić, 9. I. Vico.

Poziv na MJP Španjolske
(BS Španjolske) - Međunarodno juniorsko prvenstvo Španjolske održat će se od 27. do 29. prosinca
o.g. u Alicanteu, za dobne skupine do 19, do 17 i do 15 godina.

30. studenoga
Poziv na MJP Njemačke
(BS Njemačke) - Njemački savez poziva na Međunarodno juniorsko prvenstvo Njemačke, Bottrop (kod
Duesseldorfa), koji se igra 7.-10. ožujka 2001. kao posljednji turnir Evropskoga juniorskoga kruga.
Vijesti iz HOO-a
*Restriktivne mjere Vlade prema korisnicima Državnoga proračuna pogađaju i HOO - prema najavama
doprinos Proračuna u financijskome planu HOO-a za iduću godinu bit će 35 milijuna kuna, što je 6
milijuna manje u odnosu na ovogodišnji udio. Ukupan financijski plan HOO-a za 2002. iznosi 61 milijun
kuna.
* Na upit HOO-a o stavu Vlade glede nastupa hrvatskih sportaša na natjecanjima koja bi se mogla
podvesti pod nazivnik "balkanskih prvenstava" iz Ministarstva vanjskih poslova stigao je odgovor koji
citiramo u cijelosti: "Posebni razlozi zbog kojih bi trebalo sprječavati nastupe naših reprezentativaca,
odnosno sportaša, na navedenim sportskim natjecanjima ne postoje, te vam stoga predlažemo da se
pri odlučivanju treba li neka od naših reprezentacija sudjelovati na navedenim natjecanjima rukovodite
isključivo vašim sportskim interesima."

28. listopada
Sudačka služba na Finlandia Cupu
(EBU) - EBU-ov upravitelj sudačke službe D. Pegg obavještava da je, zbog izostanka nekih od
predviđenih sudaca za Finlandia Cup, hrvatskim sucima upućen poziv za još jednoga suca. Time se
broj pozvanih naših sudaca popeo na tri čime postajemo Savez sa najvećim brojem pozvanih, što je
nesumnjivi kompliment našoj sudačkoj službi.
Odluka stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 17. studenoga 2001. prvostupanjsku odluku kojom se
Ivan Puzjak, igrač BK Purger Zagreb, kažnjava opomenom zbog nedoličnoga ponašanja na natjecanju,
dotično na I. B-turniru seniora regije Centar, 21. listopada o.g u Zagrebu.

27. studenoga
Croatian International 2002
Danas u rubrici Izdvojeno, kao i na našoj engleskoj stranici, objavljujemo službeni poziv na
međunarodno badmintonsko prvenstvo Hrvatske - Croatian International 2002 - koje se od 21. do 24.
ožujka održava u Zagrebu.
Iskustva sa sustavom "3 do 7"
(IBF) - Eksperimentalno razdoblje sustava "3 do 7" došlo je do polovice. O sudbini sustava odlučivat
će se na Godišnjoj skupštini IBF-a u svibnju, a komentari su za sada povoljni. Jedini bitniji problem
predstavlja parska igra u kojoj kratkoća gema donosi izvjesnu prednost strani koja prva servira, pa se
u vezi s time već razmatraju moguće preinake - npr. samo jedan server u svakoj promjeni strana ili
prelazak na sustav "3 do 9" kod parova.
IBF je dostavio anketu o dojmovima vezanim uz eksperiment, provedenu među pripadnicima
badmintonske elite - igračima, trenerima, upraviteljima - koju na zahtjev e-poštom šaljemo
zainteresiranima.

26. studenoga
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Mlađi kadeti, A-turnir

Vrbovec (BK Fortuna) - Turnir je održan u Školskoj sportskoj dvorani 24. studenoga u organizaciji BK
Fortuna Vrbovec. Vrhovni sudac bila je Mirna Mladić (Zagreb).
M (16 natjecatelja iz 5 klubova) - 1. Stjepan Radić (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Nikola Ptiček (Stella
Zagreb), 3. Igor Čimbur (MZ), 4. Ježić (MZ), 5. Nikolić (Osijek), 6. Zdenjak (MZ), 7. Morić (MZ), 8.
Mihetec (SZ), 9. Pasarić (MZ), 10. Draganić-Fugazza (Fortuna Vrbovec), 11. Bubnjar D. (FV), 12.
Reiter (O), 13. Galant (MZ), 14. Bubnjar B. (FV), 15. Ostojić (Gimnazijalac Dubrovnik), 16. Jelić (GD).
Ž (15 natjecateljki iz 5 klubova) - 1. Matea Antolić (MZ), 2. Valentina Silović (O), 3. Sara Mikuš
(Zagreb Maksimir), 4. Brandt (MZ), 5. Čižmek (ZM), 6. Majstorović (MZ), 7. Bartolić (MZ), 8. Gašparić
(MZ), 9. Pajalić (MZ), 10. Mihetec (SZ), 11. Pranjić (O), 12. Vico (GD), 13. Pavić, 14. Reiter (O), 15.
Zlošilo (GD).
MM (8 parova iz 5 klubova) - 1. Radić, Zdenjak (MZ), 2. Ptiček, Mihetec (SZ), 3. Nikolić, Reiter (O), 4.
Ostojić, Jelić (GD), 5. Ježić, Morić (MZ), 6. D. Bubnjar, Draganović-Fugazza (FV), 7. Galant, Pasarić
(MZ), 8. B. Bubnjar, Novosel (FV).
ŽŽ (7 parova iz 5 klubova) - 1. Čižmek, Mikuš (ZM), 2. Pavić, Silović (SZ/O), 3. Majstorović, Pajalić
(MZ), 4. Gašparić, Bartolić (MZ), 5. Antolić, Brandt (MZ), 6. Vico, Zlošilo (GD), 7. Pranjić, Reiter (O).
Mlađi juniori - B-turnir regije Sjever.
Varaždin (BK Kaj) - Turnir je održan u dvorani IV. OŠ, 25. studenog u organizaciji BK Kaj. Po dvoje
prvoplasiranih ostvarili su pravo na nastup na A-turniru.
M (5 natjecatelja iz 2 kluba) - 1. Matija Pukšić (Kaj Varaždin), 2. Danko Milović (Međimurje Čakovec),
3. Domitrović (KV), 4. Kovač (MČ), 5. Novaković (MČ).
Ž (jedna natjecateljka) - 1. Ivana Krčmar (MČ).
Podsjetnik
Podsjećamo zainteresirane da je 28. studenoga rok za prijave na sudački seminar. Seminar je
namijenjen svim punoljetnim osobama koje žele postati badmintonski suci, a održat će se 1. prosinca
u Zagrebu, Dom sportova, Trg sportova 11, soba 16, s početkom u 11 sati. Materijali potrebni za
pohađanje seminara su Pravila igre i Preporuke sudačkim dužnosnicima, a isti se mogu pronaći na
službenim stranicama Saveza.
Zainteresirani trebaju svoje kandidature podnijeti Sudačkome povjereniku.

23. studenoga
Ispravak jakostnih ljestvica
U rubrici Ljestvice donosimo ispravljene rang-liste seniora i mlađih kadeta, uz ispriku.
6. sjednica Upravnoga odbora Saveza
Direktor Saveza Željko Miškulin sazvao je 6. sjednicu Upravnoga odbora Saveza za nedjelju, 9.
prosinca u 10.00 sati u Varaždinu, Dvorana Graberje (balon) uz predloženi sljedeći dnevni red:
6.1 Ovjera Zapisnika i odluka 5. sjednice.
6.2 Izvršenje Plana Saveza za razdoblje rujan-studeni 2001.
6.2.1 Bilanaca Saveza sa 31. listopadom 2001.
6.2.2 Izvještaj sa Polonia Cupa
6.2.3 Izvještaj o Croatian Junior Internationalu i Adria Youth Internationalu 2001
6.3 Priprema za Finlandia Cup
6.4 Žalba BK Moslavina na stegovnu odluku
6.5 Prijedlog propozicija Prvenstva HBS-a za učenike osnovnih škola
6.6 Obavijest o novom antidopinškom postupku IBF-a
6.7 Ostalo
Materijali za sjednicu bit će poslani u ponedjeljak. Podsjećamo na odredbu Statuta Saveza kojom se
na sjednicama Odbora nazočnost drugih dužnosnika Saveza dozvoljava ako su na dnevnome redu
pitanja iz njihove nadležnosti. Također, molimo odbornike da na vrijeme jave eventualni izostanak
kako bi se izbjegao nedostatak kvoruma.
Odluka direktora Saveza
Na temelju Statuta Saveza 22. studenoga 2001. donosim odluku kojom se na saveznim natjecanjima
HBL-e sudačka dnevnica vrhovnim sucima isplaćuje na samome predmetnom natjecanju iz iznosa od
20 posto prijavnina koje pripadaju Savezu. Putni troškovi vrhovnoga suca obračunavat će se i

isplaćivati naknadno.
Direktor Saveza, Željko Miškulin.

22. studenoga
Odluke stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 21. studenoga 2001. sljedeće prvostupanjske odluke:
- Badmintonski klub Max Zagreb kažnjava se opomenom zbog neotkazivanja nastupa svojih igrača na
A-turniru mlađih kadeta I. kruga Lige, Dubrovnik, 14. listopada;
- Badmintonski klub Medvedgrad 1998 Zagreb kažnjava se opomenom zbog neotkazivanja nastupa
svojih igrača na A-turniru mlađih kadeta I. kruga Lige, Dubrovnik, 14. listopada, te na A-turniru mlađih
juniora I. kruga Lige, Čakovec, 20. listopada;
- Badmintonski klub Osijek kažnjava se opomenom zbog neotkazivanja nastupa svojih igrača na Aturniru mlađih juniora I. kruga Lige, Čakovec, 20. listopada;
- Badmintonski klub Zagreb Maksimir kažnjava se opomenom zbog neotkazivanja nastupa svoje
igračice na A-turniru mlađih juniora I. kruga Lige, Čakovec, 20. listopada.

21. studenoga
Odluka stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 20. studenoga 2001. prvostupanjsku odluku kojom se
Janko Prošić, igrač BK Zagreb Maksimir, kažnjava opomenom zbog samovoljnoga napuštanja
natjecanja na I. A-turniru mlađih juniora, 20. listopada u Čakovcu.
Podsjetnik
Podsjećamo klubove na rokove vezane uz kandidaturu za nedodijeljena natjecanja Saveza, a to su u
ovome času Prvenstvo Hrvatske, te ligaški turniri - III. turnir mlađih kadeta te majstorski turnir. Rok
za dodjelu natjecanja je 30 dana za nacionalna prvenstva i 14 dana za ligaške turnire.
Upozorenje vezano uz pristupnice Saveza
Molimo odgovorne dužnosnike klubova da obrate pozornost na ispravno popunjavanje pristupnica,
dotično na rubriku Državljanstvo u koju natjecatelji - osobito oni mlađi - umjesto državljanstva
najčešće upisuju nacionalnost. Nacionalnost nije podatak koji bi bio od interesa za Savez, za razliku od
državljanstva koje jest bitno jer samo državljani Republike Hrvatske (bez obzira jesu li po nacionalnosti
Hrvati ili nisu) imaju pravo na nastup na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske. Također, natjecatelji koji
su po nacionalnosti Hrvati, a državljani su neke druge države, ne mogu nastupati na pojedinačnim
prvenstvima Hrvatske, a na Ekipnome prvenstvu potpadaju pod propise kojima se regulira nastup
stranih državljana.
Badminton Vision 11/2001
Bilten IBF-a u svome studenačkom broju donosi nekoliko zanimljivih članaka iz širega badmintonskoga
područja.
* Tvrtka SMS, specijalizirana za istraživanje marketinga u sportu, provela je istraživanje naručeno od
IBF-a, u kojem je cilj bio ustanoviti zašto badminton, sa svojih 200 milijuna igrača u svijetu, nema
brojniju publiku na natjecanjima. Jedan dio istraživanja proveden je na uzorku opće sportske publike
od koje je zatraženo da personalizira tip teniskoga rekreativca u odnosu na tip badmintonskoga.
Istraživanje je pokazalo da općenita predodžba teniskoga rekreativca podrazumjeva mladu poslovnu
ženu koja vozi VW Golf, nosi skupe marke odjeće i teži savršenome izgledu. Tipični badmintonaš,
međutim, jest sredovječni samac koji još živi s roditeljima i ima samačke navike poput pecanja ili
čitanja te se doima "pomalo čudnim".
* U sklopu nastojanja Međunarodnoga olimpijskoga odbora da obuzda nekontrolirano širenje
natjecateljskoga dijela Igara, te da ga ograniči na 28 sportova i 10 tisuća sportaša, odbijena je i želja
IBF-a za povećanjem broja sudionika badmintonskoga olimpijskoga turnira. Tako će i u Ateni
badmintonska kvota biti 172 igrača, ali - uzimajući u obzir da je i tenisu i stolnome tenisu odbijeno
proširenje na mješovitu parsku konkurenciju - badminton ostaje jedini olimpijski sport s mješovitom
konkurencijom.

20. studenoga
Odluka ravnatelja natjecanja
Prema Statutu Hrvatskog badmintonskog saveza dana 19. studenog 2001. donosim sljedeću odluku o
odstupanju od Propisnika natjecanja, dotično od točke 4.4.3:
Na turniru 2. kruga Hrvatske badmintonske lige u konkurenciji mlađih kadeta i mlađih kadetkinja
pojedinačno regije imaju sljedeći broj kvalifikanata:
regija Centar - 4,
regija Istok - 2,
regija Jug - 2 kvalifikanta.
Kvalifikanti se u startni poredak upisuju sljedećim redom: 1. prvoplasirani regije Centar, 2.
drugoplasirani regije Centar, 3. prvoplasirani regije Istok, 4. prvoplasirani regije Jug, 5. trećeplasirani
regije Centar, 6. drugoplasirani regije Istok, 7. drugoplasirani regije Jug, 8. četvrtoplasirani regije
Centar.
Obrazloženje: Ovu odluku donosim kako bi se na A-turniru mlađih kadeta 2. kruga HBL-e povećao broj
natjecatelja s pravom nastupa, jer regije Zapad i Sjever nisu održale regionalna natjecanja mlađih
kadeta.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko
Poziv na MP Portugala
Caldas da Rainha (BS Portugala) - Portuguese International, turnir iz serije Evropskoga kruga, održat
će se od 10. do 13. siječnja 2002. Prijave do 13. prosinca.
Obavijest iz Zagrebačkoga športskog saveza
Zagreb (ZŠS) - U ponedjeljak 18. o.m. održana je u ZŠS-u prva radna sjednica novoosnovane Komisije
za praćenje i analizu sportskih rezultata. Komisija, kojoj je na čelu glavni tajnik ZŠS-a Ivica Miočić
Stošić, sastoji se od desetak sportskih radnika ZŠS-a među kojima je i tajnik Zagrebačkoga
badmintonskoga saveza R. Cvetnić, a njezin zadatak bit će ne samo praćenje rezultata - osobito
sportskoga podmlatka - već i medijski odjek onih sportskih programa koji se financiraju kroz ZŠS. U
analizi medijskoga tretmana sporta Komisija je odlučila osobitu pozornost pokloniti Sportskim
novostima kao najreferentnijem dnevnom izvjestitelju o sportskim temama, te će se članci iz tih
novina posebno analizirati.
Stoga upućujemo klubove organizatore sportskih događaja ne samo iz Zagreba nego i iz drugih
sredina, da i sami obavještavaju SN o svojim aktivnostima, osobito o rezultatima natjecanja, kako bi
se badmintonski prostor u tim novinama što više povećao.
E-adresa SN je sn@sn.tel.hr, a faks 01 3641-950.
Priručnik za organizaciju natjecanja
(IBF) - IBF-ov Priručnik za organizaciju natjecanja, vodič kroz pripremu, provedbu i obradu natjecanja,
dostupan je i može se učitati na naslovu www.intbadfed.org/eventmanual.html . Priručnik kroz 27
zasebnih područja organizacije, na pristupačan i iscrpan način, objašnjava što se sve i kako treba
učiniti za uspješnu organizaciju badmintonskoga natjecanja.
Adresar
BK Kaj Varaždin, e-naslov kluba mijenja se i glasi: bk_kaj@hotmail.com .

19. studenoga
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Parski turnir:
Zagreb (BK Purger) - Turnir je održan 18. prosinca u dvorani OŠ B. Kašića u organizaciji BK Purger.
Vrhovni sudac bio je Željko Hrebak (Čakovec).
MM (nastupilo 11 parova iz 6 klubova): 1. Ciganović, Kazesović (Zagreb Maksimir), 2. Mihetec, Jurčić
(ZM), 3. Puzjak, Rihtar (Purger Zagreb), 4. Šestić, Šikić (Stella Zagreb), 5. Habuš, Cvetko (SZ), 6. Ilić,
Badjuk (Sušak Riadriabanka), 7. M. Mihetec, Uhoda (SZ), 8. Zadravec, Šoštarić (Međimurje Čakovec),
9. Đurkinjak, Zdenjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 10. Ramadan, Čerina (MZ), 11. Šuster, Cota (ZM).

ŽŽ (nastupilo 7 parova iz 6 klubova): 1. Klarić, Šavor. M (PZ), 2. Esih, Čiča (ZM), 3. Poznanović, Žvorc
(MZ), 4. Babić, Ptiček (SZ), 5. Mešić, Jurić A., 6. Dragičević, Drvoderić, 7. Arnautović, Oreč (SR/SZ).
MŽ (16 parova iz 6 klubova): 1. Kazesović, Čiča (ZM), 2. Rihtar, Šavor M., 3. Mihetec T., Esih (ZM), 4.
Ciganović, Jurić A. (ZM), 5. Puzjak, Klarić, (PZ) 6. Cvetko, Ptiček (SZ), 7. Jurčić, Mešić (ZM), 8. Šestić,
Oreč, (SZ) 9. Ilić, Šavor A. (SR/PZ), 10. Čerina, Žvorc (MZ), 11. Zadravec, Dragičević (MČ), 12.
Đurkinjak, Poznanović (MZ), 13. Mihetec M., Babić (SZ), 14. Hadžihalilović, Hadžihalilović (MZ), 15.
Šoštarić, Drvoderić (MZ), 16. Badjuk, Arnautović (SR).
Mlađi juniori i mlađi kadeti, B-turniri regije Centar
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Turniri su održani 17. studenoga u TB centru Turbo limač u
organizaciji BK Medvedgrad 1998 Zagreb. Po troje prvoplasiranih u svakoj od konkurencija ostvarili su
pravo nastupa na A-turniru.
Mlađi juniori:
M (nastupilo 11 igrača iz 3 udruge): 1. Matia Ramadan (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Zvonimir
Đurkinjak (MZ), 3. Leo Čerina (MZ), 4. Špes (MZ), 5. Duspara (Stella Zagreb), 6. Rep (SZ), 7. Štefanac
(Purger Zagreb), 8. Majstorović (MZ), 9. Jakuš (SZ), 10. Štefanić (MZ), 11. Stanko (Fortuna Vrbovec).
Ž (nastupilo 5 igračica iz 4 udruge): 1. Vesna Mešić (Zagreb Maksimir), 2. Karmen Postrimovski (MZ),
3. Kristina Smiljanić (PZ), 4. Petek (SZ), 5. Hanuška (SZ).
Mlađi kadeti:
M (nastupilo 19 igrača iz 5 udruga): 1. Leo Zdenjak (MZ), 2. Romano Morić (MZ), 3. Domagoj Mihetec
(SZ), 4. Galant (MZ), 5. Pasarić (MZ), 6. Skendžić (ZM), 7. Zupanc MZ), 8. Draganić-Fugazza (FV), 9.
Grgurić (ZM), 10. Grbić (ZM), 11. Bubnjar (FV), 12. Novosel (SZ), 13.-16. Smiljanić (PZ), Jakuš (SZ),
Raknić (SZ), Bubnjar (FV), 17.-18. Ljubić (SZ), Negovetić (SZ), 19. Kastner (ZM).
Ž (nastupilo 11 igračica iz 3 udruge): 1. Petra Brandt (MZ), 2. Iva Majstorović (MZ), 3. Tena Pajalić
(MZ), 4. Pavić (SZ), 5. Bartolić (MZ), 6. Gašparić (MZ), 7. Mihetec (SZ), 8. Vulić (SZ), 9. Bujević (ZM),
10. Kompasi (SZ), 11. Horjan (SZ).
Mlađi kadeti, B-turnir regije Jug:
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Turnir je održan 18. studenoga u dvorani dubrovačke Gimnazije u
organizaciji BK Gimnazijalac čiji su predstavnici bili jedini natjecatelji. Prvoplasirani u obje konkurencije
ostvarili su pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (nastupilo 5 igrača): 1. Igor Ostojić, 2. Cvjetković, 3. I. Jelić, 4. M. Jelić, 5. Zlošilo.
Ž (nastupilo 6 igračica): 1. Zorana Vico, 2. Mi. Zlošilo, 3. Kolobarić, 4. Vico, 5. Davidović, 6. Ma.
Zlošilo.
Bilanca Saveza za listopad
Bilanca Saveza za 31. listopada 2001.
Dugovanja Saveza - 102.689,62
Potraživanja Saveza - 870,00
Stanje u blagajni - 30,00
Prihodi u 2001. - 206.677,18
Rashodi u 2001. - 207.284,99
Prihodi u X./2001. - 14.260,00
Rashodi u IX./2001. - 11.958,55
Donosimo i potpunu bilancu, po stavkama.
Sudački seminar - dopuna
U obavijesti od 12. studenoga o održavanju sudačkoga seminara propustili smo navesti datum
održavanja seminara - to je subota, 1. prosinca. Ovaj ispravak izvršen je i u predmetnoj obavijesti.
Internetske stranice BK Osijek
Osijek (BK Osijek) - Osječani pozivaju u posjetu redizajniranim internetskim stranicama kluba na
naslovu http://bko.ukrik.hr .

16. studenoga
Odluke stegovnoga suca
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 14. studenoga prvostupanjske odluke kojima se:
- Badmintonski klub Gimnazijalac Dubrovnik kažnjava opomenom za propuste u organizaciji A-turnira

kadeta I. kruga HBL-e, održanog 14. listopada u Dubrovniku;
- Badmintonski klub Međimurje Čakovec kažnjava opomenom za propuste u organizaciji A-turnira
mlađih juniora I. kruga HBL-e, održanoga 20. listopada u Čakovcu.
Adresar
Darko Dananić, stegovni sudac: tel. 01 27 93 102 postaje i faks.

15. studenoga
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza 14. studenoga 2001. donosim odluku da se za vršitelja dužnosti vrhovnoga
suca na turniru parova II. kruga HBL-e, Zagreb, 18. studenoga 2001. umjesto Ivanke Pokorni
određuje Željko Hrebak.
Sudački povjerenik, Davor Mladić

14. studenoga
Hrvatska badmintonska liga, II. krug
Mlađi kadeti, B-turnir regije Istok
Kutjevo (BK Osijek) - Turnir je održan u dvorani OŠ Z. Turkovića 12. studenoga u organizaciji BK
Osijek. Nastupili su natjecatelji BK Osijek, a prvoplasirani su ostvarili pravo nastupa na A-turniru.
Poredak:
M (3 natjecatelja): 1. Matej Nikolić, 2. Reiter, 3. Glavaš.
Ž (3 natjecateljke): 1. Mihaela Došen, 2. Pranjić, 3. Reiter.
Slovenska liga, do 11 godina
Ljubljana (Renata Hadžihalilović) - Na prvome turniru Slovenske lige za natjecatelje do 11 godina
nastupilo je nekoliko mladih natjecatelja BK Medvedgrad 1998 Zagreb koji su ujedno bili i jedini
hrvatski predstavnici. Muška konkurencija u ovoj dobnoj skupini najavljuje novu kvalitetnu generaciju
slovenskoga podmlatka - trojica prvoplasiranih imaju svega 8 odnosno 9 godina - dok je ženska
konkurencija nešto slabija. Rezultati naših:
M (18 natjecatelja) - ... 9.-12. Ivan Uhoda, 13.-16. Fran Pajalić.
Ž (15 natjecateljki) - ... 9.-12. Ivana Bobinac, Ivana Mucko.
MM (9 parova) - ... 5. Uhoda, Pajalić.
ŽŽ (4 para) - ... 3. Bobinac, Mucko.
Ispravci jakostne ljestvice
Zbog primjećenih pogrješaka u važećoj jakostnoj ljestvici Saveza danas objavljujemo ispravljenu
verziju u odnosu na ljestvicu od 12. listopada.

13. listopada
Bart osvojio Babits Cup u Mađarskoj
Pečuh (BK Osijek) - Najbolji osječki igrač Bruno Bart osvojio je prvo mjesto u ukupnome poretku
Babits Cupa 2001, natjecanja koje se održava u Pečuhu. U posljednjem krugu natjecanja pobijedio je
domaćega igrača Gabora Orosza, te tako sa tri pobjede iz četiri održana kruga osvojio prvo mjesto u
konačnome poretku.
RL Turbo limača
Zagreb (Zbor HBS) - Na drugome turniru Rekreativne lige Turbo limač održanom 10. studenoga
nastupilo je 17 igrača iz Zagreba i Ogulina. U finalu Slaven Andrašić pobijedio je Darka Dananića 3:1.
Slijedili su Lokar, Margeta, Kopsa, Bratanić, Maričić, Pavišić itd. U poretku za sezonu vodi Andrašić sa
180 bodova ispred Dananića sa 150, Lokara sa 130 itd., a na trenutačnoj rang-ljestvici također vodi
Andrašić ispred Dananića te Kopse.

Turnir bračnih parova
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Rekreativno natjecanje bračnih parova održano je 11. studenoga u
TB centru Turbo limač na Velesajmu, u organizaciji BK Medvedgrad. Turnir je okupio 6 parova,
pretežito poznatih badmintonski prezimena, a konačni poredak bio je sljedeći: 1. Andrea i Igor
Zdenjak, 2. Lidija i Sandi Šaban, 3. Dubravka i Zorislav Hoelbling, 4. Sandra i Zoran Ježić, 5. Slavica i
Perica Pasarić, 6. Nada i Davor Đurkinjak.

12. studenoga
Jakostne ljestvice
U rubrici Ljestvice rang-lista Saveza nadopunjena je ljestvicama seniora nakon prvoga kruga Lige.
Poziv na sudački seminar
Sudački povjerenik Saveza D. Mladić poziva zainteresirane na sudački seminar. Seminar je namijenjen
svim punoljetnim osobama koje žele postati badmintonski suci, a održat će se 1. prosinca u Zagrebu,
Dom sportova, Trg sportova 11, soba 16, s početkom u 11 sati. Materijali potrebni za pohađanje
seminara su Pravila igre i Preporuke sudačkim dužnosnicima, a isti se mogu pronaći na službenim
stranicama Saveza.
Zainteresirani trebaju svoje kandidature podnijeti Sudačkome povjereniku do 28. studenoga o.g.
Novosti iz EBU-a
* Kopenhagen (EBU) - Na svome listopadskome zasjedanju Vijeće EBU-a donijelo je odluku o
uvođenju naslova "akreditiranoga suca EBU-a", te je EBU-ov ravnatelj natjecanja Mojmir Hnilica
zadužen da napravi popis kandidata za tu titulu.
* EBU-ov voditelj suđenja D. Pegg poslao je poziv sucima za Finlandia Cup. Umjesto uobičajenoga
jednoga naš je Savez dobio poziv za dva suca, čime je ponovo pokazano povjerenje EBU-a prema
razini hrvatskih sudaca.
Godišnja skupština BK Purger
Zagreb (BK Purger) - Klub je 10. studenoga održao Godišnju skupštinu koja je ujedno bila i izborna. Za
predsjednika kluba izabran je g. Zlatko Šavor, za tajnicu gđa. Jadranka Šavor, a u Izvršni odbor kluba
ušli su i gg. Marijan Rihtar kao dopredsjednik, te Tomislav Klarić i Miljenko Benko kao članovi.
Podsjetnik
Podsjećamo sve dužnosnike Saveza koji su sudjelovali ili imali uvida u organizaciju i provedbu porečkih
turnira da je 15. studenoga rok za dostavu sažetih primjedbi i prijedloga vezanih uz CJI i AYI.

9. studenoga
Jakostne ljestvice Saveza
U rubrici Ljestvice objavljujemo danas rang-liste Saveza za mlađe juniore i mlađe kadete nakon prvoga
kruga Lige. Seniorsku jakostnu ljestvicu objavit ćemo ubrzo.
Drugi krug Lige započinje parskim turnirom trećega vikenda u studenom.
Ispravci u poretku Lige i AYI-a
Molimo da uvažite sljedeće ispravke u izvještajima sa natjecanja. Do pogrješaka je došlo kod prijepisa
za zapisničkim stolom.

Liga, I. A-turnir, Varaždin:
M - ...9. Uhoda, 10. Ilić, 11. Balen...
Ž - ...7. Mesić, 8. Šarić..

Adria Youth International
U15, MŽ - finale: Zdenjak, Thorberg - Đurkinjak, Poznanović 3:2
Ispravci su sprovedeni u odnosnim izvještajima.

8. studenoga

Međunarodno prvenstvo Mađarske
Budimpešta - MP Mađarske održano je od 1. do 4. studenoga kao dio Evropskoga kruga. Rezultati
naših predstavnika:
M - kvalifikacije, I. kolo:
Kazesović - Majoros (Mađarska) 7:5,7:3,7:2;
Jurčić - Jungbluth (Mađarska) 7:0,7:5,7:0;
Ciganović - Karolyi (Mađarska) 7:4,7:0,7:3

II. kolo:
Kazesović - Hawel (Poljska) 3:7, 0:7, 0:7
Jurčić - Horvath (Mađarska) 1:7, 0:7, 0:7
Ciganović - Lazarou (Cipar) 7:5, 8:6, 7:3

Glavni turnir, I. kolo
Ciganović - Jansson (Švedska) 4:7, 2:7, 7:5, 5:7
MM - I. kolo:
Ciganović, Kazesović - Raffeiner, Theiner (Italija) 3:7, 4:7, 4:7
Na turniru su sudile i hrvatske sutkinje Iva Dragičević i Ivanka Pokorni. Iva Dragičević bila je servisni
sudac na najzanimljivijem finalu, finalu žena pojedinačno, a Ivanka Pokorni sudac u finalu ženskih
parova. Sutkinji Pokorni zahvaljujemo i na cjelovitome izvještaju s turnira.
Spomenimo i da je u finalu žena Maja Pohar propustila vodstvo od 6:2 u petom gemu. Pohari su
međutim dobili finale mješovitih parova.
Upisnik od 5. listopada
Obzirom na probleme koji su iskrsnuli u vezi upisnika Saveza na posljednjem turniru Lige održanom u
Varaždinu dužni smo podsjetiti na nekolike činjenice; naime Obavijesti Saveza službeno su glasilo
HBS-a koje se objavljuje na službenim stranicama Saveza. Način praćenja ovoga medija uređuju
članice Saveza same, ali bi za uredno djelovanje udruga nužno bilo da taj način praćenja bude takav
da se ne propuštaju bitne informacije, one zbog kojih Obavijesti i postoje. U Obavijestima od srijede,
31. listopada, najavili smo da zbog svisvetskih blagdana - i činjenice da će ured Saveza biti zatvoren
od četvrtka do ponedjeljka - redovni Upisnik Saveza neće biti objavljen u petak u podne, kako je
regulirano spisima Saveza, već će biti poslan elektroničkom poštom, što je ravnatelj natjecanja na
vrijeme izvršio. Međutim usprkos toga dotični se dokument nije pojavio na natjecanju što je iznimno
otežalo posao vodstvu natjecanja, osobito vrhovnome sucu.

7. studenoga
Finlandia Cup
(EBU) - Iz sjedišta EBU-a stigao je ždrijeb za Finlandia Cup, evropsko juniorsko ekipno B-prvenstvo,
koje se od 23. do 27. siječnja održava u Ljubljani. Ukupno se prijavilo 20 ekipa, koje su podijeljene u
četiri skupine, sa nosiocima Slovačkom, Češkom, Španjolskom i Portugalom. Hrvatska se našla u Bskupini sa Češkom, Ciprom, Islandom i Austrijom.
Raspored naših je sljedeći:
23. siječnja: 18 h - Cipar;
24. siječnja: 9 h - Austrija; 17 h - Island;
25. siječnja: 13 h - Češka
26. siječnja: od 9 h - polufinale razigravanja
27. siječnja: 9 h - finale razigravanja.
Ovaj raspored istodobno je prilika za zainteresirane da isplaniraju posjet ovoj zanimljivoj priredbi na
kojoj će naši juniori tražiti priliku za još jedan uspješan rezultat. Podsjetimo da je Finlandia Cup
natjecanje za one juniorske vrste koje su se na zadnjem Evropskom juniorskom prvenstvu plasirale
ispod 13. mjesta. Hrvatskoj reprezentaciji ovo je prvi nastup na ovome natjecanju.
Poziv na Spin Open
Zreče, Slovenija (BŠD Spin) - Međunarodni rekreativno-natjecateljski turnir Spin Open održat će se 17.
i 18. studenoga u tri seniorske jakostne skupine i jednoj skupini do 13 godina, u svih pet konkurencija.
Obavijesti u Savezu ili kod organizatora: Miha Košnik - miha.kosnik@guest.arnes.si ; tel. +386 41 678
064.

RL Turbo limač
Zagreb (Zbor HBS) - Drugo kolo rekreativne lige Turbo limača održat će se u subotu, 10. o.m. s
početkom u 10 sati u TB centru Turbo limač na Velesajmu, paviljon 25. Ostale obavijesti o turniru u
rubrici Rekreativni kalendar.
Odluka stegovnoga suca Saveza
Stegovni sudac Saveza Darko Dananić donio je 29. listopada 2001. prvostupanjsku odluku kojom se
Badmintonski klub Moslavina za propuste u organizaciji parskoga turnira I. kruga HBL-e 2001.-2.,
kažnjava opomenom.
Adresar
Sudački povjerenik Davor Mladić, promjena telefonskoga broja na poslu:
- novi broj glasi (01) 24 04 524.

5. studenoga
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
A-turnir seniora
Varaždin (BK Kaj) - Turnir je održan 4. studenoga u balon-dvorani Graberje u organizaciji BK Kaj.
Vrhovni sudac bio je Saša Vukas (Zagreb). Poredak:
M (19 igrača iz 8 udruga): 1. Vedran Ciganović (Zagreb Maksimir), 2. Rihtar (Purger Zagreb), 3.
Hranilović (Max Zagreb), 4. Kazesović (ZM), 5. Habuš (SZ), 6. Jurčić (ZM), 7. Šestić (SZ), 8. Zdenjak
(Medvedgrad 1998 Zagreb), 9. Uhoda (SZ), 10. Ilić (Sušak Riadrabanka), 11. Balen (ZM), 12. Bojničić
(Mx), 13. Šestanj- Perić (Kaj Varaždin), 14. Šuster (ZM), 15. Mamula (SR), 16. Šoštarić (Međimurje
Čakovec), 17. Puzjak (PZ), 18. Zadravec (MČ), 19. L. Komarčić (MČ).
Ž (11 igračica iz 8 udruga): 1. Maja Šavor (PZ), 2. Esih (ZM), 3. Klarić (PZ), 4. Šalov (SZ), 5. A. Šavor
(PZ), 6. Bručić (Mx), 7. Mesić (ZM), 8. Šarić (MZ), 9. Arnautović (SR), 10. Drvoderić (MČ), 11. Itrić
(Gimnazijalac Dubrovnik).
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovi Statuta Saveza 31. listopada 2001. za vršitelje dužnosti vrhovnih sudaca na preostalim
turnirima HBL-e u natjecateljskoj sezoni 2001./2. određuju se kako slijedi:
I. krug HBL-e
4. studenoga 2001. - A-turnir - Varaždin, organizator Kaj Varaždin - Saša Vukas
II. krug HBL-e
17./18. studenoga 2001. - parski turnir - Petrinja, organizator Purger Zagreb - Ivanka Pokorni
24. studenoga 2001. - mlađi kadeti - Vrbovec, organizator Fortuna Vrbovec - Mirna Mladić
8./9. prosinca 2001. - mladi juniori - Varaždin, organizator Kaj Varaždin - Željko Hrebak
13. siječnja 2002. - A-turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec - Damir Kopsa
III. krug HBL-e
20. siječnja 2002. - mlađi juniori - Zagreb, organizator Purger Zagreb - Saša Vukas
24. veljače 2002. - parski turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec - Damir Kopsa
3. ožujka 2002. - mlađi kadeti - natjecanje nije dodijeljeno - Ivanka Pokorni
4./5. svibnja 2002. - A-turnir - Osijek, organizator BK Osijek - Zlatko Šavor
majstorski turnir
8./9. lipnja 2002. - natjecanje nije dodijeljeno - odredit će se naknadno,
Davor Mladić, sudački povjerenik.
Dubrovačka liga
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Prve nedjelje u studenome turnirima muških i ženskih parova započelo
je četvrto izdanje Dubrovačke badmintonske lige. Između šest parova kod muških najbolji su bili
Galjer i Jažić dok je od tri ženska para najviše pokazao par Nodilo-Čerjan.
Liga se nastavlja sljedećega vikenda prvim pojedinačnim turnirom.
Bilanca Saveza za rujan
S malim zakašnjenjem donosimo bilancu Saveza na dan 30. rujna.

Dugovanja Saveza - 64.549,02
Potraživanja Saveza - 280,00
Stanje u blagajni - 30,00
Prihodi u 2001. - 192.511,80
Rashodi u 2001. - 195.326,44
Prihodi u IX./2001. - 9.521,00
Rashodi u IX./2001. - 13.091,64
Donosimo i potpunu bilancu, po stavkama.
Badmintonska akademija
Singapur - Yonexova badmintonska akademija predstavlja se na naslovu
www.badmintonacademy.com .
Međunarodno prvenstvo Mađarske
Budimpešta - Na Međunarodnom prvenstvu Mađarske, održanom od 1. do 4. studenoga u Budimpešti
nastupila su i trojica hrvatskih igrača. Ukoliko netko zna njihove rezultate molimo da javi u Savez.

31. listopada
Evropska juniorska ljestvica
(EBU) - Na naslovu www.eurobadminton.com objavljen je poredak u Evropskome juniorskom krugu
nakon Croatian Juniora. Podsjetimo, naše međunarodno juniorsko prvenstvo treće je natjecanje
Kruga, nakon švedskoga i švicarskoga. Spomenuto izdanje evropske juniorske ljestvice ujedno je i
prvo na kojem se pojavljuju hrvatski predstavnici, a Neven Rihtar i Maja Šavor pri tome debitiraju na
samome vrhu poretka mješovitih parova.
M (63 igrača u poretku) - vode Slovenci Šepec sa 100 bodova i Petrič sa 80, naši Rihtar i Šuster dijele
5.-10. mjesto sa 30, Uhoda je u podjeli 11.-22. mjesta sa 20, T. Mihetec, Puzjak, Cota i Denžić, dijele
23.-41. mjesto sa 10 bodova, a M. Mihetec, Halambek, Komarčić i Kazesović u podjeli su 42.-63.
mjesta sa 5 bodova.
Ž (50 igračica u poretku) - vode sestre Silvester (Slovenija) sa 90 - Urška, odnosno 70 bodova - Špela.
Čiča i M. Šavor u poretku su od 6. do 10. mjesta sa 30 bodova, Esih i A. Šavor u poretku su od 11. do
19. mjesta sa 20 bodova, Žvorc i Klarić dijele 20.-35. mjesto sa 10 bodova, a Šalov i Bručić sa 5
bodova dijele 36.-50. mjesto.
MM (78 igrača u poretku, poredak se vodi pojedinačno) - Vode Slovenci Šepec i Petrič sa 100 bodova,
11.-22. mjesto Kazesović i T. Mihetec sa 30 bodova, 23.-44. mjesto Šuster, Cota, Rihtar i Puzjak sa 20
bodova, 45.-56. mjesto Komarčić i Žinić sa 10 bodova.
ŽŽ (50 natjecateljki u poretku, poredak se vodi pojedinačno) - Vode sestre Silvester (Slovenija) sa 80
bodova, Šalov i Žvorc su u podjeli 7.-10. mjesta sa 40, Čiča, Esih, Klarić i M. Šavor od 13. do 20. sa 30
bodova, a Gorup i Bručić od 21. do 36. mjesta sa 20 bodova.
MŽ (59 natjecatelja u poretku, poredak se vodi pojedinačno) - Vodi četvorka sa 50 bodova: Rihtar i M.
Šavor te Alfredsson i Von Dahn (Švedska), 9.-16. mjesto Kazesović, Žvorc i Čiča sa 30 bodova, 18.-28.
mjesto A. Šavor, Klarić, Puzjak i Denžić sa 20 bodova, 29. do 40. mjesto Esih i T. Mihetec sa 10
bodova.
Turnir bračnih parova
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Medvedgrađani organiziraju rekreativni turnir bračnih parova u
nedjelju 11. studenoga, u TB centru Turbo limač na Zagrebačkome velesajmu s početkom u 11.30
sati. Sve obavijesti o turniru mogu se potražiti kod organizatora, Renate i Marija Hadžihalilovića (tel.
01/234 65 96 ili 091 56 222 89).
Izbornikova pohvala S. Radiću
Izbornik Bendin pohvaljuje kadeta Stjepana Radića za primjernu borbenost i natjecateljski duh iskazan
na Adria Internationalu u Poreču. Usprkos vrlo bolnome žulju koji se već pretvorio u otvorenu ranu,
tako da su mladome igraču izrezali komad tenisice kako bi je uopće mogao obući, Stjepan Radić nije
htio predati finale protiv favoriziranog Danca Thorberga nego je stisnuo zube i u takvome stanju na
vlastiti zahtjev odigrao čitav meč, te pri tome uspio i osvojiti jedan gem.

Obavijest u vezi Upisnika Saveza
Obzirom na uređenje radnoga vremana vezano uz predstojeće svisvetske dane, tajništvo Saveza neće
raditi od sutra (četvrtak) pa do ponedjeljka. Stoga će važeći Upisnik igrača Saveza za petak, 2.
studenoga biti poslan na službene adrese Saveza elektroničkom poštom, a tek u ponedjeljak bit će
objavljen na internetu. Molimo da uvažite ovo odstupanje od redovnoga postupka.

30. listopada
RL "Turbo limač" - prvi turnir
Zagreb (Zbor HBS) - U subotu je odigran prvi turnir rekreativne lige Turbo Limača. Izvještava Tvrtko
Macan:
Na turniru je kao debitant nastupio nekad redoviti A-ligaš Nikica Šikić. Nije mu bilo lako jer, uz izvrsne
protivnike, svakako ga je hendikepirala i igra plastičnim lopticama. No, ni taj trik organizatora nije
pomogao prošlogodišnjim zvijezdama Lige da pruže više od dostojnog otpora. Poredak je sljedeći:
Nikica Šikić, Slaven Andrašić, Darko Dananić, Davorin Lokar, Damir Kopsa, Matija Maričić ... Liga se
nastavlja 10. studenoga.
Odjeci porečkih turnira
Molimo sve dužnosnike Saveza koji su sudjelovali ili imali uvida u organizaciju i provedbu porečkih
turnira da svoje sažete primjedbe i prijedloge u pisanome obliku dostave Savezu do 15. studenoga
o.g.
Uzgred napominjemo da je zbog više primjedbi domaćih i stranih korisnika smještaja u hotelu
Parentium, Savez Plavoj laguni uputio dopis sa prigovorima u želji da se ovakav tretman sudionika
ubuduće izbjegne
Badmintonski doktorat
Savezu se okružnicom obratio g. Fernando Rivas, španjolski stručnjak koji u Francuskoj radi na
doktoratu iz područja badmintona. Naslov njegovoga rada je "Strategija vizualne pretrage, percepcije i
anticipacije u badmintonu". Autor je u potrazi za sufinacijerom svoga rada, a u dopisu dostavlja i
sažetak svoga rada - na francuskom i engleskom - koji se može dobiti u Savezu.
Poziv na MP Atene
Atene (BS Grčke) - Turnir će se održati od 6. do 9. prosinca 2001. u Ateni. Prijave do 6. studenoga.
Ostale obavijesti na naslovu www.badminton.gr .

29. listopada 2001.
Croatian Junior International
Poreč - Croatian Junior International, treće od devet natjecanja evropske juniorske serije
međunarodnih prvenstava, završeno je u nedjelju u Poreču uspjesima slovenskih predstavnika, koji su
se time učvrstili na vrhu evropske juniorske rang-liste, ali i pobjedom našeg najboljega podmladačkog
miksa Neven Rihtar - Maja Šavor koji će u ovoj konkurenciji moći nastupati još pune tri godine.
Nastupilo je četrdesetak natjecatelja iz Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Kod pojedinaca Miha
Šepec (Slovenija) u finalu je sa 3:1 svladao sunarodnjaka Luku Petriča, a bilježimo i dva hrvatska
polufinalista - Šustera i Rihtara. Kod žena očekivano finale izmedu dviju sestara Silvester (Slovenija) u
kojem je Urška sa 3:2 svladala Špelu. I u ovoj konkurenciji dva polufinala za hrvatske reprezentativke,
Čiču i Šavor. U muškim parovima Šepec i Petrič očekivano i bez mnogo neizvjesnosti osvojili su naslov
pobijedivši u finalu drugi slovenski par Boljka-Kumelj sa 3:0. Naši Mihetec i Kazesović dohvatili su
polufinale. Kod ženskih parova pobjeda sestara Silvester nad našim djevojkama Matejom Šalov i
Andreom Žvorc, u tri gema, a i u ovoj konkurenciji bilježimo dva polufinala za hrvatske parove. U
mješovitim parovima uspjeh Nevena Rihtara i Maje Šavor koji u pet gemova dobivaju Slovence Boljku i
Uršku Silvester. Spomenimo i vrlo izjednačeno polufinale Kazesovića i Čiče protiv Boljke i Silvesterove
u kojem su naši izgubili sa 2:3.
Potpuni rezultati nalaze se u izdvojenoj rubrici.
Evropska juniorska serija nastavlja se već sljedećega vikenda Međunarodnim prvenstvom Francuske.

Adria Youth International
Poreč - Uz juniorski turnir, održano je i kadetsko natjecanje do 15 i do 13 godina u kojem je nastupilo
preko sto natjecatelja iz Austrije, Danske, Italije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske.
Do 15 godina:
Kod dječaka siguran nastup i pobjeda našega Luke Zdenjaka nad Austrijancem Grassmuckom 3:1. Kod
djevojaka pobjeda najbolje mlade austrijske igračice Beatrice Oberascher - 3:0 nad Dankinjom Mariom
Thorberg. U muškim parovima Slovenci Skerbiš i Holc u neizvjesnome finalu sa 3:2 svladavaju
Austrijance Grassmucka i Wolf. Kod ženskih parova hrvatsko-danska kombinacija Poznanović-Thorberg
svladala je u finalu austrijski par Oberascher-Freimuller sa 3:2. U konkurenciji mješovitih parova u
finalu još jedan hrvatsko-danski par, Zdenjak i Thorberg, svladava domaći par Đurkinjak-Poznanović
3:2.
Do 13 godina:
Kod dječaka pobjeda Danca Petera Thorberga nad našim ponajboljim mladim kadetom Stjepanom
Radićem 3:1. Kod djevojaka u slovenskome finalu Ana Kovač bila je u četiri gema bolja od Tjaše
Delak. U finalu muških parova Austrijanci Obernosterer i Wraber svladali su hrvatsko-danski par
Ptiček-Thorberg 3:0. Kod ženskih parova naše Ivana Buzov i Sara Mikuš svladavaju Mađarice AurerSarosi 3:1. U mješovitim parovima domaće finale - Nikola Ptiček i Sara Mikuš svladavaju Hoelblinga i
Antolićevu 3:0.
Potpuni rezultati nalaze se u izdvojenoj rubrici.
CYI i AYI u Športerici
Ekipa HTV-a koja je pravila reportažu sa porečkih turnira obavještava da će se prilog emitirati u
ovotjednoj Športerici.
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
B-turnir seniora - regija Jug
M: Split (Udruga ŠRDM) - turnir je održan 27. listopada u badmintonskom centru Bazena Poljud u
organizaciji Udruge ŠRDM. Nastupilo je 9 natjecatelja iz dvije udruge. Prvoplasirani je ostvario pravo
nastupa na A-turniru. Poredak: 1. Dragan Pivčević, 2. Hadžić (oba Udruga ŠRDM Split), 3. Galjer
(Gimnazijalac Dubrovnik), 4. Dvornik, 5. Horvat (oba US), 6. Jažić, 7. Nodilo, 8. Lazarević, 9. Cerjan
(svi GD).
Ž: Dubrovnik (Gimnazijalac Dubrovnik)
turnir je održan 27. listopada u Lazaretima u organizaciji
Gimnazijalca Dubrovnik. Nastupilo je 6 natjecateljki iz Gimnazijalca Dubrovnik. Prvoplasirana je
ostvarila pravo nastupa na A-turniru. Poredak: 1. Katarina Itrić, 2. Čerjan, 3. Nodilo, 4. Vico, 5. Zlošilo,
6. Kolobarić.

�

Pozdrav iz Subotice
Badmintonski klub Spartak iz Subotice poslao je pozdrav Hrvatskome badmintonskom savezu.

25. listopada
CJI i AYI
Poreč - Sve je spremno za početak porečke badmintonske priredbe. Danas su u pripadajućim
rubrikama objavljene i ždrijebne liste za oba natjecanja. Turniri - podsjećamo - počinju sutra (petak) u
14 sati u dvorani Intersporta.

23. listopada
Hrvatska badmintonska liga
B-turnir seniora, regija Istok
Osijek (BK Osijek) - Turnir je održan 20. listopada u dvorani Graditeljsko-geodetske škole u
organizaciji BK Osijek. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo nastupa na A-turniru.
Poredak:
M (nastupilo 10 igrača iz BK Osijek): 1. Bruno Bart, 2. Z. Šnur, 3. Winkler, 4. Horvat, 5. Veber, 6. Ž.
Šnur, 7. Gledić, 8. G. Hummel, 9. K. Hummel, 10. Kolobarić.
Ž (nastupile 3 igračice iz BK Osijek): 1. Monika Kolak, 2. Filipović, 3. Augustinović.

Rekreativna liga Turbo limač
Zagreb (Zbor HBS) - Sezona rekreativnih natjecanja kreće 27. o.m. prvim turnirom iz niza "Turbo
limača" koji na Zagrebačkome velesajmu suorganiziraju Zbor hrvatskih badmintonskih sudaca i TB
centar Turbo limač. U rubrici Izdvojeno objavljujemo propozicije i kalendar ovoga natjecanja koje
obuhvaća punoljetne sudionike koji nisu u vrhu hrvatskoga natjecateljskog badmintona, a organizatori
pozivaju ne samo sudionike iz prošlih sezona nego i sve druge druge kojima pobjeda nije najvažnija.
Autobus Zagreb-Poreč
Obavještavamo korisnike autobusnoga prijevoza za porečke turnire da autobus kreće u petak, 26.
o.m. u 7:00 sati ispred koncertne dvorane "Lisinski".
Upozorenje u vezi otkaza nastupa na turnirima
Molimo klubove da se kod otkazivanja nastupa svojih igrača na natjecanjima Saveza ravnaju prema
odredbama 9.2 Natjecateljskoga pravilnika, a posebno skrećemo pozornost na to da se otkazi
prijavljuju Savezu, a ne organizatoru natjecanja.

22. listopada
Međunarodno prvenstvo Slovenije
Ljubljana (BS Slovenije) - Na Međunarodnom prvenstvu Slovenije, četvrtom iz serije turnira RUTACovog Evropskoga kruga, održanome od 18. do 21. listopada, naši predstavnici ostvarili su sljedeće
rezultate:
M - kvalifikacije, I. kolo:
Ciganović - Sinka (Mađarska) 3:0 bb
Jurčić - Topping (Irska) 2:3
Kazesović - Delvaux (Belgija) 0:3
II. kolo:
Ciganović - Tomažič (Slovenija) 3:2
III. kolo:
Ciganović - Petrič (Slovenija) 3:1
- glavni turnir, I. kolo:
Ciganović - Ghaffar (Engleska) 0:3
MM - I. kolo:
Ciganović, Kazesović - Šrekl, Trampuž 0:3
Hrvatska badmintonska liga
A-turnir mlađih juniora
Čakovec (BK Međimurje) - Turnir je održan 20. listopada u dvorani ET škole u organizaciji BK
Međimurje. Vrhovni sudac bila je Mirna Mladić (Zagreb). Poredak po konkurencijama:
M (nastupilo 16 igrača iz 6 udruga): 1. Luka Zdenjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Dalibor Šuster
(Zagreb Maksimir), 3. Denis Uhoda (Stella Zagreb), 4. Vešligaj (ZM), 5. Mihetec (SZ), 6. Čerjan, 7.
Nodilo (oba Gimnazijalac Dubrovnik), 8. Prošić (ZM), 9. Weissbarth (Kaj Varaždin), 10. Žinić, 11.
Markuš, 12. Milović (svi Međimurje Čakovec), 13. Domitrović, 14. Perolli (oba Kaj Varaždin), 15.
Novaković, 16. Kovač (oba Međimurje Čakovec).
Ž (nastupilo 12 igračica iz 4 kluba): 1. Andrea Žvorc, 2. Staša Poznanović (obje Medvedgrad 1998
Zagreb), 3. Vesna Mešić (Zagreb Maksimir), 4. Ptiček (Stella Zagreb), 5. Oreč (SZ), 6. Šarić (MZ), 7.
Babić (SZ), 8. Brandt (MZ), 9. Kraljević (Gimnazijalac Dubrovnik), 10. Petrović (MZ), 11. Čerjan (GD),
12. Varović (MZ).
MM (nastupilo 6 parova iz 5 klubova): 1. Uhoda, Mihetec (Stella Zagreb), 2. Zdenjak, Šuster
(Medvedgrad 1998 Zagreb/Zagreb Maksimir), 3. Milović, Kovač (Međimurje Čakovec), 4. Prošić,
Vešligaj (ZM), 5. Žinić, Novaković (MČ), 6. Nodilo, Čerjan (Gimnazijalac Dubrovnik).
ŽŽ (nastupilo sedam parova iz četiri kluba): 1. Žvorc, Poznanović (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2.
Babić, Ptiček (Stella Zagreb), 3. Mešić, Oreč (Zagreb Maksimir/Stella Zagreb), 4. Čerjan, Kraljević
(Gimnazijalac Dubrovnik), 5. Malagić, Postrimovski (MZ), 6. Petrović, Varović (MZ), 7. Prebeg, Brkić
(MZ).
B-turnir seniora, regija Centar
Zagreb (BK Medvedgrad 1998 Zagreb) - Turnir je održan 21. listopada u TB centru Turbo limač na

Zagrebačkome velesajmu u organizaciji BK Medvedgrad 1998. Po troje prvoplasiranih ostvarilo je
pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (nastupilo 13 igrača iz 4 kluba): 1. Dalibor Šuster (Zagreb Maksimir), 2. Luka Zdenjak (Medvedgrad
Zagreb), 3. Ivan Puzjak (Purger Zagreb), 4. Zorić (ZM), 5. Denžić (PZ), 6. Šikić (SZ), 7. Margeta (ZM),
8. Cvetko (SZ), 9. M. Mihetec (SZ), 10. Andrašić (SZ), 11. Prošić (ZM), 12. T. Mihetec (ZM), 13.
Halambek (ZM).
Ž (nastupile 4 igračice iz dva kluba): 1. Andrea Žvorc (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Vesna Mešić, 3.
Ana Jurić (obje Zagreb Maksimir), 4. Šarić (MZ).
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza dana 20. listopada 2001. donosim odluku da se za zamjenika vrhovnih
sudaca za Croatian Junior i Adria International određuje Davor Mladić, a za suce na navedenim
natjecanjima određuju se Iva Dragičević, Deni Lokas, Marijan Rihtar, Goran Šalov, Danijel Zadravec.
Sudački povjerenik Davor Mladić
Poziv sucima na MP Italije
(BS Italije) - Hrvatskim sucima stigao je poziv talijanskoga Saveza za Međunarodno prvenstvo Italije,
20.-23. prosinca 2001.
Ponuda suradnje
Indijska sportska tvrtka New Jullundur Sports traži poslovnu suradnju u Hrvatskoj. Obavijesti na
naslovu www.newjullundursports.com .

19. listopada
Stanje članstva
Uplatom članarine 15. o.m. BK Nika prešla je u punopravno članstvo Saveza.

18. listopada
Odjeci Polonia Cupa
Vođa puta hrvatske ekipe na Polonia Cupu Mario Hadžihalilović podnio je izvještaj Upravnome odboru.
Uz suglasnost podnositelja prenosimo neke naglaske iz izvještaja:
" Iz Zagreba se krenulo u ponedjeljak izmedu 17 i 18 sati, a u Neerpelt se stiglo u utorak oko 10 sati.
Povratak je bio neposredno nakon našeg posljednjeg susreta i završne ceremonije, u nedjelju oko 15
sati, a u Zagreb smo se vratili u ponedjeljak oko 8 sati."
"Neerpelt je kultivirano mjestašce, urednih ulica, vrtova i objekata, te bez većih gužvi, noću gotovo
bez prolaznika. Zahvaljujući ranoj prijavi smješteni smo bili u sklopu Dommelhof centra, dok su neke
ekipe bile smještene i 20 km od dvorane. Dommelhof centar obuhvaća smještaj, restoran, dvoranu,
tenis terene, nogometno igralište sa atletskom stazom, kino, kafiće, parkirališta, park, biljar,...
Uvjeti za igru i oko terena te smještaj rukovodstva natjecanja - sve za odličan, osim što je u dvorani
bilo ipak malo pretoplo."
Odluka sudačkoga povjerenika
Na temelju Statuta Saveza 17. listopada 2001. donosim odluku kojom se za vrhovnoga suca na I. Aturniru mlađih juniora HBL-e, Čakovec, 20. listopada 2001. određuje gđa Mirna Mladić.
Sudački povjerenik Davor Mladić.
CJI i AYI
U rubrici posvećenoj porečkim turnirima donijeli smo okvirni raspored za obje priredbe. Točna satnica
bit će poznata nakon ždrijeba.
Poziv na MJP Slovačke
Prešov (BS Slovačke) - Međunarodno juniorsko prvenstvo Slovačke održat će se od 9. do 11.
studenoga u Prešovu. Prijave do 27. listopada.

17. listopada
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
B-turnir mlađih juniora - regija Istok
Kutjevo (BK Osijek) - I. B. turnir mlađih juniora istočne regije održan je 15. listopada u dvorani
kutjevske osnovne škole u organizaciji BK Osijek. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo
nastupa na A-turniru. Poredak:
M (nastupilo 7 igrača iz BK Osijek): 1. Danijel Kiptavi, 2. Hummel, 3. Budimir, 4. Nikolić, 5. Botički, 6.
Kolobarić, 7. Reiter.
Ž (nastupilo 6 igračica iz BK Osijek): 1. Valentina Silović, 2. Grgić, 3. Pranjić, 4. Augustinović, 5.
Došen, 6. Reiter.

16. listopada
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
B-turnir mlađih juniora - regija Jug
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - I. B-turnir mlađih juniora južne regije održan je 13. i 14. listopada u
dvorani Gospino polje u organizaciji BK Gimnazijalac. Prvoplasirani u obje konkurencije stekli su pravo
nastupa na A-turniru.
M (nastupila 4 igrača iz BK Gimnazijalac): 1. Stjepan Nodilo, 2. Čerjan, 3. Cvjetković, 4. Ostojić.
Ž (nastupilo 5 igračica iz BK Gimnazijalac): 1. Petra Kraljević, 2. Čerjan, 3. Vico, 4. Kolobarić, 5.
Zlošilo.
Sudački seminar u Dubrovniku
Dubrovnik - Južna regija značajno je ojačala svoje sudačke snage. Nakon što je sutkinja Mirna Mladić
protekloga tjedna u Cavtatu održala seminar za kandidate, sudački je povjerenik Davor Mladić proveo
teorijski i praktični ispit u sklopu prošlonedjeljnoga A-turnira, te o rezultatima ispita izvještava u
doljnjoj odluci.
Odluke sudačkoga povjerenika
* Na temelju Statuta Saveza 15. listopada 2001. donosim odluku kojom se za vrhovnoga suca na
turniru Croatian Junior International 2001 određuje g. Zlatko Šavor, a na turniru Adria Youth
International g. Željko Hrebak.
* Na temelju Statuta Saveza 15. listopada 2001. donosim odluku kojom se za hrvatske suce na turniru
Slovenia International 2001 kao dodatni suci određuju Ivana Jeličić i Željko Hrebak.
* Na temelju Statuta Saveza 15. listopada 2001. donosim odluku da se - sukladno Sudačkome
pravilniku Saveza - sudačko zvanje "sudac Saveza" u kategoriji regionalnih sudaca, dodjeljuje
sljedećima:
Ratko Galjer, Katarina Itrić, Mario Kolobarić, Vlaho Zlošilo (svi iz Dubrovnika).
Navedeni suci imaju pravo obavljati odnosne sudačke dužnosti danom donošenja odluke, te se
slijedom ove odluke uvrštavaju u Upisnik sudaca Saveza.
Sudački povjerenik Davor Mladić
Adresar
Renata Hadžihalilović, povjerenica za prvenstvo HBS-a za učenike osnovnih škola
dodati mobitel: 091 56 222 89

15. listopada
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
A-turnir mlađih kadeta
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - I. A-turnir mlađih kadeta održan je 14. listopada u dvorani Gospino
polje u organizaciji BK Gimnazijalac. Vrhovni sudac bio je Davor Mladić (Zagreb). Poredak po
konkurencijama:
M (nastupilo 14 igrača iz 3 udruge): 1. Igor Čimbur, 2. Radić, 3. Hoelbling, 4. Ježić, 5. Morić (svi
Medvedgrad 1998 Zagreb), 6. Nikolić (Osijek), 7. Pasarić (MZ), 8. Galant (MZ), 9. Cvjetković

(Gimnazijalac Dubrovnik), 10. Reiter (O), 11. Ostojić, 12. I. Jelić, 13. Tepšić, 14. M. Jelić (svi
Gimnazijalac Dubrovnik).
Ž (nastupilo 12 igračica iz 4 udruge): 1. Matea Antolić (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Buzov (ZM); 3.
Silović (O), 4. Mikuš, 5. Čižmek (obje ZM), 6. Pajalić, 7. Bartolić (obje MZ), 8. Z. Vico (GD), 9. Gašparić
(MZ), 10. Zlošilo, 11. Kolobarić, 12. I. Vico (sve GD).
MM (nastupilo 6 parova iz 3 udruge): 1. Čimbur, Hoelbling , 2. Ježić, Morić (svi Medvedgrad 1998
Zagreb), 3. Reiter, Nikolić (O), 4. Ostojić, Cvjetković (GD), 5. Galant, Pasarić (MZ), 6. M. Jelić, Tepšić
(GD).
ŽŽ (nastupilo 5 parova iz 4 udruge): 1. Antolić, Silović (Medvedgrad 1998 Zagreb/Osijek), 2. Pajalić,
Majstorović (MZ), 3. Bartolić, Gašparić, 4. Z. Vico, Kolobarić (sve GD), 5. Mikuš, Buzov (ZM).
B-turnir seniora, regija Sjever
Varaždin (BK Kaj) - Turnir je održan u dvorani IV. osnovne škole, 13. listopada u organizaciji BK Kaj.
Dvoje prvoplasiranih u obje konkurencije ostvarilo je pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (nastupilo 15 igrača iz 2 udruge): 1. Dražen Škoda (Kaj Varaždin), 2. Šoštarić, 3. Zadravec, 4.
Hrebak, 5. L. Komarčić, 6. K. Komarčić (svi Međimurje Čakovec), 7. Car (KV), 8. Grubić (MČ), 9. Zebec
(KV), 10. Markuš (MČ), 11. Weissbarth, 12. Domitrović, 13. Ptiček, 14. Perolli, 15, Sudžuković (svi KV).
Ž (nastupile 3 igračice iz Međimurja Čakovec): 1. Iva Dragičević, 2. Drvoderić, 3. Blažić.
B-turnir seniora, Regija Zapad
Rijeka (BK Sušak) - Turnir je održan u dvorani OŠ Brajda, 13. listopada u organizaciji BK Sušak
Riadriabanka. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo nastupa na A-turniru. Poredak:
M (nastupilo 10 igrača iz 2 udruge): 1. Vladimir Mamula , 2. Bratanić, 3. Hržić, 4. Luketić, 5. Šikanjić,
6. Katalinić, 7. Tomulić, 8. Pugel, 9. Golčić, 10. Cvitan.
Ž (nastupile 4 igračice iz jedne udruge): 1. Maja Arnautović, 2. Doričić, 3. Vukičević, 4. Ćuzela.
CJI i AYI
U rubrici Izdvojeno donosimo popis natjecatelja prijavljenih na Croatian Junior i na Adria Youth.
Ukupno 45 natjecatelja prijavilo se na CJI, a na AYI prijavljeno je 59 natjecatelja u konkurenciji do 15
godina i 62 u konkurenciji do 13 godina.
U poretku Evropskoga juniorskog kruga nakon dva održana prvenstva - švedskoga i švicarskoga slovenski predstavnici drže se dobro te u Poreču imaju priliku učvrstiti vršne pozicije: kod pojedinaca
Šepec junior dijeli prvo mjesto sa 50 bodova, a Luka Petrič dijeli drugo sa 40 bodova, kod pojedinki
Urška Silvester dijeli treće i četvrto, a Maja Tvrdy i Špela Silvester u podjeli su 5. do 9. mjesta. Kod
muških parova Petrič i Šepec prvi su. Cjelovita rang-lista EJK-a može se naći na internetskom naslovu
EBU-a www.eurobadminton.com .

13. listopada
Croatian Junior i Adria Youth
Završetkom prijava na dva podmladačka turnira možemo izvijestiti o odzivu - vrlo dobar na AYI, a
slabiji na CJI. Dok se na AYI prijavilo blizu stotinjak mladih natjecatelja, u rasponu od Palerma do
Kopenhagena, CJI je okupio četrdeset i pet sudionika iz Austrije, Mađarske i Slovenije te domaće
igrače, što je manje nego smo očekivali. No ukupan dojam, u ovo vrijeme nesigurnih putovanja, u
kojem su vijesti o otkazima najavljenih priredbi česte, ipak nije nepovoljan te se pripreme za porečke
turnire nastavljaju u punom opsegu.
Odluka izbornika Saveza
Na temelju Statuta Saveza te sukladno odluci direktora Saveza od 10. o.m., 13. listopada 2001.
donosim odluku da se sredstva Saveza namijenjena pokrivanju troškova nastupa dvoje igrača na
Croatian Junior Internationalu, ravnomjerno rasporede na sljedeća tri igrača: Matea Čiča, Neven
Rihtar, Maja Šavor.
Izbornik Saveza Sergej Bendin
Izvještaj izbornika o Polonia Cupu
Izbornik Saveza Sergej Bendin podnio je Upravnom odboru izvještaj o nastupu naše vrste na Polonia
Cupu. Uz odobrenje izbornika prenosimo neke naglaske iz izvještaja:
"... htio bih zahvaliti svim igračima, bez obzira koliko bodova tko osvojio. Bili su prava ekipa i svaki je
na svoj način sudjelovao u pobjedama momčadi. Najteže je bilo Zrinki Klarić, koja nažalost nije

odigrala ni jedan meč, ali je zato svaki puta pomagala ostalima da se dobro zagriju i pripreme za meč i
navijala.";
"... zahvaljujem svima koji su omogućili nastup reprezentacije na Evropskom prvenstvu, u nadi da će
se sljedeći put još bolje i više potruditi, svim roditeljima, koji su žrtvovali i svoje godišnje odmore da
svojoj djeci omoguće da se pripreme za turnir, vozačima itd."
"... Na završnoj ceremoniji dopredsjednik EBU-a rekao je da će mu ovo prvenstvo - osim po tri
prvoplasirane momčadi - ostati u sjećanju i po nastupu reprezentacije Hrvatske, što je izazvalo
ovacije.".

12. listopada
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
Kutjevo (BK Osijek) - Prvi B-turnir mlađih kadeta istočne regije održan je 10. listopada u organizaciji
BK Osijek u kutjevskoj školskoj sportskoj dvorani. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo
nastupa na A-turniru.
M (nastupila 3 igrača iz BK Osijek): 1. Matej Nikolić, 2. Reiter, 3. Glavaš.
Ž (nastupilo 6 igračica iz BK Osijek): 1. Valentina Silović, 2. Grgić, 3. Došen, 4. Reiter, 5. Pranjić, 6.
Bešlić.
Odluke sudačkoga povjerenika
* Na temelju Statuta Saveza 11. listopada 2001, donosim odluku kojom se za vršitelja dužnosti
vrhovnoga suca na A-turniru mlađih kadeta HBL-e, 1. krug, Dubrovnik 14. listopada 2001. određuje
Davor Mladić.
Sudački povjerenik, Davor Mladić
* Na na temelju Statuta Saveza te točke 6.3 Sudačkog pravilnika 11. listopada 2001. donosim odluku
o odstupanju od točke 1.4 istog pravilnika za A turnir mlađih kadeta 1. kruga u Dubrovniku,
14.listopada o.g., za kandidate koji su 9. listopada 2001. u Cavtatu pohađali obuku za suce Saveza. Na
navedenom natjecanju uz sudačke dužnosnike Saveza sukladno točki 1.4 Sudačkog pravilnika,
navedeni kandidati mogu obavljati sudačke dužnosti sukladno točki.1.5 istog pravilnika.
Obrazloženje: Vršenje sudačkih dužnosti kandidata na navedenom natjecanju je sastavni dio njihove
obuke za sudačke dužnosnike Saveza u skladu s točkom 4.4.1 Sudačkog pravilnika.
Sudački povjerenik, Davor Mladić
Upisnik
Upisnik igrača redovno je obnovljen te se na odnosnoj stranici može naći ažurno izdanje.
Upozoravamo klubove čiji igrači ovoga vikenda nastupaju na ligaškim turnirima da na dnu Upisnika
igrača pregledaju popis igrača kojima vrijede liječničke potvrde, ali nisu registrirani te da registriraju
igrače kod kojih postoji taj interes.

11. listopada
Odjeci Polonia Cupa
Glavna tajnica EBU-a gđa Gisela Hoffman poslala je Savezu poruku sljedećega sadržaja:
"Prvi nastup hrvatske ekipe na Polonia Cupu bio je velik uspjeh. Vaš tim predstavio se vrlo dobrim
nastupom i igračka razina vaših igrača već je veoma visoka. Mogu vam reći da se vaš tim veoma
dopao mnogim sudionicima natjecanja.
Strategija HBS-a glede igračkoga razvoja pokazuje se ispravnom i sad je veoma važno da HBS nastavi
sa sudjelovanjem na natjecanjima do 17 i do 19 godina."
Odluka izbornika Saveza
Na temelju Statuta Saveza 10. listopada 2001. odobravam sljedeće prijave na turnir Croatian Junior
International:
M - Petar Cota, Filip Denžić, Darjan Halambek, Hrvoje Kazesović, Luka Komarčić, Mišel Mihetec,
Tomislav Mihetec, Ivan Puzjak, Neven Rihtar, Dalibor Šuster, Denis Uhoda;
Ž - Petra Bručić, Matea Čiča, Morana Esih, Zrinka Klarić, Ana Šavor, Mateja Šalov, Maja Šavor, Andrea
Žvorc;

MM - Cota-Šuster, Kazesović-T. Mihetec, M. Mihetec-Uhoda, Puzjak-Rihtar, Žinić-Komarčić, Denžić(partner);
ŽŽ - Bručić-Gorup, Čiča-Esih, M. Šavor-Klarić, Šalov-(partnerica), A. Šavor-(partnerica), Žvorc(partnerica);
MŽ - Denžić-A. Šavor, Kazesović-Čiča, Mihetec-Esih, Puzjak-Klarić, Rihtar-M.Šavor, Šalov-(partner),
Uhoda-(partnerica), Žvorc-(partner).
Izbornik Saveza Sergej Bendin
Obavijesti u vezi CJI i AYI
U vezi gornje odluke izbornika skrećemo pozornost na jedan broj igrača koji traže partnere za par
(označeno u zagradama) te upućujemo zainteresirane da se oko toga dogovore do sutra - 12.
listopada.
One koji su zainteresirani za prijevoz autobusom iz Zagreba obavještavamo da će autobus krenuti u
petak rano ujutro tako da do predviđenoga početka natjecanja bude u Poreču. Točno vrijeme moći
ćemo odrediti nakon završetka prijava.
Pozivi na natjecanja
* (BS Češke) - Međunarodno juniorsko prvenstvo Češke, 15.-18. studeni 2001. Prijave do 21.
listopada.
* (BK Ettelbruck, Luksemburg) - Memorijal "Theis Thierry", 5.-6. siječnja 2002, Luksemburg,
seniorsko natjecanje. Opširenije informacije u Savezu.
Ažurirani Statut i Stegovni pravilnik
Internetsko izdanje Statuta Saveza i Stegovnoga pravilnika ažurirano je promjenama donesenim na
Skupštini Saveza.

10. listopada
Odluka direktora Saveza
Na temelju Statuta Saveza 10. listopada 2001. određujem da na turnir Croatian Junior International o
trošku Saveza idu izbornik i dvoje igrača po izbornikovoj odluci.
Direktor Saveza, Željko Miškulin
HOO najavljuje oštrije protudopinške mjere
U nedavnim medijskim nastupima čelnici HOO-a najavili su strožije protudopinške mjere, potaknute i
nedavnim neugodnim događajima na Mediteranskim igrama. Predstavnici HOO već su se obratili
našem Savezu sa željom da dostavimo naslov osobe ili tijela nadležne za zdravstvenu skrb u Savezu,
te smo u HOO - zahvaljujući odluci Upravnoga odbora sa posljednjega sastanka - mogli javiti ime
zdravstvenoga povjerenika Saveza.
Obavijest iz Zagrebačkoga badmintonskoga saveza
(ZBS) - Predsjednik ZBS-a Šišak obavještava da se početak sastanka IO-a, zakazan za sutra u 14 h, na
zahtjev odbornika pomiče na 16 h.

9. listopada
Polonia Cup
Iako organizatori Polonia Cupa nisu imali izravnoga obavještavanja putem interneta, potrudili su se da
e-poštom odmah po završetku pošalju kompletan zapisnik turnira svim sudionicima. Zainteresirani
mogu zapisnik dobiti na zahtjev. Ovdje navodimo i rezultate završnice:
Polufinala: Rusija - Švicarska 5:2, Poljska - Slovenija 5:2;
Za 3. mjesto: Švicarska - Slovenija 4:3
Finale: Rusija - Poljska 4:3
Naši susjedi Slovenci ostvarili su vrlo dobar plasman, ali ne kriju žal zbog medalje koju su ipak potajno
željeli i koja im je pobjegla za samo jedan meč. No, njihovo četvrto i naše osmo mjesto pokazuju da
se u ovome dijelu Evrope igra sve bolji podmladački badminton te da međusobni susreti daju dobre

plodove na obje strane.
U popratnom dopisu organizatori se posebno osvrću na "takozvane jače reprezentacije", kako si ih
nazvali, koje ne sudjeluju na Polonia Cupu već na svome Kupu 6 nacija. Belgijanci tvrde kako je i ovo
natjecanje pokazalo da je Polonia Cup jedino meritorno evropsko prvenstvo u kategoriji mlađih
juniora, te da je sve manje osnova da se bilo tko izdvaja na osnovu stare slave.
Škola i sport
Uz čestitke našim predstavnicima za zapažen nastup na evropskoj premijeri podsjećamo igrače da je
Savez, u dogovoru sa roditeljima mladih reprezentativaca, na adrese njihovih škola poslao dopis u
kojem moli da se igrače privremeno poštedi ispitivanja - zbog opterećenja kojima su bili izvrgnuti - ali
istodobno Savez sa svoje strane preuzima obvezu da će podsjetiti igrače kako je vrijeme da se sada
posvete i školskim zadatcima. Stoga molimo igrače i roditelje za potrebnu pozornost glede ove
zamolbe.
Podsjetnik
Podsjećamo klubove Saveza da je 12. listopada posljednji dan za prijave na Adria Youth Inernational,
međunarodni podmladački turnir za igrače do 15 i do 13 godina.

8. listopada
Polonia Cup
Zagreb - Hrvatska ekipa sretno se jutros vratila u Zagreb sa osvojenim osmim mjestom između
dvadeset i dvije ekipe u svom premijernom nastupu na jednom podmladačkom prvenstvu Evrope.
Mario Hadžihalilović izvještava o zadnja dva natjecateljska dana.
U subotu, unutar razigravanja za poredak od 7. do 10. mjesta naši su svladali austrijsku vrstu sa 4:3
(16:10). Rezultati po mečevima:
Rihtar 3:0, Puzjak 2:3 (nakon vodstva od 2:0), Šavor 3:1, Čiča 2:3 (nakon vodstva od 2:0), Zdenjak,
Puzjak 0:3, Esih,Čiča 3:0, Rihtar, Šavor 3:0.
U nedjelju u finalu utješne skupine sastali smo se s Nizozemcima u borbi za 7. mjesto i taj smo susret
izgubili sa 1:6 (5:20). Rezultati po mečevima:
Šuster 0:3, Rihtar 3:2, Šavor 0:3, Čiča 2:3, Zdenjak, Puzjak 0:3, Esih,Čiča 0:3, Rihtar, Šavor 0:3.
U finalu Polonia Cupa naslov prvaka Evrope osvojili su Rusi pobjedom nad Poljacima, treći su Švicarci
nakon pobjede nad Slovencima 4:3, a peti su Španjolci nakon pobjede nad Portugalom.
Hrvatska badmintonska liga - I. krug
B-turniri mlađih kadeta
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Prvi B-turnir mladih kadeta regije Jug održan je 7. listopada u
organizaciji BK Gimnazijalac u dvorani dubrovačke gimnazije. Prvoplasirani u obje konkurencije
ostvarili su pravo nastupa na A-turniru prvoga kruga.
M (nastupilo 5 igrača iz BK Gimnazijalac): 1. Igor Ostojić, 2. Cvjetković, 3. Tepšić, 4. M. Jelić, 5. I.
Jelić.
Ž (nastupile 4 igračice iz BK Gimnazijalac): 1. Zorana Vico, 2. Kolobarić, 3. Zlošilo, 4. I. Vico.
B-turniri mlađih juniora
Čakovec (BK Međimurje) - Prvi B-turnir mlađih juniora regije Sjever održan je 7. listopada u
organizaciji BK Međimurje Čakovec u dvorani ET škole. Igrala se samo konkurencija muškaraca budući
u ženskoj nije bilo ni jedne prijavljene natjecateljke. Dva prvoplasirana ostvarila su pravo nastupa na
A-turniru.
M (nastupilo 8 igrača iz dvije udruge): 1. Danko Milović, 2. Perolli, 3. Markuš, 4. Kovač, 5. Novaković,
6. Domitrović, 7. Hajdin, 8. Puklavec.
Podsjetnik uz porečke turnire
Podsjećamo da je sutra zadnji dan za prijave domaćih klubova za Croatia Junior International.
Ujedno obavještavamo da Tina Jezernik (BK TOM Mirna), treća na slovenskoj ljestvici do 13 godina,
inače '90. godište, traži partnere za par za Adria Youth International.

6. listopada

Polonia Cup
Neerpelt, Belgija - Mario Hadžihalilović izvještava o trećem danu natjecanja: naši reprezentativci u
ždrijebu za razigravanje od 7. do 12. mjesta u petak su izvukli nastup protiv Cipra, drugoplasirane
ekipe iz skupine u kojoj je pobijedila Rusija. Naši su opet pružili sigurnu igru i svladali Ciprane sa 5:2
(15:7). Po mečevima naši su ostvarili sljedeće rezultate: Rihtar 3:0, Puzjak 3:0, Šavor 0:3, Čiča 3:0
Zdenjak, Puzjak 3:1; Esih, Čiča 0:3; Rihtar, Šavor 3:0. Naši su time ušli u polufinale druge skupine te
će razigravati za poredak od 7. do 10. mjesta, a današnji polufinalni protivnik bit će Austrija,
drugoplasirana ekipa iz skupine u kojoj je pobijedila Slovenija.
Inače, naši sjeverni susjedi u finalnoj su skupini svladali Portugalce sa 5:2 i ušli u polufinale.
Zapisnik i odluke Skupštine
U rubrici Izdvojeno objavljujemo Zapisnik i odluke Godišnje skupštine Saveza 2001.
Sastanak ZBS-a
Predsjednik ZBS-a obavještava članove Izvršnoga odbora da će se o eventualnome sufinanciranju puta
zagrebačkih igrača u Dubrovnik odlučivati na sastanku u četvrtak.
Podsjetnik
Podsjećamo da je utorak 9. listopada zadnji dan za domaće prijave na Croatian Junior International
2001. Sve zaprimljene prijave ići će najprije na ovjeru izbornika Saveza, a tek potom će uslijediti
uvrštavanje u ždrijeb. Također, podsjećamo da je 9. listopada i rok za prijavu potreba za smještajem i
prijevozom, u skladu s ponudom iz raspisa natjecanja.
Rok za prijave na Adria Youth International 2001., međunarodni podmladački turnir, jest 12. listopada.

5. listopada
Polonia Cup
Neerpelt, Belgija - Mario Hadžihalilović javlja: hrvatska reprezentacija pobjedom nad Irskom od 5:2
osvojila je drugo mjesto u skupini i danas kreće u razigravanje za poredak od 7 do 12. mjesta.
Rezultati naših: Šuster 0:3, Rihtar 3:0, Šavor 3:0, Čiča 3:1, Puzjak, Zdenjak 2:3, Čiča, Esih 3:2, Rihtar,
Šavor 3:1. U našoj skupini prvi su Portugalci koji su, nakon nas, svladali i Irce 4:3 te Estonce sa 5:2.
U svojoj skupini za sada uvjerljivo stoje Slovenci (sestre Silvester, Kumelj, Boljka...) koji nakon
uvjerljivih pobjeda nad Turskom i Austrijom preko Latvije nastoje doći u finalnu skupinu.
Odluka direktora Saveza
Na temelju Statuta Saveza, a zbog žurnosti nastale izočnošću izbornika Saveza zbog Polonia Cupa, 4.
listopada 2001. donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora kojom se odobrava nastup na
Međunarodnom prvenstvu Mađarske 2001 sljedećim igračima:
M - Ciganović, Jurčić, Kazesović.
MM - Ciganović, Kazesović.
Direktor Saveza, Željko Miškulin.
Obavijest iz ZBS-a
(ZBS) - Predsjednik Saveza Marinko Šišak obavještava da će se sastanak Izvršnoga odbora
Zagrebačkoga badmintonskoga saveza održati u četvrtak 11. listopada u 14 sati u Domu sportova,
soba 16. Dnevni red:
Plan Saveza za 2002; Trenutačno stanje plana i programa; Problematika sportskih škola; Razno.
Upisnik Saveza
Današnje izdanje Upisnika pojavljuje se u djelomice promijenjenom formatu, na koji smo prešli zbog
praktičnih razloga i na zahtjev sudačke službe Saveza. Vjerujemo da će u ovome izdanju Upisnik još
bolje pridonijeti svojoj svrsi, te ujedno molimo da se sve zamijećene nepravilnost odmah jave u Savez.
Neidentificirana uplata na računu Saveza
Obavještavamo klubove Saveza da je na račun Saveza 2. listopada pristigla uplata od 30 kn

(najvjerojatnije upisnina), uplaćena u Zagrebu od nepoznatoga uplatitelja te je stoga ne možemo
uvrstiti u Upisnik Saveza dok god se uplatitelj ne identificira.

4. listopada
Polonia Cup
Neerpelt, Belgija - U drugome susretu u skupini danas ujutro Hrvatska je svladala Estoniju sa 5:2. Po
mečevima ostvareni su sljedeći rezultati - Šuster je poražen sa 1:3, Rihtar je pobijedio sa 3:0, Maja
Šavor je pobijedila sa 3:0 isto kao i Matea Čiča, Šuster i Zdenjak poraženi su u muškom paru sa 2:3,
dok su ženski par Esih, Čiča te mješoviti par Rihtar, Šavor svoje mečeve dobili sa čistih 3:0.
Danas predvečer naša će reprezentacija u meču protiv Irske pokušati dohvatiti drugo mjesto u skupini.
Ispravak izvještaja I. parskoga turnira
Donosimo ispravak izvještaja I. parskoga turnira, konkurencija mješovitih parova: ...3. Rihtar, M.
Šavor (PZ); 4. T. Mihetec, Esih (ZM). Daljnji poredak je točan uz susljedno pomicanje rednoga broja
plasmana za dva mjesta. Ovaj ispravak sproveden je u predmetnome izvještaju, a ujedno se
ispričavamo izostavljenim natjecateljima.
Odluka direktora Saveza
Na temelju Statuta Saveza, te u dogovoru sa BK Gimnazijalac Dubrovnik i ravnateljem natjecanja,
zbog žurnosti 4. listopada 2001. donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora kojom se A-turnir
mlađih kadeta I. kruga Lige, zakazan za 13./14. listopada dodjeljuje BK Gimnazijalcu iz Dubrovnika,
kao zamjena za domaćinstvo dodijeljeno istome klubu za odnosni turnir III. kruga. Time domaćinstvo
za A-turnir mlađih kadeta III. kruga postaje nedodijeljeno te natječaj za domaćinstvo ostaje otvoren
do dodjele.
Obrazloženje: Obzirom da je BK Gimnazijalac jedini podnio kandidaturu za organizaciju dotičnoga
turnira, te istu i ponovio nakon odluke ravnatelja natjecanja od 28. rujna, natjecanje se dodjeljuje
tome podnositelju. No, kako bi se izbjeglo da se dva savezna turnira iz iste konkurencije dodijele
istome domaćinu dogovorena je navedena zamjena.
Direktor Saveza, Željko Miškulin

3. listopada
Polonia Cup
Neerpelt, Belgija - U prvome susretu u skupini na Polonia Cupu naša je vrsta danas izgubila protiv
Portugala sa 3:4. Naše djevojke bile su bolje u oba pojedinačna (3:2 i 3:0) kao i u parskome meču
(3:1), ali su su mladići izgubili svoje mečeve - 2:3 i 1:3 pojedinačno i 0:3 par - da bismo porazom u
miksu 0:3 zaključili susret. Budući ove rezultate uzimamo sa portugalske internetske stranice nismo,
na žalost, upoznati sa sastavom naše ekipe u ovome susretu.
Sutra se natjecanje u skupini nastavlja susretima protiv Irske i Estonije.
Domaćinstvo I. turnira mlađih kadeta
Budući da do roka - 14 dana prije turnira - nije određen domaćin prvoga ligaškoga turnira mlađih
kadeta, zakazanoga za drugi listopadski vikend, podsjećamo da je, u skladu s odredbom 5.7
Natjecateljskoga pravilnika, nadležnost po tom pitanju preuzeo Upravni odbor.
Poziv na MJP Poljske
Slupsk (BS Poljske) - Poljski savez poziva na 13. međunarodno prvenstvo Poljske, 4.-6. siječnja 2002.,
koje se nalazi u sastavu Evropskoga juniorskoga kruga 2001.-2. Prijave do 4. prosinca.

2. listopada
Reprezentacija otputovala na Polonia Cup
Zagreb - Hrvatska reprezentacija mlađih juniora otputovala je jučer na Polonia Cup u belgijski
Neerpelt. Našu ekipu čine: vođa puta Mario Hadžihalilović, izbornik i trener Sergej Bendin, igrači Ivan
Puzjak, Neven Rihtar, Dalibor Šuster i Luka Zdenjak, igračice Matea Čiča, Morana Esih, Zrinka Klarić i

Maja Šavor, suci Davor Mladić i Zlatko Šavor, te u pratnji ekipe Marijan Rihtar i Igor Zdenjak. Naša
reprezentacija starta u srijedu susretom sa portugalskom vrstom. U četvrtak su na rasporedu ostala
dva susreta u skupini - najprije sa Estonijom, a zatim sa Irskom, a potom je na rasporedu razigravanje
za poredak. Iako organizator za sada ne pokazuje namjeru da putem interneta obavještava o tijeku
turnira, nastojat ćemo informacije o rezultatima pribavljati u što ažurnijem ritmu.
Hrvatska badmintonska liga - B-turniri I. kruga
Zagreb (BK Medvedgrad) - S danom zakašnjenja, uzrokovanim pripremama oko odlaska reprezentacije
na Polonia Cup, donosimo rezultate B-turnira I. kruga za mlađe kadete i mlađe juniore, koji je u
organizaciji BK Medvedgrad 1998 održan u nedjelju u TB centru Turbo limača na Zagrebačkome
velesajmu. Po troje prvoplasiranih u svakoj od konkurencija ostvarilo je pravo nastupa na A-turniru.
Mlađi kadeti:
M - nastupilo 8 igrača iz dvije udruge. Poredak: 1. Pavao Ježić ; 2. Morić, 3. Galant, 4. Pasarić
(Medvedgrad 1998 Zagreb), 5. Đurđević (Max Zagreb); 6. Zupanc (MZ); 7. Šarac (Mx), 8. Kern (Mx).
Ž - nastupilo 6 igračica iz dvije udruge. Poredak: 1. Tina Petranović (Mx); 2. Pajalić, 3. Gašparić, 4.
Bartolić (sve MZ), 5. Šarić (Mx), 6. Pervan (MZ).
Mlađi juniori:
M - nastupilo četvero igrača iz jedne udruge. Poredak: 1. Zvonimir Đurkinjak, 2. Čerina, 3. Ramadan,
4. Špes (svi MZ).
Ž - nastupilo pet igračica iz dvije udruge. Poredak: 1. Vesna Mešić (Zagreb Maksimir); 2. Antolić, 3.
Brandt, 4. Petrović, 5. Varović (MZ)
Medalja Grada Zagreba Dubravki Ciligi
Zagreb - Među ovogodišnjim dobitnicima Medalje Grada Zagreba, kojima gradonačelnik Zagreba
nagrađuje uspješne javne radnike, ove se godine našla i dr.sc. Dubravka Ciliga, poznati sportski
stručnjak i promicatelj sporta invalidnih osoba. Dr. Ciliga kao članica BK Medvedgrad 1998 višestruki je
nosilac naslova veteranske prvakinje Hrvatske, a osobito sudjeluje i u radu BK Silent. U povodu
jučerašnje dodjele ovoga priznanja srdačno se pridružujemo čestitkama.
Stanje članstva Saveza
Uplatom članarine BK Ogulin prešao je u punopravno članstvo Saveza.
Prijepori vezani uz sudačku službu u Kutini
U vezi prijepora koji su - vjerujemo bez osobite potrebe - iskrsnuli u vezi sudačke službe na prvome
turniru Lige u Kutini dužni smo skrenuti pozornost na nekoliko činjenica. Natječaj za dodjelu ovoga
natjecanja pokrenut je na 4. sjednici Upravnoga odbora održanoj 29. lipnja o.g. (odluka 4), te je u
skladu s time početkom srpnja članicama Saveza poslan natječajni obrazac uz koji je izričito navedeno
(točka 1., druga rečenica) da se organizacijski uvjeti za taj turnir uzimaju iz Propisnika za proteklu
sezonu. BK Moslavina kandidaturu je podnijela 10. kolovoza na propisanome obrascu (na kojem,
susljedno, ni nema rubrike o uređenju sudačke službe), a odluka o domaćinstvu donesena je 31.
kolovoza. Sve to dogodilo se prije nego je stupio na snagu novi Propisnik kojime je - kao što je
poznato - naknada za vrhovnoga suca ostala u nadležnosti Saveza, a ostali sudački dužnosnici prešli
su u nadležnost organizatora. Stoga nema osnove da se za kutinski turnir retroaktivno primjenjuju
odredbe o sudačkim naknadama iz novoga Propisnika jer taj u predmetnome slučaju naprosto nije
referentan.
Drugim riječima sudačka naknada za turnir u Kutini ide na teret Saveza, a ne organizatora.
Natječaj za ostale turnire u sezoni - koji je otvoren odlukama 5. sjednice Upravnoga odbora podrazumijeva, međutim, da vrhovnoga suca osigura Savez, a ostale sudačke dužnosnike, u skladu s
odredbama Propisnika, osigurava sam organizator. Vjerujemo da je ovim objašnjenjem pronađen i
ujedno otklonjen uzrok cijeloga nesporazuma.
Također, dužni smo jednu dopunu u izvještaju iz Kutine - vršitelj dužnosti vrhovnoga suca bio je Darko
Dananić (Vrbovec). Dopuna je sprovedena u izvještaju.

1. listopada
Hrvatska badmintonska liga - I. parski turnir
Kutina (BK Moslavina) - Prvim parskim turnirom Lige, održanim u subotu u Sportskom centru, započela

je natjecateljska sezona 2001.-2. Ovo je ujedno i prvi turnir Saveza održan u Kutini, a domaćin
natjecanju bio je BK Moslavina. Vrhovni sudac (v.d.) bio je Darko Dananić (Vrbovec). Turnir je okupio
ukupno 35 prijava u sve tri konkurencije, a najuspješniji bili su predstavnici BK Zagreb Maksimir koji
su zabilježili sva tri prva mjesta.
MM - nastupilo 12 parova iz 8 udruga.
Finale: Kazesović, Ciganović (Zagreb Maksimir) - Rihtar, Puzjak (Purger Zagreb) 3:2 ( 7:5, 5:7, 5:7,
7:5, 7:4)
Poredak ostalih: 3. Jurčić, Mihetec T. (ZM); 4. Cvetko, Habuš (Stella Zagreb); 5. Hranilović, Bojnicčić
(Max Zagreb);6. Šestić, Šikić (SZ); 7. Badjuk, Ilić (Sušak Riadriabanka); 8. Mihetec M., Uhoda (SZ); 9.
Hrebak, Zadravec (Međimurje Čakovec); 10. Ramadan, Čerina (Medvedgrad 1998 Zagreb); 11. Hržić,
Mamula (Sušak Riadriabanka); 12. Grubić, Komarčić (MČ).
ŽŽ - nastupilo 7 parova iz 6 udruga.
Finale: Čiča, Esih (ZM) - Klarić, Šavor (PZ) 3:0 ( 7:6, 7:5, 7:5)
Poredak ostalih:
3. Žvorc, Poznanović (MZ); 4. Dragičević, Drvoderić (MČ); 5. Gorup, Bručić (Mx);
6. Oreč, Mešić (SZ/ZM); 7. Ptiček, Babić (SZ)
MŽ - nastupilo 16 parova iz 7 udruga.
Finale: Kazesović, Čiča - Ciganović, Jurić (svi ZM) 3:1 ( 4:7, 7:4,7:4,7:1 )
Poredak ostalih: . 3. Rihtar, M. Šavor (PZ), 4. T. Mihetec, Esih (ZM), 5. Habuš, Šalov (SZ); 6.
Ramadan, Žvorc (MZ); 7. Cvetko, Ptiček (SZ); 8. Šestić, Oreč; 9. Ilić, A. Šavor (SR/PZ); 10. Puzjak,
Klarić (PZ); 11. Đurkinjak, Poznanović (MZ); 12. Mihetec M., Babić (SZ); 13. Jurčić, Mešić (ZM); 14.
Hadžihalilović, Hadžihalilović (MZ); 15. Zadravec, Dragičević (MČ); 16. Komarčić, Drvoderić (MČ).

�

�
�

Godišnja skupština Saveza
Kutina - Godišnja skupština Saveza održana je 29, rujna u Kutini. Zapisnik i odluke Skupštine bit će
objavljeni do kraja tjedna, a za sada izdvojimo najvažnije odluke:
- usvojeni su Izvješće za prošlu i Plan za tekuću sezonu;
- pridružena članica Saveza BK Purger postala je punopravna, a pridruženim članicama BK
Turopoljskom zmaju i Zboru hrvatskih badmintonskih sudaca prestalo je članstvo u Savezu;
- mandat direktora Saveza Željka Miškulina produžen je do kraja ovoga olimpijskoga ciklusa;
- usvojene su promjene u Statutu i Stegovnome pravilniku Saveza.
Odluka ravnatelja natjecanja
Na temelju Statuta Saveza dana 28. rujna 2001. te sukladno natječaju od 5. od 22. rujna, donosim
odluku o dodjeli domaćinstva natjecanja Saveza za sezonu 2001.-2., :
Hrvatska badmintonska liga

I. krug:
13./14. listopada 2001. - mlađi kadeti - natjecanje nije dodijeljeno;
20. listopada 2001. - mlađi juniori - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
3./4. studenoga 2001. - A-turnir - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;

II. krug:
17./18. studenoga 2001. - parski turnir - Petrinja, organizator Purger Zagreb;
24. studenoga 2001. - mlađi kadeti - Vrbovec, organizator Fortuna Vrbovec;
8./9. prosinca 2001. - mlađi juniori - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;
13. siječnja 2002. - A-turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;

III. krug:
20. siječnja 2002. - mlađi juniori - Zagreb, organizator Purger Zagreb
24. veljače 2002. - parski turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
3. ožujka 2002. - mlađi kadeti - Dubrovnik, organizator Gimnazijalac Dubrovnik;
4./5. svibnja 2002. - A-turnir - Osijek, organizator BK Osijek;
8./9. lipnja 2002. - majstorski turnir - natjecanje nije dodjeljeno;
Prvenstva Hrvatske
2./3. veljače 2002. - Prvenstvo Hrvatske za seniore - natjecanje nije dodijeljeno
6./7. travnja 2002. - Ekipno prvenstvo Hrvatske - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
20./21. travnja 2002. - Kadetsko prvenstvo Hrvatske - Vrbovec, organizator Fortuna Vrbovec;
18./19. svibnja 2002. - Juniorsko prvenstvo Hrvatske - Zagreb, organizator Purger Zagreb;
1./2. lipnja 2002. - Veteransko prvenstvo Hrvatske - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;

Za nedodijeljena natjecanja članice Saveza mogu podnositi ponude za organizaciju sve do odluke o
dodjeli, a ista se odluka mora objaviti najkasnije 30 dana prije termina predmetnoga prvenstva
Hrvatske odnosno najkasnije 14 dana prije predmetnoga turnira Lige.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko
Održan seminar za vrhovne suce
Zagreb - Prvi seminar za vrhovne suce Saveza održan je u petak, 28. rujna, u Domu sportova.
Seminar je vodio sudački povjerenik Davor Mladić uz asistenciju tajnika Saveza Cvetnića, a na
seminaru su sudjelovali suci Hrebak, Kopsa, M. Mladić, Pokorni, Šavor, Vukas, te M. Hadžihalilović.

29. rujna
Odluka ravnatelja natjecanja
Na temelju Statuta Saveza dana 28. rujna 2001. donosim odluku o dodjeli domaćinstva natjecanja
Saveza za sezonu 2001.-2., sukladno natječaju od 5. od 22. rujna:
Hrvatska badmintonska liga

I. krug:
13./14. listopada 2001. - mlađi kadeti - natjecanje nije dodjeljeno;
20. listopada 2001. - mlađi juniori - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
3./4. studenoga 2001. - A-turnir - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;

II. krug:
17./18. studenoga 2001. - parski turnir - Petrinja, organizator Purger Zagreb;
24. studenoga 2001. - mlađi kadeti - Vrbovec, organizator Fortuna Vrbovec;
8./9. prosinca 2001. - mlađi juniori - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;
13. siječnja 2002. - A-turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;

III. krug:
20. siječnja 2002. - mlađi juniori - Zagreb, organizator Purger Zagreb
24. veljače 2002. - parski turnir - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
3. ožujka 2002. - mlađi kadeti - Dubrovnik, organizator Gimnazijalac Dubrovnik;
4./5. svibnja 2002. - A-turnir - Osijek, organizator BK Osijek;
8./9. lipnja 2002. - majstorski turnir - natjecanje nije dodjeljeno;
Prvenstva Hrvatske
2./3. veljače 2002. - Prvenstvo Hrvatske za seniore - natjecanje nije dodijeljeno
6./7. travnja 2002. - Ekipno prvenstvo Hrvatske - Čakovec, organizator Međimurje Čakovec;
20./21. travnja 2002. - Kadetsko prvenstvo Hrvatske - Vrbovec, organizator Fortuna Vrbovec;
18./19. svibnja 2002. - Juniorsko prvenstvo Hrvatske - Zagreb, organizator Purger Zagreb;
1./2. lipnja 2002. - Veteransko prvenstvo Hrvatske - Varaždin, organizator Kaj Varaždin;
Za nedodijeljena natjecanja članice Saveza mogu podnositi ponude za organizaciju sve do odluke o
dodjeli, a ista se odluka mora objaviti najkasnije 30 dana prije termina predmetnoga prvenstva
Hrvatske odnosno najkasnije 14 dana prije predmetnoga turnira Lige.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko
Održan seminar za vrhovne suce
Zagreb - Prvi seminar za vrhovne suce Saveza održan je u petak, 28. rujna, u Domu sportova.
Seminar je vodio sudački povjerenik Davor Mladić uz asistenciju tajnika Saveza Cvetnića, a na
seminaru su sudjelovali suci Hrebak, Kopsa, M. Mladić, Pokorni, Šavor, Vukas, te M. Hadžihalilović.

28. rujna
Skupština Saveza i početak Lige
Nekoliko napomena uz sutrašnju Skupštinu i početak Lige:
* popis punopravnih članica Saveza, dakle onih koje su ostvarile pravo na sudjelovanje na Skupštini,
dan je u obavijestima od 22. rujna. Također punopravne članice navedene su i u Upisniku Saveza.
Stoga dotične molimo da se - ako to već nisu učinile - svakako pobrinu da njihovi predstavnici na
Skupštini imaju ovjerene punomoći.
* u današnjem izdanju Upisnika navedeni su i svi igrači i stanje njihovih licenci na današnji datum.
Molimo da se eventualne izmjene ili dopune u odnosu na današnje stanje Upisnika - a koje se tiču

sutrašnjega turnira - dokumentiraju sutra prije početka natjecanja. To znači da igrači koji još nisu
registrirani, a žele sutra nastupiti, moraju na licu mjesta dostaviti pristupnicu ovjerenu od kluba kojem
pristupaju, potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, a njihov klub mora uplatiti Savezu 30 kn.
Rekreativni turnir Roditelj i dijete
Zagreb (BK Medvedgrad) - BK Medvedgrad i TiB centar Turbo limač priređuju u nedjelju 7. listopada
rekreativni turnir Roditelj i dijete, u sve tri parske konkurencije. Prijavnine su 50 kn po paru, a mjesto
održavanja je TiB centar Turbo limač na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 25. Natjecanje započinje u
10 sati za muške i ženske parove, a u 11 sati za mješovite.
Podsjetnik
Skrećemo pozornost na rokove koji završavaju sljedećega tjedna:
4. listopada - rok prijava za Hungarian International.

27. rujna
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza 25. rujna 2001. donosim odluku kojom se za vršitelja dužnosti vrhovnoga
suca na turniru parova HBL-e, I. krug, Kutina 29. rujna određuje Darko Dananić.
Sudački povjerenik Davor Mladić
Sportaši i vojni rok
(HOO) - Na sastanku kojeg su 24. o.m. upriličili predstavnici HOO-a i HV-a dogovorena je procedura te
uvjeti služenja vojnoga roka za sportaše. Zainteresirani za detalje ovoga dogovora mogu se obratiti
tajništvu.

26. rujna
Poziv na Kembit International
(BK Artikona, Nizozemska) - Dvadeset i peti Kembit Youth International održat će se od 28. do 30.
prosinca 2001. u Hoensbroeku i okolnim mjestima. Igraju se konkurencije od U11 do U19,
pojedinačno i timski. Informacije na naslovu www.bcvictoria.nl .
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza 21. rujna 2001. donosim odluku kojom se za obavljanje sudačkih dužnosti
na Slovenia Internationalu 2001 određuje sudac Goran Šalov.
Sudački povjerenik Davor Mladić

25. rujna
Poziv na MJP Francuske
(BS Francuske) - Drugo međunarodno prvenstvo Francuske održat će se u Grenobleu od 1. do 4.
studenoga. Turnir je u sastavu Evropskoga juniorskoga kruga za ovu sezonu. Prijave su do 3.
listopada, a službene stranice turnira nalaze se na naslovu http://interbadminton.online.fr .
Poteškoće sa telefonskom linijom Saveza
Nažalost, poteškoće sa telefonskom linijom Saveza, koje su počele ljetos, još uvijek nisu uklonjene.
Stoga molimo za strpljenje i upućujemo na druge vidove komunikacije koji su dostupni.

24. rujna
Poziv na parski turnir u Kutini
Upozoravamo sve službene adrese Saveza da - zbog tehničkih problema koji su zadesili organizatora kasni službeni poziv na prvi turnir Lige, koji će se održati u Kutini 29. rujna 2001, u sportskom centru
Kutina s početkom u 10 sati. Zbog toga raspis šaljemo danas iz Saveza elektroničkom poštom, faksom

odnosno fizičkom poštom te vas molimo da uvažite ovu ispriku.
Također napominjemo da je ovo izniman postupak i primjenjuje se samo za ovaj slučaj, te slanje
službenoga poziva i dalje ostaje u nadležnosti izvršnoga organizatora natjecanja, u skladu s
Natjecateljskim pravilnikom, točka 6.3.

22. rujna
Upisnik Saveza
Završetkom ljetnoga prijelaznoga roka objavljujemo Upisnik Saveza sa stanjem od 20. rujna, na kojem
su popisani svi igrači koji su registrirani u klubovima. Svi ostali igrači smatraju se slobodnima te se sukladno Registracijskom pravilniku Saveza - mogu registrirati u bilo kojem trenutku sezone za bilo
koji klub i to tako da se Savezu dostavi ispunjena pristupnica kluba za koji se registriraju, uz uplatu od
30 kn na žiro-račun Saveza.
U Upisniku je naveden i članski status svake udruge (tj, pridruženi članovi posebno su naznačeni), te
eventualna dugovanja klubova. Napominjemo da sukladno odluci 2 sa 5. sjednice Upravnoga odbora
igrači onih klubova koji do 20. rujna nisu podmirili dugovanja iz proteklih sezona nemaju pravo
nastupa na natjecanjima u ovoj sezoni.
Molimo udruge da provjere podatke iz Upisnika i jave sve eventualno uočene pogrješke.
Skupština Saveza
U skladu sa Statutom Saveza, točka 4.1 te odlukom 4 sa 4. sjednice Upravnoga odbora Saveza status
punopravnih članica Saveza na dan 20. rujna imaju sljedeće udruge:
BK Fortuna Vrbovec, BK Gimnazijalac Dubrovnik, BK Max Zagreb, BK Medvedgrad 1998 Zagreb, BK
Međimurje Čakovec, BK Moslavina Kutina, BK Stella Zagreb, BK Sušak Riadriabanka Rijeka, BK Zagreb
Maksimir, Udruga ŠRDM Split, Zagrebački badmintonski savez. Nakon točke 5. po prijedlogu dnevnoga
reda Skupštine pravo na punopravno članstvo u Savezu stječe BK Purger Zagreb.
Ove članice Saveza imat će pravo na svoje predstavnike na Skupštini Saveza te ih stoga molimo da
opunomoćenja za iste na vrijeme dostave u tajništvo Saveza ili predaju tajniku Saveza nesporedno
pred početak skupštinske sjednice.
Odluka sudačkoga dužnosnika Saveza
Na osnovu Statuta Saveza 21. rujna 2001. donosim odluku da se za sudačke dužnosnike na Hungarian
Internationalu 2001 određuju sutkinje Ivanka Pokorni i Iva Dragičević.
Sudački povjerenik Davor Mladić

21. rujna
Evropski kup
(EBU) - U konkurenciji 23 evropska klubska prvaka badmintonski klub Hvidovre iz Danske posao je
novi klubski prvak kontinenta. U finalu Danci su svladali švedski Fyrisfjadern sa 4:3. U polufinalu
pobjednici su svladali poljskoga prvaka sa 7:0, a Šveđani nizozemskoga sa 4:3.
Odluke dužnosnika Saveza
* Na osnovu Statuta Saveza 20 rujna 2001. odobravam nastup na Međunrodnom prvenstvu Slovenije
sljedećim igračima:
M - Vedran Ciganović, Silvio Jurčić, Hrvoje Kazesović;
MM - Ciganović - Kazesović.
Izbornik Saveza Sergej Bendin
* Na osnovu Statuta Saveza 20. rujna 2001. donosim odluku da se za sudačkoga dužnosnika na
Bulgarian Openu 2001 određuje sutkinja Mirna Mladić.
Sudački povjerenik Davor Mladić

19. rujna
Podsjetnik

22. rujna - rok članicama za podnošenje kandidatura za domaćinstvo saveznih natjecanja HBS-a.

Molimo udruge koje još nisu dostavile svoje kandidature, a imaju namjeru organizirati neko od
saveznih natjecanja Lige ili neko od nacionalnih prvenstava, da svoje kandidature na propisanome
obrascu dostave u Savez do naznačenoga roka.

18. rujna
Izvanredni studij badmintona
Sa Društvenoga veleučilišta koje djeluje pri zagrebačkome Fakultetu za fizičku kulturu dobili smo
obavijest da se natječaj za upis na izvanredni studij badmintona produžuje do prve polovine listopada.
Naime i organizatori i Savez u potrazi su za dodatnim kandidatima koji bi omogućili pokretanje ovoga,
za naš badminton neophodnoga, programa. Posebno naglašavamo da se završenim studentima FFK-a
priznaju svi položeni ispiti, tako da bi pri eventualnome upisu bili dužni odslušati i položiti samo
specijalističke predmete.
Stoga još jednom molimo klubove da unutar svoga članstva provedu animaciju kako bismo dosegli
potreban broj kandidata. Ostale obavijesti u Savezu ili kod stručne povjerenice Lidije Zekan (01 3095
440).
Svjetske veteranske igre
Savez je dobio službeni poziv za Svjetske veteranske igre 2002., koje će se održati od 5. do 13.
listopada u Melbourneu, Australija. Badmintonski turnir otvoren je za igrače starije od 35 godina.
Opširnije obavijesti na naslovu www.2002worldmaster.org .
Podsjetnik
20. rujna:
- rok članicama Saveza za uplatu članarina za sezonu;
- kraj prijelaznoga roka i roka za produženje registracije igračima Saveza;
- rok članicama Saveza za uplatu dugovanja iz proteklih sezona;
- rok prijava za Međunarodno prvenstvo Slovenije.

17. rujna
VII. TOM Junior International
Trebnje, Slovenija - Na sedmome izdanju TOM Juniora održanom protekloga vikenda okupilo se oko
120 igrača iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije te igrači četiri zagrebačka kluba. O učinku juniora BK
Purger izvještava Zlatko Šavor, a o učinku BK Medvedgrad, Stella i Zagreb Maksimir izvještava Renata
Hadžihalilović.

Do 19 godina:
Ž (nastupilo 15 igračica) - Maja Šavor (PZ) u polufinalu svladala je Simonu Koncut (Mladost Lendava)
sa 3:0, a u finalu je istim rezultatom izgubila je od Urške Silvester (TOM Trebnje). Morana Esih (ZM) i
Andrea Žvorc (MZ) došle su do četvrtfinala.
ŽŽ (nastupilo 9 parova) - Klarić i M. Šavor (PZ) u finalu su poražene od sestara Silvester sa 3:1. Par
Esih-Žvorc (ZM/MZ) osvojio je treće mjesto.

Do 17 godina:
M (nastupilo 14 igrača) - Neven Rihtar (PZ) pobjedom u finalu nad Lukom Kumeljem (Ježica Ljubljana)
sa 3:2 osvojio je prvo mjesto, a Puzjak (PZ), te Vešligaj i Prošić (ZM) ušli su u četvrtfinale.
MM (nastupilo 8 parova) - Par Puzjak-Rihtar (PZ) u polufinalu izgubio je od domaćega para PongracŽalig sa 3:1.

Do 15 godina:
M (nastupila 23 igrača) - Luka Zdenjak (MZ) poražen u finalu.
MM (nastupilo 9 parova) - Đurkinjak i Zdenjak (MZ) osvojili treće mjesto.

Do 13 godina:
M (nastupilo 25 igrača) - Stjepan Radić (MZ) osvojio je prvo mjesto, a Vlado Rep (SZ) ušao u
četvrtfinale.
Ž (nastupilo 19 igračica) - Petra Brandt i Matea Antolić (MZ) ušle u četvrtfinale.
MM (nastupilo 11 parova) - Prvo mjesto osvojio je Radić (MZ) u paru s Austrijancem Wraberom, a
treće mjesto podijelili su medvedgrađani Čimbur i Hoelbling te Morić u paru s Talijanom Grecom.
ŽŽ (nastupilo 7 parova) - Antolić i Brandt osvojile treće mjesto.

Obzirom na to da je dobar dio naših predstavnika nastupio u višim dobnim razredima - što ih čeka i na
predstojećim natjecanjima - ostvareni rezultati mogu se smatrati vrlo dobrima.
Poziv na MP Irske
(BS Irske) - Irish International održat će se od 6. do 9. prosinca kao dio Evropskoga kruga za ovu
sezonu. Prijave do 8. studenoga.
Rekreativni turniri u organizaciji BK Medvedgrada i Turbo limača
Zagreb (BK Medvedgrad) - U pripremi su dva rekreativna turnira koji će se održati na terenima TB
centra Turbo limač na Velesajmu. Tako će 7. listopada biti priređen turnir Roditelj i dijete, a 10. ili 11.
studenoga priredit će se turnir bračnih parova. Turnire organizira BK Medvedgrad, a podrobnije
obavijesti će uslijediti.

14. rujna
Sastanak ekipe za Polonia Cup
Vođa puta u Belgiju na Polonia Cup, Mario Hadžihalilović saziva sastanak za sve sudionike puta te za
roditelje članova juniorske reprezentacije, koji će se održati u ponedjeljak 17. rujna u velikoj dvorani
Fakulteta za fizičku kulturu, Horvaćanski zavoj 15, s početkom u 21.30 sati. Osobito se mole roditelji
da dođu kako bi se dogovorili detalji vezani uz put.
Bilten BPF-a
Federacija badmintonskih igrača (BPF) dostavila je elektroničkom poštom novi broj svoga biltena.
Zainteresirani za ovaj list mogu se javiti u tajništvo.
Podsjetnik
Podsjećamo članice Saveza na rokove koji istječu u idućem tjednu:
20. rujna - rok za uplatu članarina za sezonu te rok za uplatu dugovanja iz proteklih sezona; rok za
produženje registracije igrača i rok za preregistraciju igrača (tj. prijelaz iz kluba u klub);
22. rujna - rok za natječaj za dodjelu domaćinstva za natjecanja Saveza.
Tim povodom molimo predstavnike regija da upozore članice iz svoje regije na obveze iz prvoga roka
odnosno na posljedice neispunjavanja istih.

13. rujna
Izvanredni studij badmintona
Iako se u provednoj pretprijavi za eventualni studij badmintona pri Fakultetu za fizičku kulturu u
Zagrebu javilo svega sedam zainteresiranih - u odnosu na traženih minimalno 10 do15 kandidata - u
naknadnim intervencijama pojavila se mogućnost da se studij ipak pokrene. Prijave na propisanome
obrascu i uz tražene dokumente potrebno je do ponedjeljka 17. ovog mjeseca dostaviti Društvenom
veleučilištu. Kako je rok veoma kratak molimo zagrebačke kandidate da obrasce prijave preuzmu u
Savezu (bit će obaviješteni i telefonom), a kandidatima izvan Zagreba šaljemo obrasce poštom.
Napominjemo da se pri dostavi prijave poštom uvažava žig sa datumom 17. o.m.
Podsjetnik
Podsjećamo da rok za prijave na Međunarodno prvenstvo Slovenije istječe za sedam dana - 20. rujna.
Prijave za ovo natjecanje odobrava izbornik Saveza.

12. rujna
Poziv na Morsang International
(BK Morsang) - Iz Francuske stiže poziv na Morsang International koji će se održati 3. i 4. studenoga
za igrače A i B nacionalnoga razreda. Prijave do 13. listopada
Bilanca Saveza na dan 31. kolovoza
Dugovanja Saveza - 69.253,41 kn

Potraživanja Saveza - 1.116,00 kn
Stanje na računu - 5.200,42 kn
Stanje u blagajni - 0 kn
Prihodi u 2001. - 182.234,00 kn
Rashodi u 2001. - 182.234,80 kn
Prihodi u 8/2001. - 5.060,00 kn
Rashodi u 8/2001. - 2.819,24 kn

10. rujna
Uspješan debi Purgera u Slovenskoj ligi
(BK Purger) - O startu najmlađega zagrebačkog kluba u Slovenskoj ligi, na turniru do 19 godina,
izvještava Zlatko Šavor:
Na prvom turniru do 19 godina, održanom u Ljubljani, igralo se svih pet konkurencija, a postignuti su
sljedeći rezultati:
M - između 14 igrača Neven Rihtar osvojio je treće mjesto, a Ivan Puzjak peto.
Ž - Zrinka Klarić bila je četvrta, a Maja Šavor peta između 17 igračica.
MM - Puzjak i Rihtar u prvome zajedničkom službenom nastupu bilo su najbolji od četiri para.
ŽŽ - Prvo mjesto našega nekad najboljega podmladačkoga dvojca Klarić - M. Šavor koji je nakon dvije
godine ponovo zaigrao zajedno i taj povratak odmah obilježio čistom pobjedom protiv favoriziranih
sestara Silvester 7:5, 7:5, 7:2. Nastupilo je 7 parova.
MŽ - između šest parova Rihtar i M. Šavor bili su drugi, a Puzjak i Klarić treći.
Odluke sudačkoga povjerenika
* Na osnovu Statuta Saveza 10. rujna donosim odluku da hrvatski suci na Polonia Cupu 2001 budu
Davor Mladić i Zlatko Šavor.
* Na osnovi Statuta Saveza 10. rujna donosim odluku kojom sukladno Sudačkom pravilniku Saveza u
natjecateljskoj sezoni 2001/2002, sudačke dužnosti prema dodijeljenim kategorijama imaju pravo
obavljati sljedeći suci Saveza :
- međunarodni suci: Ivana Jeličić, Tvrtko Macan, Davor Mladić, Mirna Mladić, Ivanka Pokorni, Nataša
Tepić, Saša Vukas;
- savezni suci: Iva Dragičević, Renato Herić, Željko Hrebak, Damir Kopsa, Mladen Poljanec, Marijan
Rihtar, Goran Šalov, Zlatko Šavor, Mario Šestanj-Perić, Dražen Škoda, Miroslav Vlah, Danijel Zadravec;
- regionalni suci: Deni Lokas, Dubravko Maček, Kristijan Mikac, Miroslav Zebec.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a podatci su važeći za Upisnik Saveza.
Davor Mladić, sudački povjerenik

7. rujna
Širi popis reprezentativaca za Polonia Cup
Izbornik Saveza odlukom od 6. rujna objavio je širi popis reprezentativaca koji su prijavljeni za Polonia
Cup. Četiri igrača i četiri igračice s ovoga popisa bit će izabrani za konačnu prijavu naše juniorske
vrste.
M - Šuster, Rihtar, Puzjak, Zdenjak, Prošić, Vešligaj;
Ž - Esih, M. Šavor, Čiča, Klarić, Žvorc.
Ažurirane ljestvice podmlatka
U rubrici Ljestvice, jakostne ljestvice, mlađi juniori i mlađi kadeti, donosimo rang-liste ažurirane uoči
nove sezone, dakle bez igrača onih godišta koja u nastupajućoj sezoni više nemaju prava nastupa.
Adresar
Predstavnica regije Istok Vanja Kalinović: moli da joj se do daljnjega službena pošta šalje na adresu
BK Medvedgrad 1998 Zagreb - dok ne sredi adresu u studentskome domu.

6. rujna

Poziv na Skupštinu Saveza
Objavljujemo službeni poziv na Godišnju skupštinu Saveza, koja će se održati u Kutini 29. rujna uz prvi
parski turnir Lige. Uz poziv objavljujemo i skupštinske materijale te vas molimo da svoje članstvo
upoznate sa istima. Također, podsjećamo i na proceduru vezanu uz predstavljanje na Skupštini te
način na koji punopravne članice Saveza određuju svoje predstavnike. Budući da - kako smo već
upozorili - neće biti posebnoga slanja ovih dopisa fizičkom poštom molimo i predstavnike regija da
svojim udrugama skrenu pozornost na ovu obavijest.
Smještaj za Polonia Cup
Organizator Polonia Cupa obavještva da unutar službene ponude smještaja još postoji manji broj
slobodnih kapaciteta za pratnju ekipa. Zainteresirane, koji bi željeli smještaj riješiti uz posredovanje
Saveza, molimo da se jave što prije.

5. rujna
Zapisnik i odluke 5. sjednice UO
Danas donosimo Zapisnik i Odluke 5. sjednice Upravnoga odbora Saveza, održane prošloga petka u
Zagrebu. Ovim spisima stupaju na snagu i važeće inačice pravilnika Saveza koji reguliraju sustav
natjecanja - Natjecateljskoga pravilnika, Propisnika za sezonu i Kalendara natjecanja.
S tim u vezi podsjećamo da je po novom uređenju dodjele domaćinstva natjecanja (Natjecateljski
pravilnik, 5. točka) stupanjem na snagu ovih pravilnika automatski otvoren i natječaj za dodjelu
domaćinstva saveznih natjecanja HBS-a, te da taj natječaj traje do 22. ovog mjeseca. Stoga vas
upućujemo da se upoznate s promjenama u pravilnicima (promijenjeni članci su potcrtani) te da svoje
kandidature za organizaciju natjecanja za koja ste zainteresirani dostavite Savezu do 22. rujna na
propisanome obrascu.
Poziv na natjecanje
(BS Austrije) - Austrijski savez poslao je susjednim savezima poziv na turnir igrača od 19 do 21 godine
koji bi se održao 29. i 30. prosinca ove godine. Zasada Austrijanci ne preciziraju propozicije, već samo
žele ustanoviti eventualni interes. Stoga molimo klubove koji imaju zainteresirane igrače da se jave u
Savez.
Adresar
Zdravstvena povjerenica
Ana Aljinović, Wickerhauserova 2, 10000 Zagreb
mobitel 091 512 80 64
e-pošta: anaaljinovic@hotmail.com

4. rujna
Dopis članicama Saveza
Svim članicama Saveza fizičkom poštom poslan je dopis tajnika Saveza, sa izvodom Upisnika i
primjerkom pristupnice za natjecatelje. Sadržaj dopisa je sljedeći:
"Uoči Godišnje skupštine te početka natjecateljske sezone podsjećamo vas na obveze kojima se
članice Saveza uključuju u proceduru koja je pred nama.

Godišnja skupština Saveza
Ovime vas pozivamo na Godišnu skupštinu Saveza koja će se održati u Kutini, u dvorani sportskoga
centra Kutina, u subotu 29. rujna 2001. s početkom u 10 sati. Dnevni red zajedno sa pripadajućim
materijalima objavit će se 6. rujna na internetskoj stranici Saveza (www.cba.hr/skup01) te vas molimo
da se sa istima upoznate i predstavite ih svojem članstvu. Podsjećamo vas da imena svojih
predstavnika na skupštini
a svaka punopravna članica ima pravo na dva skupštinara - prijavite u
tajništvo Saveza elektroničkom ili fizičkom poštom ili u ovjerenom dopisu dostavite tajniku Saveza
neposredno prije početka skupštine.

�

Registracija igrača i prijelazni rok
U privitku dostavljamo izvod iz Upisnika Saveza sa igracima vašega kluba koji su krajem prošle sezone
bili registrirani za klub, te s tim u vezi podsjećamo na postupak vezan uz:

- produženje registracije igrača: molimo da zaokružite redni broj uz igrače kojima pridužujete
registraciju za sljedeću sezonu te da do 20. rujna dostavite taj popis u tajništvo Saveza, te da na žiroračun Saveza uplatite 30 kn za svakoga od tih igrača;
- preregistraciju igrača: molimo da za svakoga igrača koji u vaš klub prelazi iz nekoga drugog kluba u
članstvu Saveza do 20. rujna dostavite u tajništvo Saveza popunjenu pristupnicu iz privitka ovoga
dopisa te na žiro-račun Saveza uplatite 30 kn po igraču. Igrači kojima se ne produži registracija niti
prijeđu iz kluba u klub postaju neregistrirani te se kao takvi mogu registrirati u bilo kojem dijelu
sezone. U slučaju bilo kakvih nejasnoća molimo da se javite Savezu."
Poziv na natjecanje
(BS Njemačke) - 44. German Open, od 2. do 7. listopada. Obavijesti na www.yonex-german-open.de .

3. rujna
Redovna godišnja skupština Saveza
Predsjednik Saveza sazvao je Redovnu godišnju skupštinu Saveza za subotu 29. rujna 2001. u Kutini,
Sportski centar Kutina, Hrvatskih branitelja bb, s početkom u 10 sati. Poziv na Skupštinu, zajedno s
materijalima, bit će objavljen na našim stranicama do kraja ovoga tjedna, te tim povodom
upozoravamo da neće biti slanja skupštinskih spisa fizičkom poštom.
Peta sjednica Upravnoga odbora Saveza
Peta sjednica UP održana je 31. kolovoza. Zapisnici i odluke sjednice bit će objavljeni tijekom tjedna, a
u međuvremenu ističemo:
- prihvaćeni su Natjecateljski pravilnik, Propisnik za sezonu i Kalendar natjecanja;
- prihvaćeni su prijedlozi materijala za Skupštinu Saveza;
- produženi su manadati tajnika Saveza i povjerenice za školsko prvenstvo;
- izabrana je zdravstvena povjerenica Saveza.

31. kolovoza
Odluka ravnatelja natjecanja
Na osnovu Statuta Saveza dana 31. kolovoza 2001. donosim sljedeću odluku:
- parski turnir I. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje se Badmintonskom klubu Moslavina,
prema ponudi za organizaciju natjecanja od 10. kolovoza o.g. Natjecanje će se održati u Kutini 29.
rujna 2001., u sportskom centru Kutina.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko
Poziv na OLVE Youth International
(BK OLVE, Belgija) - OLVE International, za igrače U13-U19 održat će se za uskrsni vikend u
Antwerpenu. Organizator očekuje preko 300 natjecatelja iz desetak zemalja, a turnir se igra već 23.
godinu za redom.
Poziv sucima na Bulgarian Open
(BS Bugarske) - Bugarski savez uputio je poziv za jednoga hrvatskoga suca za Otvoreno prvenstvo
Bugarske, Sofija, 24.-28. listopada.
Priprema sezone
Skrećemo pozornost na raspored aktivnosti na pripremi sezone koje se planiraju za idući tjedan:
- 3. rujna: slanje izvoda Upisnika svakoj članici Saveza s uputom za registraciju, produženje
registracije i preregistraciju igrača;
- 5. rujna: objava Zapisnika i Odluka 5. sjednice Upravnoga odbora te objava pročišćenih tekstova
Natjecateljskoga pravilnika, Propisnika za sezonu i Kalendara natjecanja, te slanje obrasca za natječaj
za dodjelu domaćinstva natjecanja Saveza.
- 6. rujna: objava poziva na Skupštinu Saveza, sa pripadajućim materijalima.

28. kolovoza

Poziv sucima na MP Slovenije
(BS Slovenije) - Hrvatski suci dobili su poziv za sudjelovanje na Međunarodnom prvenstvu Slovenije,
Ljubljana, 18.-21. listopada.
Medvedgrad i Stella dogovorili sa Dancima
Danski klub koji je preko Saveza potražio partnere za svoje mlade igrače prijavljene na Adria
International - o čemu smo obavijestili 17. o.m. - sa zadovoljstvom je prihvatio zajedničku ponudu
zagrebačkih klubova Medvedgrada 1998 i Stelle. Tako će naši mladi igrači u Poreču imati priliku
zaigrati u paru sa ponajboljim danskim kadetima.

27. kolovoza
Obavijest tajništva Saveza
Današnjim danom završio je godišnji odmor tajnika Saveza. Međutim, kako zbog već navedenoga
spora između ZŠS-a i održavatelja telefonskih linija u Domu sportova, telefonska linija Saveza i dalje
ne radi upućujemo vas na korištenje elektroničke pošte, faksa odnosno telefonske centrale Doma
sportova 01 3650 555, gdje možete ostaviti poruku. Također, obratiti se možete i pomoćniku tajnika
Romanu Cvetku na 091 51 51 325.
Počinje slovenska liga 2001.-2.
(BS Slovenije) - Slovenska natjecateljska sezona počinja 1. rujna u Ljubljani turnirom kadeta (do 15
godina).

24. kolovoza
Odluke sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza 22. kolovoza donosim sljedeće odluke:
- na turniru Czech International 2001 sudjelovat će sutkinja Iva Dragičević;
- na turniru Slovak International 2001 te seminaru koji se priređuje u sklopu istoga natjecanja hrvatski
suci nisu u mogućnosti poslati predstavnika.
Sudački povjerenik Davor Mladić

23. kolovoza
Registracija igrača za novu sezonu
Skrećemo pozornost da će početkom rujna Savez svakome klubu poslati izvod iz Upisnika sa popisom
igrača koji su istekom prošle sezone bili registrirani za taj klub. Za produženje registracije igračima
klub će trebati do 20. rujna poslati Savezu popis onih igrača kojima produžuje registraciju (bit će
dovoljno zaokružiti ime na izvodu), uz uplatu od po 30 kn po igraču. Igrači kojima do toga roka
registracija ne bude produžena bit će slobodni i moći će se registrirati za bilo koji klub.
Ukoliko igrač mijenja klub tada do 20. rujna Savezu treba biti dostavljena ispunjena pristupnica
novome klubu, uz uplatu od 30 kn.
Poziv na Veliku nagradu Debrecena
(BS Mađarske) - Velika nagrada Debrecena održat će se 22. i 23. rujna u svih pet kategorija. Opširnije
obavijesti u tajništvu.
Ispravak u adresaru
Molimo da ispravite pogrešno naveden broj mobitela izbornika Bendina koji smo objavili u
Obavijestima od 21. kolovoza. Točan broj glasi: 098 16-25-324. Ispravak je sproveden i u spomenutoj
obavijesti.

21. kolovoza
Tečaj IBF-a i EBU-a za administrativce
(IBF/EBU) - Međunarodna i kontinentalna federacija održavaju u Sofiji, u sklopu Otvorenoga prvenstva

Bugarske, 27.-28. listopada, tečaj za upravne dužnosnike nacionalnih badmintonskih saveza. Teme
tečaja bit će: opći operativni ustroj badmintona, organizacija turnira, opća administrativna praksa u
sportu itd. Svaki od pozvanih saveza - među kojima je i naš - ima pravo na jednoga polaznika, kojemu
će smještaj biti plaćen, a prehrana i put sufinancirani. Prijave su do 14. rujna o.g.
Poziv sucima na MJP Češke
(BS Češke) - Češki savez uputio je poziv hrvatskim sucima za sudjelovanje na Czech Junior
Internationalu, 15.-18. studenoga 2001.
Adresar
Izbornik Saveza, Sergej Bendin, dodati mobitel:
098 16 25 324

20. kolovoza
5. sjednica UO-a
Peta sjednica Upravnoga odbora Saveza sazvana je za petak, 31. kolovoza u 17.30 sati u Zagrebu,
Dom sportova 11, soba 16, uz sljedeći prijedlog dnevnoga reda:
5.1 Ovjera Zapisnika i odluka 4. sjednice
5.2 Bilanaca Saveza za drugo tromjesečje 2001.
5.3 Prijedlog Izvještaja o radu Saveza za prošlu sezonu
5.4 Prijedlog Plana rada Saveza za sljedeću sezonu
5.5 Usvajanje promjena u Natjecateljskom pravilniku
5.6 Usvajanje Propisnika natjecanja za sezonu 2001.-2.
5.7 Usvajanje Kalendara natjecanja za sezonu 2001.-2.
5.8 Nacrt Pravilnika prvenstva HBS-a za učenike osnovnih škola
5.9 Prijedlog promjena u Stegovnome pravilniku
5.10 Pripreme za Polonia Cup
5.11 Produženje mandata direktora i tajnika Saveza
5.12 Prijedlog saziva Godišnje skupštine Saveza
5.13 Oglašavanje na internetskim stranicama Saveza
5.14 Izbor zdravstvenoga povjerenika Saveza
5.15 Ostalo
Ovim povodom - a sa ciljem da se Upravnome odboru omoguće primjereni uvjeti rada - podsjećamo
na odredbu 5.3.3 Statuta Saveza po kojoj je sastancima Upravnoga odbora osim odbornicima
nazočnost dozvoljena samo dužnosnicima Saveza i to ako su na dnevnome redu pitanja iz njihove
nadležnosti.
Pozivi na natjecanje
* BS Slovenije poziva na Yonex Slovenija International, Ljubljana, 18.-21. listopada.
* BS Češke poziva na Međunarodno juniorsko prvenstvo Češke, dio Evropskoga juniorskoga kruga,
15.-18. studeni.
Prijem novih članova
Napominjemo zainteresiranima da je Statutom Saveza jedna od ovlasti Skupštine i prijem novih
članova u Savez. Ukoliko ima udruga koje žele stupiti u članstvo - a još nisu poduzele potrebne korake
- podsjećamo da je Skupština Saveza predviđena za zadnji rujanski vikend.

17. kolovoza
Prva prijava na AYI
Prva prijava na porečki turnir, dotično za Adria Youth International, stigla je iz Danske. Klub
Humlebaek prijavio je Mariju i Petera Thorberga, članove najbolje od šest danskih podmladačkih
selekcija - elitne vrste. Maria će nastupiti u konkurenciji do 15, a njen brat u konkurenciji do 13
godina. Budući bi oboje željeli igrati i parove - svaki u svojoj dobnoj skupini - klub je zamolio Savez da
pronađe adekvatne suigrače. Kako igrači zajedno s jednim roditeljem dolaze vlakom u Trst 25.

listopada u 16.41 sat, a odlaze u nedjelju 28. listopada u 19.56, sa Dancima smo dogovorili da klub
koji želi dati partnere istodobno i pobrine oko prijevoza njih troje na relaciji Trst - Poreč -Trst, pri
čemu su oni spremni na financijsku nadoknadu.
Stoga molimo zainteresirane da se jave.
Adresar
Molimo da u adresaru Saveza izvršite sljedeće promjene vezane uz BK Međimurje Čakovec:
Broj 040 311-911 ostaje samo za telefon, a novi broj faksa je 040 314-175.
Također, novi je naslov e-pošte: bk-medjimurje@ck.hinet.hr .

16. kolovoza
Bilanca Saveza za srpanj
Na dana 31. srpnja bilanca Saveza bila je sljedeća:
Dugovanja: 70.320,61 kn
Potraživanja: 1.416,00 kn
Stanje na računu: 2.959,66 kn
Stanje u blagajni: 1.270,00 kn
Pregledi u zagrebačkoj sportskoj ambulanti
Zagreb (ZBS) - Pregledi badmintonaša u zagrebačkoj Sportskoj ambulanti održat će se 24. kolovoza
(petak) od 8-17 sati. U slučaju potrebe termin za preglede produžit će se i na subotu 25. o.m.
Pozivi na natjecanja
* Lendava International - podsjećamo da su prijave do 20. o.m. Natjecanje je najavljeno u
obavijestima od 8. lipnja.
* Međunarodno juniorsko prvenstvo Švicarske, dio Evropskoga juniorskoga kruga, održat će se od 21.
do 23. rujna u Lausannei. U sklopu turnira održat će se i ekipno natjecanje, te natjecanje u
konkurenciji do 15 godina. Ekipama koje nastupe sa najmanje 8 igrača organizator nudi financijsku
potporu od 300 CHF. Prijave do 3. rujna.
* Otvoreno prvenstvo Danske - sve informacije na www.danishbadminton.com .

13. kolovoza
Podsjetnik
Podsjećamo dužnosnike Saveza koji još nisu dostavili izvještaje i planove za predstojeću sezonu da je
rok za predaju 15. kolovoza.

9. kolovoza
Pozdrav sa IBF-ove akademije
Silvio Jurčić i Hrvoje Kazesović, hrvatski polaznici na IBF-ovoj akademiji, koja se ovoga ljeta održava u
Aucklandu, Novi Zeland, pozdravljaju sve hrvatske badmintonaše i poručuju da su kroz dva tjedna
napornoga programa nastojali hrvatski badminton predstaviti u što reprezentativnijem svjetlu. Jurčić i
Kazesović nakon Akademije ostaju u privatnom posjetu u Australiji.
Pozivi na natjecanja
* BS Bugarske poziva na Bulgarian Open, dio IBF-ove svjetske serije, koji će se održati od 24. do 28.
listopada.
* BS Cipra poziva na Cyprus International koji će se održati u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji od
18. do 21. listopada.

6. kolovoza
Raspodjela rabljenih loptica sa CI 2001
Na osnovu izvještaja Romana Cvetka, zaduženoga za izračun podjele, u skladu s obavješću od 2.

ožujka, klubovima koji su osigurali crtovne suce za turnir pripada ukupno 128 kutija loptica. Iste se
dijele prema sljedećem udjelu:
BK Stella - 62,5 kutija; BK Medvedgrad - 30,2 kutije; BK Zagreb - 23,9 kutija; BK Purger - 5,2 kutije;
BK Kaj - 3,1 kutija; BK Međimurje - 3,1 kutija.
Loptice se mogu podići kod g. Zlatka Šavora, Jelšanska 17, Zagreb, tel. (01) 36-31-522.
Vijesti iz HOO-a
Zagreb (HOO) - Radna tijela HOO-a ubrzano rade na izradi novih kriterija za vrednovanje sporta
nacionalne razine, te se očekuje da će novi kriteriji biti usvojeni na listopadskoj skupštini Nacionalnih
sportskih saveza. Međutim, kako rokovi za izradu plana i programa za 2002. ne dozvoljavaju čekanje,
tako je HOO zamolio sve nacionalne saveza da svoj plan i program za 2002. dostave najkasnije do 25.
kolovoza, te da se pri tome drže prošlogodišnjih programskih i financijskih okvira.
Tim povodom podsjećamo dužnosnike Saveza da je 15. kolovoza rok koji je naš Upravni odbor odredio
za dostavu planova za sljedeću sezonu te molimo da se rok poštuje kako bismo ovaj dokument mogli
pripremiti što kvalitetnije.
Također, HOO je donio novi Pravilnik za sufinanciranje individualnih programa posebne skrbi o
mladima (tzv. pravilnik o perspektivnim sportašima) iz kojega izdvajamo točku 3.:
"Korisnici financijskih sredstava 'Individualnih programa posebne skrbi o mladima' (u daljnjem tekstu

'sportaši'), mogu biti samo najnadareniji perspektivni športaši koji su se već istakli izuzetnim
rezultatima i dosezima, plasmanom u finala svjetskih prvenstava, osvajanjem odličja u kadetskoj i
juniorskoj odnosno seniorskoj konkurenciji - na svjetskim kupovima, evropskim prvenstvima i
kupovima i evropskim olimpijskim danima mladih te, u iznimnim slučajevima, na osnovu usporednih
rezultata na europskim i svjetskim rang-listama u svojim kategorijama."
4. kolovoza
Obavijest izbornika Saveza
Izbornik Saveza Sergej Bendin obavještava klubove iz čijih su redova igrači pozvani na pripreme
reprezentacije, da u sastavu ekipe za Polonia Cup računa samo na one kandidate koji prođu cijele
pripreme. Tim povodom izbornik se posebno obraća badmintonskim klubovima Stelli i Zagreb
Maksimiru s obavješću da pozvane igrače M. Šalov, D. Uhodu, J. Prošića i V. Vešligaja ne može uvrstiti
u sastav budući da nisu došli na pripreme, a na igračicu M. Čiča računat će jedino ako pripreme odradi
u cijelosti.
CJI i AYI
U današnjim Obavijestima izdvajamo domaći poziv za Croatian Junior International, međunarodno
juniorsko prvenstvo Hrvatske, te domaći poziv za Adria Youth International, podmladački međunarodni
turnir. Upozoravamo da će prijave klubova za CJI biti proslijeđene na ovjeru izborniku Saveza - koji će
u ime Saveza odlučiti o zaprimanju ili odbijanju prijava - a prijave za AYI klubovi vrše izravno budući
za taj turnir nije potrebna potvrda nacionalnoga saveza.
Izmjene u "Preporukama..."
Probni sustav "na 3 do 7" donio je i probne promjene u Preporukama sudačkim dužnosnicima. Ove
promjene objavljujemo kao dodatak na kraju "Preporuka" te na njih skrećemo pozornost svim
sudačkim dužnosnicima.
Obavijest o kvaru na centrali Doma sportova
Obavještavamo da kvar na telefonskome sustavu Doma sportova još uvijek nije otklonjen - a zbog
neriješenih međusobnih potraživanja između vlasnika i održavatelja sustava još se ne zna kada će se
obaviti popravak. Stoga je telefonski broj Saveza i dalje izvan upotrebe, a moguće su poteškoće i u
elektroničkoj vezi. U slučaju potrebe molimo vas da svoje poruke ostavite na centrali Doma sportova tel. 01 3650 555.
Novi izgled stranica Saveza
Kako smo najavili, stranice Saveza doživjele su manje preinake u izgledu i sadržaju. Molimo vas da
eventualne neusklađenosti i uočene pogrješke javite u tajništvo Saveza, te unaprijed zahvaljujemo.

Adresar
Izbornik Saveza Sergej Bendin: brisati mobitel.

30. srpnja
Upozorenje zbog pojave "kompjutorskoga crva"
Upozoravamo sve osobe iz službenoga elektroničkoga adresara Saveza, kao i sve druge koji su putem
e-pošte bili u kontaktu sa Savezom da obrate pozornost na poruke koje bi im mogle doći od strane
Saveza (crobad@cba.hr) ili tajnika Saveza (ratko.cvetnic@zg.tel.hr). Ukoliko vam se sadržaj poruke koja obvezno sadrži privitak (attachment) - učini u bilo kom smislu sumnjiv nemojte je otvarati već
je odmah izbrišite jer ova vrsta virusa, detektirana kao W32.Sircam-A, širi se uzimajući adrese iz
lokalnoga e-adresara uz koje šalje nasumično odabrane dokumente u privitku. U slučaju zaraze
posjetite stranice Sophosa: www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sircama.html gdje možete naći
informacije o dezinfekciji.
Započele pripreme reprezentacije
Zagreb - Pripreme reprezentacije za Polonia Cup počele su danas u dvorani Ivan Arapović (Kutija
šibica) u Zagrebu. Izborniku Bendinu na prvi su se trening odazvali Ciganović, Rihtar, Puzjak, Šuster,
Čiča, M. Šavor, Klarić, Esih, Žvorc i A. Šavor.
Prijedlog promjena badmintonskih pravila
(IBF) - Odbor za propise i pravila IBF-a posalo je svim članicama nacrt promjena pravila igre, koji će
se naći na dnevnome redu Godišnje skupštine 2002. Dakako, osnovna tema ovih promjena jest
prelazak na sustav "3 do 7", za koji se očekuje da će sljedeće godine biti i službeno prihvaćen. Nacrt
prijedloga zainteresiranima možemo proslijediti putem e-pošte.
Promjene na internetskim stranicama Saveza
Ne bude li posebnih tehničkih poteškoća od srijede, 1. kolovoza, stranice Saveza bit će objavljivane u
novome grafičkom ruhu te sa manjim dopunama u sadržaju. Bitna struktura stranica neće se mijenjati,
a korisnike posebno upućujemo na mogućnost reklamiranja.

27. srpnja
Olimpijske igre gluhih - Rim 2001
Rim (CISS) - Na najvećoj sportskoj priredbi osoba oštećena sluha - Igrama gluhih - na badmintonskom
turniru nastupa i reprezentacija Hrvatske, sastavljena uglavnom od igrača BK Silent. U ekipnom dijelu
naši predstavnici nisu uspjeli izbjeći začelje - 11. mjesto - nakon što su poraženi od Velike Britanije,
Kanade i Južne Afrike sa po 5:0, a od Nizozemske u vrlo izjednačenom susretu sa 3:2. Rezultate naših
u pojedinačnome dijelu turnira, koji se igra u Santa Marinelli, možete pratiti na internetskome naslovu
www.deaflympics.com .

25. srpnja
Pripreme reprezentacije za Polonia Cup
Pripreme reprezentacije za Polonia Cup počinju 30. srpnja u 11 sati okupljanjem pozvanih u dvorani
"Ivan Arapović" u Zagrebu, a tijekom kolovoza održavat će se upravo u toj dvorani. Korištenje dvorane
osigurao je Zagrebački badmintonski savez.
Preuređenje internetske stranice
Od 1. kolovoza internetska stranica Saveza postavljat će se u djelomično izmijenjenom grafičkom
obliku, a ponešto će se preurediti i sadržaj. Od novosti izdvajamo ponudu za objavu promotivnih i
komercijalnih sadržaja na stranicama Saveza te pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, da
obrate pozornost na tu mogućnost.
Pozdrav T. Berga
Nakon što je Savez članicama IBF-a te ostalim službenim adresama elektroničkom poštom razaslao

službene pozive za Croatian Junior i Adria International , stigla je i poruka kojom g. Torsten Berg,
predsjednik EBU-a pruža podršku organizaciji ove priredbe pohvaljujući atraktivnost ponude istaknute
u pozivu.

23. srpnja
Moslavina Cup
Kutina (BK Moslavina) - Na prvom otvorenom prvenstvu Kutine, koje je organizirao BK Moslavina,
nastupilo je 12 igrača iz Zagreba, Rijeke, Velike Gorice i Kutine. Nakon uvodnih mečeva po skupinama
prva dvojica iz svake grupe dali su polufinaliste i finaliste, a ostali su razigravali po redosljedu u
grupama. Najviše uspjeha imao je Zagrepčan Mirko Šestić koji je u finalu u odličnom meču svladao
Riječana Damira Ilića rezultatom 3:2 ( 3:7, 7:5, 7:4, 4:7, 7:5 ). U utješnom finalu Nikica Šikić bio je
bolji od Arnija Badjuka rezultatom 3:0 (7:4, 7:3, 7:3 ) i tako osvojio treće mjesto. Redoslijed ostalih
sudionika: 5. Klarić 6. Hržić 7. Rajković 8. Senfner 9. Krnjić 10. Krušić 11. Žagar 12. Hanilec.
Kristalne vaze za prvo i drugoplasiranog osigurao je Kutina kristal d.d. dok je trećeplasirani dobio
srebreni privjesak za ključeve, dar Zlatarne Peroli. Turnir su kao gosti posjetili predstavnici Saveza
Željko Miškulin i Ratko Cvetnić, a svim sudionicima i gostima, koji su si dali truda i vremena da dođu u
Kutinu, BK Moslavina i predsjednik kluba Dragan Krnjić ovim putem najsrdačnije zahvaljuju.
Croatian Junior & Adria International
Skrećemo pozornost da su službeni raspisi Croatian Junior Internationala 2001, međunarodnoga
juniorskog prvenstva Hrvatske, te Adria Youth Internationala 2001, međunarodnoga kadetskoga
turnira, objavljeni na engleskim stranicama Saveza. Hrvatske inačice poziva bit će objavljene
početkom kolovoza. Podsjećamo da je AYI turnir s klubskom prijavom, dakle prijave za svoje igrače
vrše izravno klubovi, a ne Savez.
Natječaj za zdravstvenoga povjerenika Saveza
Na osnovu Statuta Saveza te sukladno odluci broj 11 sa 4. sjednice Upravnoga odbora, Savez
raspisuje

natječaj za zdravstvenoga povjerenika Saveza
1. Ovlaštenja i dužnosti Povjerenika:
- sukladno odredbama Zakona o športu, članci 29, 39 i 69, te odredbama Statuta HOO-a, članci 12 i
82.
2. Uvjeti:
- stručna sprema sukladna zahtjevima iz točke 1.;
- dostavljen stručni životopis, badmintonski životopis te plan rada na dužnosti.
3. Prijave:
- prijave podnose članice Saveza tako da iste stignu na adresu Saveza do kraja kolovoza 2001.
Direktor Saveza, Željko Miškulin.
Upozorenje
Obavještavamo da je zbog učestalih kvarova na ISDN-centrali Doma sportova komuniciranje
telefonom, faksom i e-poštom sa tajništvom Saveza posljednjih dana otežano. Nadamo se da će ovaj
problem biti što skorije riješen.

20. srpnja
Polonia Cup
(EBU) - U sjedištu EBU-a napravljen je ždrijeb za Polonia Cup. Prijavljene su ukupno 23 reprezentacije
koje su raspoređene u 6 skupina (prvonavedene vrste su nositelji skupina):
A - Rusija, Cipar, Litva, Italija;
B - Estonija, Irska, Hrvatska, Portugal;
C - Poljska, Azerbejdžan; Češka, Grčka;
D - Slovenija, Turska, Austrija, Latvija;
E - Belgija, Bjelorusija, Wales, Španjolska;
F - Nizozemska, Švicarska, Mađarska.

Raspored naše vrste je sljedeći: 3. listopada - Portugal, 4. listopada - prijepodne Estonija,
poslijepodne Irska. Nakon razigravanja po skupinama prvoplasirani razigravaju za prva četiri mjesta,
drugoplasirani za druga četiri itd. To razigravanja odvija se po čistom kup-sustavu.
Spomenimo da nekoliko najjačih evropskih reprezentacija ne sudjeluje na ovome natjecanju. Naime
Danska, Švedska, Njemačka, Engleska, Škotska i Nizozemska u ovoj dobnoj skupini već dvadeset
godina igraju "Kup šest nacija" i - sa izuzetkom Nizozemske - za sada na pokazuju interes za Polonia
Cup.
Također, EBU je u povodu Polonia Cupa uputio poziv sucima, na koji se odazvalo jedanaest
nacionalnih saveza. Bilježimo da se ti pozivi u slučaju deset saveza odnose na po jednoga suca, dok je
HBS-u poziv upućen za dva suca.
Izvatci iz zapisnika sjednice Vijeća EBU-a
Porto (EBU) - Na sjednici Vijeća EBU-a održanoj u Portu, 23.-26. lipnja između ostaloga donesene su
sljedeće odluke i zaključci:
- EBU u potpunosti podržava promjenu sustava bodovanja "na 3 do 7" te će se po istom igrati i
Evropsko prvenstvo 2002.;
- EBU srdačno pozdravlja izbor Korna Dabbaransija za predsjednika IBF-a;
- EBU čestita evropskim sucima koji su dobili IBF-ov certifikat, odnosno IBF-ovu akreditaciju. Među
potonjima je i Peter Tarcala, vrhovni sudac Croatian Internationala 2001. i 2002.
Adresar
Zbor Hrvatskih badmintonskih sudaca.
Tvrtko Macan - brišu se dosadašnja e-adresa te brojevi telefona na poslu i faksa na poslu. Nova eadresa glasi: tmacan@starcapital.net. Dodaje se mobitel: 091 521-82-47.

16. srpnja
Sudački tečaj EBU-a
(EBU) - Sudački tečaj EBU-a održat će se u Prešovu uz Međunarodno prvenstvo Slovačke, od 10.-14.
listopada 2001. Svrha tečaja je pripraviti pristupnike za novu EBU-ovu procjenu sudaca tzv. Umpire
Assessments, te pomoći savezima čiji suci nemaju mnogo iskustva sa suđenjem izvan vlastite zemlje.
Prijave su do 15. kolovoza, voditelj tečaja bit će Richard Atwell, a organizator snosi troškove boravka
za pristupnike. Ostale obavijesti u Savezu odnosno kod sudačkoga povjerenika.
Godišnji odmor u tajništvu
Obavještavamo da zbog godišnjega odmora do 27. kolovoza tajnik neće svakodnevno biti dostupan u
tajništvu Saveza. Međutim, rad tajništva organizirat će se tako da se osnovne djelatnosti Saveza - kao
i ažuriranje internetske stranice - ne prekidaju

13. srpnja
Pozivi na natjecanja
* 10. Finlandia Cup (evropsko juniorsko B-prvenstvo za ekipe), Ljubljana 23.-27. siječnja 2002. Prijave
do 23. listopada.
* 44. Yonex German Open - otvoreno prvenstvo Njemačke, 2.-7. listopada. Prijave do 5. rujna,
obavijesti na www.yonex-german-open.de
* Kembit International, Amstenrade, Nizozemska, 28.-29. prosinca 2001., u dobnim skupinama od
U11 do U19. Informacije na www.bcvictoria.nl
* Otvoreno prvenstvo Singapura, 15.-19- kolovoza.
Program za statističku obradu mečeva
Tvrtka Sportweb predstavlja "Match" program za statističku obradu mečeva. Obavijesti i mogućnost
besplatnoga učitavanja programa za jednomjesečno probno korištenje nalazi se na naslovu
www.matchanalyzer.com .

11. srpnja

Croatian Junior & Adria International
U dogovoru između Saveza i EBU-a, kako smo već izvijestili, odlučeno je da se uz Croatian Junior,
međunarodno juniorsko prvenstvo Hrvatske (do 19 godina) održi i kadetsko natjecanje do 15 i do 13
godina - Adria Youth International. Dok se prvo natjecanje nalazi unutar Evropskoga juniorskog kruga,
drugo će biti organizirano kao turnir s klubskim prijavama. U međuvremenu na našim engleskim
stranicama već smo objavili raspis za Adria International dok će potpuni raspis za CJI biti objavljen čim
iz EBU-a dobijemo službeni imprimatur.

10. srpnja
R. Aurin na Adria Campu
Poreč - Protekloga tjedna u Plavoj laguni održan je već tradicionalni Adria Camp u suorganizaciji
austrijskih badmintonaša i BK Stella. Gost zagrebačkoga kluba na kampu bio je i g. Rolf Aurin direktor
i suvlasnik Victora Europa koji se kroz susrete i razgovore sa predstavnicima kluba i Saveza upoznao
sa mogućnostima daljne suradnje koju ovaj proizvođač sportske opreme planira proširiti na području
južne i istočne Evrope.
Čestitka Ivaniševiću
U povodu velikog uspjeha koji je Goran Ivanišević ostvario osvajanjem wimbledonskoga naslova Savez
je - u ime svojih članica i svih hrvatskih badmintonaša - uputio čestitiku i samome sportašu i
Hrvatskom teniskom savezu.

6. srpnja
Zapisnik i odluke Upravnoga odbora
U rubrici Izdvojeno objavljujemo Zapisnik i odluke četvrte sjednice Upravnoga odbora. Molimo članice
u dužnosnike Saveza da obrate posebnu pozornost na datume i rokove navedene u odluci broj 4. kako
tijekom ljetne pauze ne bi zapali u vremenski tjesnac glede obveza prema Savezu. Napominjemo da
će računi za članarinu za sezonu 2001.-2., zajedno s potraživanjima nastalim tijekom posljednih
sezona, biti poslani članicama Saveza sljedećega tjedna.
Pozivi na natjecanja
* BS Slovenije poziva na Yonex Slovenia International, međunarodno prvenstvo Slovenije koje će
se održati u Ljubljani od 18. do 21. listopada, kao dio Evropskoga kruga RUTAC.
* BS Saarbruckena, Njemačka, poziva na BMW - Open. Obavijesti na www.bmw-open.net .
* BS Mađarske poziva hrvatske suce na MP Mađarske, 1.-4. studenoga.
Godišnja skupština BPF-a
Sevilla (IBF) - Federacija badmintonskih igrača (BPF) održala je u sklopu Svjetskoga prvenstva svoju
godišnju skupštinu. Među zanimljivijim odlukama spomenimo da je za predsjedavajućega evropske
podružnice Federacije izabran Slovenac Andrej Pohar.

5. srpnja
Poziv na MP Mađarske
(BS Mađarske) - 26. međunarodno prvenstvo Mađarske održat će se od. 1. do 4. studenoga u
Budimpešti, kao dio RUTAC-ovog evropskoga kruga. Prijave do 4. listopada.
Dva badmintonaša u Sportskoj gimnaziji
Zagreb (ZBS) - Obojica badmintonskih pristupnika - i Neven Rihtar i Luka Zdenjak - primljeni su u
zagrebačku Sportsku gimnaziju. Dva mjesta koja je Gimnazija ove godine odvojila za badminton,
predstavljaju priznanje podmladačkome pogonu našega badmintona koji se u sportskim krugovima
očito uzima sa sve većom ozbiljnošću. Uz čestitke novoupisanim gimnazijalcima želimo da i kao učenici
budu jednako uspješni kao sportaši.

Obavijest o oporezivanju troškova putovanja
U Narodnim novinama br 54. od 14. lipnja 2001. stupio je na snagu novi Pravilnik o porezu na
dohodak. U novom Pravilniku više nije predviđena mogućnost neoporezivih isplata troškova putovanja
od strane neprofitnih organizacija osobama koje u toj organizaciji nisu zaposlenici niti primaju honorar.
Pravilnik ne sadrži nijedan članak o načinu primjene članka 7. st. 1, točke 11. Zakona o porezu na
dohodak, pa ponovo nastaje obveza športskih udruga plaćanja poreza na ukupne troškove putovanja
fizičkim osobama koje nisu zaposlenici niti obavljaju samostalnu djelatnost.
Sve dok Ministarstvo financija ne izda dodatno tumačenje o primjeni članka 7. Zakona o porezu na
dohodak sportske udruge moraju na puni iznos troškova putovanja platiti porez.
Obzirom da ovim odredbama mnoge sportske udruge, a time i sport u cjelini, dolaze u izrazito
nepovoljnu situaciju HOO je već uputio svoj prosvjed nadležnome ministarstvu.

4. srpnja
Kalendar
Prijedlog kalendara za sljedeću sezonu može se vidjeti u odgovarajućoj rubrici Zbornika. Napominjemo
da su u kalendar uvrštena natjecanja koja je Upravni odbor prihvatio kao planska za iduću sezonu, ali
se kod domaćih natjecanja još uvijek ne radi o definitivnom rasporedu po datumima jer ovaj prijedlog
treba potvrditi Upravni odbor na svojoj 5. sjednici - koja će se održati prvoga rujanskoga vikenda - a
nakon koje će se raspisati natječaj za dodjelu domaćinstva svih natjecanja Lige i nacionalnih
prvenstava. No, kako se bitne promjene Kalendara ne očekuju ova verzija već može poslužiti kao
orijentir svim potencijalnim organizatorima.
Pravila "na 3 do 7"
U rubrici Izdvojeno objavljujemo promjene u Pravilima badmintonske igre koje se odnose na probni
sustav "na 3 dobivena gema do 7 bodova" a koji smo prihvatili za sva natjecanja HBS-a u sljedećoj
sezoni. Sukladno preporuci IBF-a ovaj se sustav, premda je još uvijek neslužben, preporučuje na svim
značajnijim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.
Sustav natjecanja na Polonia Cupu
U vezi upita koji su ovih dana upućeni Savezu obavještavamo da je sustav natjecanja na Polonia Cupu
utvrđen pravilima u Zborniku EBU-a (nažalost, ovaj spis još nije dostupan na internetu). Natjecanje se
odvija u dvije faze: u prvoj su ekipe podijeljene u skupine u kojima igraju svaka sa svakom. U drugoj
fazi prvoplasirane ekipe iz svake od skupina razigravaju po kup-sustavu za prva mjesta,
drugoplasirane za iduća itd. Npr. u slučaju 16 prijavljenih ekipa, nakon prve faze - pod pretpostavkom
da se igra u četiri skupine - četiri prvoplasirane ekipe razigravale bi za poredak od 1. do 4. mjesta,
četiri drugoplasirane za poredak od 5. do 8. itd.
Budući se Polonia Cup igra svake dvije godine, te se na svakom natjecanju reprezentacije pojavljuju
sa gotovo potpuno novim sastavima, rangiranje na osnovu prethodnog plasmana je vrlo nepouzdano.
Stoga ovakav sustav omogućuje najpravedniji poredak.
Podsjetnik
Podsjećamo zainteresirane da sutra (četvrtak) počinje Badmintonsko ljeto na Šalati. Opširnije u rubrici
Izdvojeno.

3. srpnja
CJI u Evropskome juniorskom krugu
(EBU) - Vijeće Evropske badmintonske unije na svojoj sjednici zadnjega lipanjskoga vikenda odlučilo je
u sezoni 2001.-2 pokrenuti Evropski juniorski badmintonski krug po uzoru na već postojeći seniorski.
Istom prilikom Vijeće je odlučilo se među devet natjecanja koja ulaze u taj Krug nađe i Croatian Junior
International, međunarodno juniorsko prvenstvo Hrvatske, Poreč, 26.-28- listopada, što je još jedan
izraz povjerenja u organizacijske potencijale našega Saveza.
Sastav Kruga 2001.-2. je sljedeći: MJP Švedske; MJP Švicarske (oba u rujnu); MJP Hrvatske (listopad);
MJP Francuske; MJP Češke; MJP Engleske (sva tri u studenome); MJP Poljske (siječanj); MJP
Nizozemske (veljača/ožujak); MJP Njemačke (ožujak).

Zadnja dva turnira rangirana su kao A, ostali kao B, a na svim se turnirima igra po probnome sustavu
"3 do 7". Turniri se igraju po jednostavnom kup-sustavu, a natjecatelji osvajaju bodove za ukupni
poredak u sezoni prema sljedećem bodovniku: pobjednik 100 bodova, poraženi finalist 80, poraženi
polufinalist 60, poraženi četvrtfinalist 40, poraženi u drugom kolu 20, poraženi u prvom kolu 10 (na
turnirima B-ranga bodovnik je upola manji).
Također, EBU je odobrio da se uz CJI odigra i zaseban turnir u kadetskim konkurencijama - što je
slučaj i sa još nekoliko turnira iz ovoga Kruga.
Odluke stegovnoga suca Saveza
U sklopu svoga izvještaja za proteklu sezonu stegovni sudac Darko Dananić donio je odluke o
sljedećim stegovnim mjerama. Opomenama se kažnjavaju:
- Silvio Jurčić, trener BK Zagreb Maksimir, zbog nesportskoga ponašanja na podmladačkom turniru;
- BK Osijek i BK Zagreb Maksimir zbog višekratnoga neodjavljivanja nastupa svojih igrača na
zatvorenim tunirima HBL-e i prvenstvima Hrvatske.

30. lipnja
4. sjednica Upravnoga odbora
Zagreb - Četvrta sjednica Upravnoga odbora Saveza održana je 29. lipnja. Na dnevnome redu, između
ostaloga, bili su prijedlozi uređenja sljedeće natjecateljske sezone. Odlučeno je da se Godišnja
skupština te prvi turnir Lige održe zadnjega rujanskoga vikenda, a za domaćinstvo ovih priredbi ovih
će se dana raspisati natječaj. Također, odlučeno je da se u sustavu bodovanja u cijelosti prijeđe na
probni sustav na tri dobijena gema do 7 bodova. Program Lige proširen je regionalizacijom turnira do
13 godina uz uvođenje savezne parske konkurencije u toj dobi. Također, u seniorskom dijelu Lige
uveden je majstorski turnir kao završno natjecanje.
Kako je 5. sjednica Odbora predviđena za prvi rujanski vikend, očekuje se da će tada biti usvojene
definitivne verzije pravilnika Saveza vezane uz natjecateljski sustav, te bi se odmah potom raspisao
natječaj za dodjelu domaćinstava natjecanja za cijelu sezonu 2001.-2. kako bismo što ranije dobili
cijeli program sezone - što bi klubovima i natjecateljima značajno olakšalo planiranje. Napominjemo
da će prijedlog Kalendara Saveza biti već ovih dana objavljen na internetu.
Zapisnik i Odluke 4. sjednice bit će objavljeni za nekoliko dana.
Rang-lista IBF-a
(IBF) - Posljednji dan sezone 2000.-1. naši predstavnici na svjetskoj jakostnoj ljestvici dočekuju na
sljedećim pozicijama:
M (ukupno 485 registriranih igrača): ...459. Vedran Ciganović... 470. Silvio Jurčić... 475. Janko
Hranilović, Hrvoje Kazesović, Mislav Balen...
U ostalim konkurencijama Hrvatska nema rangiranih predstavnika.

29. lipnja
Badmintonsko ljeto na Šalati
Zagreb (BK Stella) - BK Stella i Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb i ove godine - već po
jedanaesti put - priređuju Badmintonsko ljeto na Šalati. Ova akcija, koja se sprovodi u sklopu
programa prevencije neprihvatljivoga ponašanja djece i mladeži, odvijat će se na desetak
badmintonskih terena na klizalištu Šalata i to svakoga četvrtka od 20.30 do 23 sata. Program počinje
5. srpnja, trajat će do rujna, a namijenjen je svim zainteresiranima. Korištenje terena i badmintonske
opreme je besplatno, a početnici će moći dobiti i osnovnu poduku o igri. Sve informacije mogu se
dobiti svakoga dana od 16 do 21 sat na tel. 091 508 97 16.

26. lipnja
Pozivi na natjecanja
* Tom Junior International - Sedmi Tom Junior održat će se u Trebnju 15. i 16. rujna u
konkurencijama do 19-17-15-13 godina. Prijave do 7. rujna. Nagradana zaklada 3000 DEM.

* 5. MP Njemačke za invalide - Turnir će se održati u Dortmundu od 7. do 6. rujna u tri kategorije
invalidnosti.
Podsjetnik IBF-a
(IBF) - Iz ravnateljstva natjecanja IBF-a upozoravaju da se od 1. kolovoza 2002. zabranjuju svi
stupovi za mrežu koji ulaze u prostor terena.
Kategorizacija sportaša
Podsjećamo klubove i sportaše Saveza da se kategorizacija hrvatskih sportaša provodi u skladu s
Pravilnikom o kategorizaciji i Kriterijima za kategorizaciju HOO-a. Oba ova dokumenta mogu se naći
na internetskim stranicama HOO-a www.hoo.hr u rubrici Zakonodavstvo. U Kriterijima je i posebna
rubrika u kojoj su obrađeni kriteriji za kategorizaciju badmintonaša. Zahtjeve za kategorizaciju za
svoje sportaše podnose klubovi, a Savez ih ovjerava i prosljeđuje HOO-u.

25. lipnja
Badminton u "Doktoru u kući"
U lipanjskome broju časopisa "Doktor u kući" (br. 41) pune četiri strane posvećene su našem sportu.
Autorica Ana Poklepović predstavila je badminton kao rekreaciju i razonodu za cijelu obitelj, ali i
dinamičan natjecateljski sport. Zdravstveni aspekt badmintona obradila je dr. Ana Aljinović, a osnovne
upute o igri - uz poduku o obveznom istezanju - u vrlo kvalitetnoj slikovnoj opremi članka daju
hrvatski prvaci Matea Čiča i Vedran Ciganović. Cijena časopisa je 22 kn.
Pozivi na MP Slovačke
BS Slovačke poziva na Međunarodno prvenstvo Slovačke - u sastavu RUTAC-ovog evropskoga kruga od 11. do 14. listopada. Poziv je upućen i našim sucima.
Trump Sports traži zastupnika
Tvrtka Trump Sports, specijalizirana za badmintonske loptice, traži zastupnika za Hrvatsku.
Zainteresirani mogu posjetiti web-stranicu tvrtke na naslovu www.trump-sports.com .

21. lipnja
Pozivi na natjecanja
* Kutina (BK Moslavina) - Badmintonski klub Moslavina poziva na Moslavina Cup, otvoreno prvenstvo
Kutine koje će se održati 21. srpnja u konkurencijama pojedinaca i pojedinki. U rubrici Izdvojeno
donosimo potpun raspis ovoga natjecanja.
* Toulouse (VC Toulousain) - Otvoreno prvenstvo Toulousea "Le Volant d'Or", igra se od 8. do 11.
studenoga u svih pet kategorija. Organizator nudi popust za prvih šest igrača s nacionalne rang-liste.
Opširnije obavijesti u Savezu.

20. lipnja
Kategorizacije HOO-a
Rješenjem od 18. lipnja o.g. status sportaša Hrvatske IV. kategorije, kvalitetnoga sportaša, dobili su
sljedeći badmintonaši:
Vedran Ciganović, Matea Čiča, Morana Esih, Ana Jurić, Hrvoje Kazesović (svi članovi BK Zagreb
Maksimir).
Školsko prvenstvo u Športerici
Prema najavi iz HTV-a prilog o školskom prvenstvu Saveza, snimljen u Kutjevu, bit će emitiran
sljedećeg četvrtka, 28. o.m., u emisiji Športerica, na prvome programu nacionalne televizije.
Poziv na natjecanje
Malmo (Skanes Badmintonfoerbunds) - podmladački turnir za igrače do 19, 17 i 15 godina održat će
se u Malmou, Švedska, od 7. do 9. rujna. Ostale obavijesti u Savezu.

19. lipnja
IV. sjednica Upravnoga odbora Saveza
Direktor Saveza sazvao je 4. sjednicu Upravnoga odbora Saveza za petak 29. lipnja 2001. u 17.00 sati
u Zagrebu, Dom sportova 11, soba 16, uz sljedeći prijedlog dnevnoga reda:
4.1 Ovjera Zapisnika i odluka 3. sjednice Upravnoga odbora
4.2 Periodični izvještaji
4.2.1 Izvještaj o Croatian Internationalu 2001
4.2.2 Izvještaj Povjerenika o Prvenstvu HBS-a za učenike osnovnih škola
4.2.3 Financijsko stanje u Savezu
4.2.4 Izvještaj Stegovnoga suca Saveza
4.2.5 Izvještaj stručnoga povjerenika o inicijativi za pokretanje izvanrednoga studija badmintona
4.2.6 Izvještaj o sudačkoj službi u proteklom razdoblju
4.3 Plan
4.3.1 Plan priprema za Polonia Cup
4.3.2 Plan aktivnosti za pripremu sljedeće sezone
4.3.3 Plan međunarodnih nastupa reprezentacije u sljedećoj sezoni
4.3.4 Plan priprema za Croatian Junior International
4.4 Prijedlozi promjena u spisima Saveza za sljedeću sezonu
4.4.1.Statut Saveza
4.4.2 Natjecateljski sustav
4.4.3 Sudačka služba
4.4.4 Stegovni pravilnik
4.5 Postavljanje Zdravstvenoga povjerenika Saveza
4.6 Ostalo
Poziv s materijalima za sjednicu poslan je odbornicima danas.
Bilanca Saveza
Bilanca Saveza na dan 31. svibnja 2001.:
Dugovanja Saveza: 60.090,40 kn
Potraživanja Saveza: 19.314,00 kn
Stanje na računu: 8.799,20 kn
Stanje u blagajni: 30,00 kn
Prihodi u 2001.: 149,253,23 kn
Rashodi u 2001.: 142,528,88 kn
Prihodi u V./2001.: 32.582,00 kn
Rashodi u V./2001.: 62.092,90 kn
Nastavak eksperimenta sa sustavom "3×7"
IBF - Na svojoj sjednici u Sevilli IBF je odgodio donošenje konačne odluke o promjeni sustava
brojenja. Odluka je proslijeđena na sljedeću godišnju skupštinu, koja će se održati u svibnju 2002., a
preporuka je IBF-a da se sustav od 3 dobivena gema od 7 bodova koristi na svim većim natjecanjima
kako bi se igrači međunarodnoga ranga što manje opterećivali stalnim prelascima sa jednoga sustava
na drugi. Opći je zaključak Natjecateljskoga povjerenstva IBF-a da eksperimentalni sustav u
potpunosti opravdava razloge uvođenja.

18. lipnja
Globus 3000
Waghauesel (BK Stella) - Naši mladi reprezentativci pod vodstvom izbornika Bendina ostvarili su
odličan nastup na podmladačkome turniru Globus 3000 u Waghaueselu u Njemačkoj. U konkurenciji
preko 200 natjecatelja iz pedesetak klubova iz osam evropskih zemalja stelaši Rihtar i M. Šavor,
pojačani Lukom Zdenjakom iz Medvedgrada 1998 i Njemicom Matt, nastupali su u konkurenciji do 15
godina i osvojili prva mjesta u sve četiri konkurencije.
Kod dječaka Neven Rihtar bio je najbolji, svladavši u finalu domaćega igrača Feldmayera sa 15:3,
15:12. Kod djevojaka Maja Šavor bila je u finalu jednako uvjerljiva protiv Njemice Holst 11:8, 11:3.
Kod muških parova Rihtar i Zdenjak sigurno su sa 2:0 svladali u finalu svoje njemačke suparnike, a

kod djevojaka Maja Šavor i Njemica Matt svladale su domaću kombinaciju Holst-Ruemager.
Ovim učinkom, naši predstavnici - koji su na turnir bili prijavljeni kao BK Stella - uvjerljivo su osvojili
prvo mjesto u ekipnome poretku čime je nadmašeno srebro iz prošlogodišnjega izdanja Globusa 3000.
X. međunarodni parski turnir grada Rijeke
Rijeka (BK Sušak Riadriabanka) - Uz proslavu Sv. Vida, zaštitnika grada, u dvorani na Trsatu održano
je jubilarno, deseto izdanje međunarodnoga parskoga turnira Rijeke, najstarijeg međunarodnoga
badmintonskog natjecanja u Hrvatskoj. Tri parske konkurencije okupile su ukupno 24 prijavljena para
iz Slovenije i Hrvatske, a najbolji po konkurencijama bili su sljedeći:
MM - 1. Jančevski, Kurtovič (Slo); 2. Zaletel, Županič (Slo); 3. Badjuk, Ilić...
ŽŽ - Jambrović, Ovčariček; 2. Sobota, Babić; 3. Arnautović, Vukičević...
MŽ - Zaletel (Slo), Sobota; 2. Cvetko, Ovčariček, 3. Šestić, Hojan...
Organizatori su predvidjeli i brojne praktične nagrade koje je - zajedno sa skulpturicama
badmintonaša za pobjednike - svim osvajačima prvih triju mjesta dodijelio predsjednik kluba Željko
Badjuk. Prema običaju, turnir je završio bogatim primorskim ručkom kojim su Riječani sve sudionike i
goste turnira počastili u restoranu Trsatika.
Turnir je bio prilika i za obilježavanje desete obljetnice djelovanja BK Sušak Riadriabanka te je tom
prigodom u ime kluba član uprave Andrej Katalinić dodijelio zahvalnice Željku i Arniju Badjuku, te
Damiru Iliću, kao ljudima koji su i kao igrači i kao dužnosnici obilježili prvo desetljeće riječkoga
badmintona.
Odluka sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza 16. lipnja donosim odluku da se za vršenje sudačkih dužnosti na Polonia
Cupu kandidiraju dva suca. Imena sudaca bit će određena naknadno.
Sudački povjerenik, Davor Mladić
Pozivi na natjecanja
* BK Balcar iz Češkoga Krumlova ponavlja poziv na ekipni juniorski turnir olimpijskih nada, 15 i 16.
rujna. Prijave do 20. lipnja.
* Francuski savez poziva na Međunarodno juniorsko prvenstvo Francuske, Echirolles, 1.-4. studeni.
Prijave do 3. listopada. Obavijesti o turniru bit će objavljene na internetskoj stranici www.ffba.org .
Sjednica upravnoga odbora Saveza
Obavještavaju se odbornici Saveza da će zbog kašnjenja materijala koji idu uz dnevni red četvrte
sjednice - predviđene za 29. lipnja u Zagrebu - poziv zajedno sa materijalima biti poslan sutra.

15. lipnja
Konačni poredak Lige 2000-1.
Sa zakašnjenjem, uzrokovanim dijelom i tehničkim razlozima, u rubrici Ljestvice objavljujemo konačni
poredak Hrvatske badmintonske lige za sezonu koja upravo završava. Pobjednici po kategorijama su
sljedeći - seniori:
M - Vedran Ciganović (Zagreb Maksimir); ukupno u poretku 102 igrača.
Ž - Maja Šavor (Stella Zagreb); 48 igračica - rekordan broj sudionica.
MM - Sergej Bendin i Neven Rihtar (SZ); 18 parova.
ŽŽ - Mateja Šalov i Maja Šavor (SZ); 11 parova.
MŽ - Hrvoje Kazesović i Matea Čiča (ZM); 22 para.
- mlađi juniori:
M - Denis Uhoda (SZ); 41 igrač.
Ž - Matea Čiča (ZM); 27 igračica.
MM - Denis Uhoda i Mišel Mihetec (SZ); 13 parova.
ŽŽ - Ana Babić i Matea Čiča (SZ/ZM); 8 parova.
- mlađi kadeti:
M - Zvonimir Đurkinjak (Medvedgrad 1998 Zagreb); 27 igrača.
Ž - Staša Poznanović (MZ); 21 igračica.

14. lipnja
Hrvatski badmintonaši na 19. olimpijskim igrama gluhih
Zagreb (Hrvatski športski savez gluhih) - Hrvatska badmintonska reprezentacija gluhih, formirana
uglavnom od članica BK Silent Zagreb, sprema se u Rim u kojem će se od 22. srpnja do 1. kolovoza
održati Olimpijske igre gluhih. Hrvatska će na ovom natjecanju - na kojem su naši sportaši dosada
bilježili značajne uspjehe - imati predstavnike u šest sportova, a nastup badmintonašica nije samo
debi reprezentacije na tome natjecanju nego i prvi nastup ženske hrvatske vrste na jednom velikom
natjecanju gluhih.
Budući se u pripremama za ovo natjecanje HŠSG susreće sa znatnim financijskim poteškoćama, gđa
Mirjana Juriša - članica Izvršnoga odbora ovog tijela i predsjednica BK Silent - obratila se javnosti sa
zamolbom za pomoć. Žiro-račun HŠSG glasi 30102-678-83263, s naznakom "za badmintonsku
reprezentaciju".

13. lipnja
Irci zainteresirani za pripreme u Zagrebu
Zagreb - Ovih dana u Hrvatskoj borave predstavnici Irskoga olimpijskoga odbora koji razmatraju
uvjete priprema irskih sportaša u našoj zemlji. U tom sklopu Irci su se obratili i našem Savezu sa
željom da ih obavijestimo o mogućnostima da se pripreme njihove badmintonske reprezentacije
sljedeće godine održe u Zagrebu i to u ožujku, uoči Croatian Internationala 2002, te u listopadu. Na
sastanku održanom u ponedjeljak direktor Saveza Miškulin upoznao je goste sa objektima koje koristi
zagrebački badminton.
Adresar
Sergej Bendin, izbornik Saveza:
- nova adresa i broj telefona:
Jelšanska 17, 10000 Zagreb,
tel 01 36-31-522

12. lipnja
Savez i Dom sportova dogovorili CI 2002
Savez je danas potpisao ugovor sa Domom sportova kojim se uređuje angažman Ledene dvorane,
najveće dvorane u Zagrebu, kao mjesta održavanja Croatian Internationala 2002, od 21. do 24. ožujka
sljedeće godine. Ovime je postignut cilj da se ulaskom u jednu od glavnih gradskih dvorana stvore
uvjeti za podizanje standarda Međunarodnoga prvenstva Hrvatske unutar programa velikih sportskih
priredbi Zagreba i Hrvatske, ali i u plasmanu ove priredbe prema sponzorima i javnosti.
Promjene u spisima Saveza
Prijedlozi za promjene u spisima Saveza stigli su iz regija Jug, Sjever i Zapad. Radi se i prijedlozima
koji su usmjereni na promjene u natjecateljskom sustavu Saveza te su isti proslijeđeni ravnatelju
natjecanja. Podsjećamo dužnosnike Saveza da su prijedloge za promjene u spisima iz svoje
nadležnosti - u skladu s odlukom treće sjednice Upravnoga odbora - dužni dostaviti Savezu do 15.
o.m. kako bi Upravni odbor na četvrtoj sjednici, predviđenoj za 30. lipnja, mogao donijeti
odgovarajuće odluke.
Novi predsjednik IBF-a
Sevilla (IBF) - Novi predsjednik IBF-a je g. Korn Dabbaransi iz Tajlanda. Tako je odlučeno na godišnjoj
skupštini IBF-a na kojoj se tražio i čelni čovjek svjetske federacije za sljedeće četiri godine. Ovo je
pomalo neočekivani rasplet utrke u kojoj su još sudjelovali g. Justian Suhandinata, predsjednik
Indonezijskoga badmintonskoga saveza, te Sultan od Bruneija. Nakon što je Vijeće IBF-a proljetos
donijelo preporuku da se za novoga predsjednika izabere Sultan od Bruneija, Suhandinata - inače i
sam član toga Vijeća - nije potom odsutao od kandidature, kako se očekivalo, nego je nastavio
kampanju. Budući se tako suprotstavio mišljenju upravnoga tijela IBF-a to je ocijenjeno nekorektnim
potezom s njegove strane. No, nakon što je Sultan odustao od kandidature, Suhandinata je teško

poražen u glasovanju u kojem je njegov protivnik - inače, razmjerno anoniman u vanazijskim
badmintonskim krugovima - dobio 180 od 209 glasova te tako uvjerljivom većinom naslijedio gđu Lu
Shengrong. Novi predsjednik najavio je decentralizaciju IBF-a i jačanje kontinentalnih federacija.
Ishod natječaja za pomoćnika u tajništvu
Na natječaj za volonterskoga pomoćnika u tajništvu Saveza javio se jedan pristupnik - Roman Cvetko,
a njegova kandidatura u potpunosti zadovoljava tražene uvjete.

11. lipnja
Lečiva Cup
Cesky Krumlov - Na Lečiva Cupu, međunarodnom ekipnom kadetskome turniru, koji je održan 9. i 10.
lipnja nastupila je kadetska reprezentacija Zagreba i osvojila vrlo dobro drugo mjesto. Ovaj turnir premda nije bio u planu Saveza za ovu sezonu - zbog sustava natjecanja koje je gotovo istovjetan
Polonia Cupu, poslužio je izborniku Bendinu za provjeru reprezentativnih kandidata.
Na turniru je nastupilo osam selekcija koje su bile podijeljene u dvije skupine. Naši su bili u skupini sa
selekcijama iz Austrije, Indije i Češke. Prve dvije selekcije zagrebački kadeti pobijedili su sa glatkih
5:0, a potom selekciju domaćina sa 3:2. U finalu susreli su se sa selekcijom iz Poljske i nakon
izjednačenih 2:2 pobjednika je odlučivao meč između Nevena Rihtara i njegovoga poljskoga
suparnika. Rihtar je dobio prvi gem te kod 14:11 u drugome gemu imao tri meč lopte, ali ipak nije
uspio. Poljak je dobio taj meč i donio svome timu ukupnu pobjedu.
Izbornik Bendin posebno ističe učinak Maje Šavor koja je dobila sve svoje mečeve.
Prvenstvo Saveza za učenike osnovnih škola
Kutjevo - U dvorani OŠ Z. Turković 9. i 10. lipnja održano je prvo Prvenstvo HBS-a za učenike
osnovnih škola, koje su organizirali Savez i kutjevska osnovna škola. Zamišljeno kao finalno natjecanje
pobjednika regionalnih školskih natjecanja Prvenstvo je, usprkos otkazima, okupilo četrdesetak
natjecatelja iz regija Centar, Istok te regije Jug koju su, ne žaleći dugoga puta, predstavljali
dubrovački školarci.
Igralo se u dvije dobne skupine; otvorenoj (osmi razredi i mlađi), te skupini 5.-6. razred. Prema
očekivanju natjecatelji regije Centar imali su najviše uspjeha, ali su se odličnim nastupom predstavili i
domaćini. Najuspješniji sudionik ovoga natjecanja bio je mladi Zagrepčanin Stjepan Radić sa tri zlata.
Poredak - otvorena skupina:
M: 1. Ramadan (Centar); 2. Kiptavi (I); 3. Špes (C), Hummel (I); 5. Holbling (C); 6. Cimbur (C); 7.
Boticki (I); 8. Nodilo (J); 9. Cerjan (J);
Ž: 1. Babic (Centar); 2. Antolic (C); 3. Postrimovski (S), Brandt (S); 5. Kraljevic (J); 6. Đurdevic (I); 7.
Cutuk (J); 8. Bešlic (I); 9. Reiter (I);
MM: 1. Hummel, Kiptavi (Istok); 2. Pticek, Rep (C); 3. Ramadan, Holbling (C), Majstorovic, Štefanic
(C); 5. Boticki, Katic (I); Nodilo, Cerjan (J);
ŽŽ: 1. Malagic, Majstorovic (Centar); 2. Petrovic, Varovic (C); 3. Bartolic, Postrimovski (C); 4. Cutuk,
Zlošilo (J);
MŽ: 1. Radic, Brandt (Centar); 2. Špes, Antolic (C); 3. Hummel, Đurdevic (I); Ramadan, Malagic (C);
5. - 8. Cerjan, Kraljevic (J); Boticki, Došen (I); Nikolic, Silovic (I), Nodilo, Cerjan (J);
- 5.- 6. razredi:
M: 1. Stjepan Radic (Centar); 2. Pticek; 3. Rep (svi Centar), Budimir (I); 5. Nikolic; 6. Moric (oba C);
7. Katic; 8. Reiter; 9. Cindric (svi I); 10. Cvjetkovic (J);
Ž: 1. Silovic (Istok); 2. Mikuš (C); 3. Grgic (I), Buzov (C); 5. Bartolic (C); 6. Majstorovic (C); 7. Pranjic
(I); 8. Došen (I); 9. Cerjan (J); 10. Zlošilo (J);
MM: 1. Špes, Radic (Centar); 2. Moric, Ježic (C); 3. Cimbur, Holbling (C); 4. Budimir, Nikolic (I); 5.
Reiter, Cindric (I);
ŽŽ: 1. Mikuš, Buzov (Centar); 2. Silovic, Grgic (I); 3. Antolic, Brandt (C), Cerjan, Kraljevic (J); 5.
Pranjic, Došen (I); 6. Reiter, Bešlic (I).
Vrhovni sudac bio je Željko Hrebak (Čakovec) koji u svome izvještaju ističe odličnu organizacija
turnira, kojoj je na čelu bio g. Zvonko Šimunović, te veliko gostoprimstvo na koje su sudionici naišli u
Kutjevu.

Svjetsko prvenstvo
Sevilla (IBF) - Finalnim mečevima u svih pet konkurencija završio je pojedinačni dio Svjetskoga
prvenstva. Odličja po konkurencijama:
M - u polufinalu našao se Peter Gade (Danska) uz trojicu azijskih igrača. U finalu Hendrawan
(Indonezija), dvadesetdevetogodišnji igrač koji ima iza sebe vec nekoliko neuspjeha u završnicama
velikih natjecanja, bio je bolji od Gadea. Bronce idu u Kinu i Indoneziju.
Ž - kinesko polufinale donijelo je iznenađujući poraz Gong Zhicao koju su već mnogi vidjeli na tronu.
Prvakinja svijeta je njena prezimenjakinja Gong Ruina koja je u finalu svladala Zhon.
MM - muški parovi u finalu su okupili četiri azijska para. Najbolji su bili Indonezijci Haryanto i
Gunawan koji su u finalu vrlo brzo i uvjerljivo svladali korejski par Kim - Ha, dok su obje bronce otišle
u Maleziju.
ŽŽ - ženski parovi također su od polufinala bili samo kineski. U odsutnosti nepobjedive kombinacije Gu
- Ge naslova su se domogle Huang i Gao svladavši Zhang i Wei.
MŽ - polufinale mješovitih parova donijelo je dva dansko-azijska obračuna, a potom i azijsko finale.
Zhang i Gao (Kina) nakon gotovo sat i pol igre svladali su korejski par Kim - Ra.
Podsjećamo da će reportaža sa Svjetskoga prvenstva u Sevilli biti na rasporedu Eurosporta, u srijedu
13. o.m. od 20.30 do 21.30 sati.

8. lipnja
Svjetsko prvenstvo na TV
Reportaža sa Svjetskoga prvenstva u Sevilli, koje je upravo u tijeku, bit će na Eurosportu, u srijedu 13.
o.m. od 20.30 do 21.30 sati.
Poziv na Hinco International
Lendava (ŠD Dokonca) - Hinco Lendava International održat će se 1. i 2. rujna o.g. Turnir se igra u
svih pet konkurencija, a ukupna nagradna zaklada je 5.000 DEM. Prijave do 20. kolovoza. Obavijesti u
Savezu ili na e-naslov: ivan.koncut@guest.arnes.si .
III. kup Hrvatskih studija
Zagreb (HS) - Studenti Hrvatskih studija održali su protekloga vikenda u dvorani Kutije šibica treći kup
svoga fakulteta. Igrale su se obje pojedinačne konkurencije, te konkurencija mješovitih parova, a
obilježje turnira je što je održan po sustavu "3 do 7".

7. lipnja
Svjetsko prvenstvo i Sudirman Cup
Sevilla (IBF) - Sudirman Cup, svjetsko prvenstvo mješovitih ekipa, završio je pobjedom Kine koja je
tako zadržala titulu. Kina je u finalu svladala Indoneziju sa 3:1, ali pravo finale odigrano je dan ranije
kada su Kinezi u dramatičnom polufinalu svladali Dansku sa 3:2. Kod rezultata 2:2 pobjednika je
rješavao susret muških parova. Iako su Danci imali puno povjerenja u svoj par Kinezi su odigrali vrlo
agresivno i dobili odlučujući meč sa 2:0. Spomenimo da je u susretu Kina - Danska Gong Zhicao,
najbolja kineska igračica, katastrofalno porazila Camillu Martin - 11:1, 11:0. Danci su, međutim, svoje
pobjede ostvarili u muškom pojedinačnom i mješovitom parskom meču.
U finalu Indonezijci su jedino u muškim parovima nadvladali Kineze, da bi nakon tri kineske pobjede ženski parovi, muški pojedinačno, žene pojedinačno - susret bio zaključen te se Sudirmanov pokal
vratio u kinesku vitrinu.
Svjetsko prvenstvo nastavlja se pojedinačnim i parskim konkurencijama.
Prvenstvo Saveza za učenike osnovnih škola
Prijave na Prvenstvo poslale su regije Centar, Istok i Jug. Obavještavamo sudionike o okvirnom
rasporedu priredbe:
subota:
9.30 - početak natjecanja;
17.50 - početak posljednjih susreta;
18.30 - posjet kutjevačkim podrumima;

19.30 - večera
nedjelja:
9.30 - početak natjecanja;
14.00 - početak posljednjih susreta.
15.00 - podjela odličja.
Još jednom podsjećamo voditelje i sudionike da ne zaborave na obvezne potvrde škole i liječnika.
Odluka izbornika Saveza
Na temelju Statuta Saveza 6. lipnja donosim plan priprema za Polonia Cup:
1. Na pripreme se pozivaju sljedeći igrači:
M - N. Rihtar, D. Šuster, J. Prošić, V. Vešligaj, I. Puzjak, L. Zdenjak, V. Ciganović;
Ž - M. Šavor, M. Čiča, M. Esih, Z. Klarić, M. Šalov, A. Žvorc, dvije rezerve.
2. Svi igrači moraju imati: vijaču, reket za tenis ili skvoš, loptice, badmintonski reket.
3. Plan treninga:
- okupljanje i prvi trening bit će 30. srpnja u 11 sati u dvorani koju osigura Savez (min. četiri terena),
a slijedit će svakodnevni trening od ponedjeljka do petka prema sljedećem rasporedu:
8.30 - 10.00: samostalni rad u teretani (po želji);
11.00 - 13.00: trening u dvorani;
18.00-19.30 - trening u Maksimiru
- od 20. kolovoza do početak školske nastave:
8.30 - 10.00: samostalni rad u teretani (po želji);
11.00 - 13.00: trening u dvorani;
18.00-19.30 - trening u dvorani;
- od početka školske nastave pet dana tjedno:
20.30 - 22.30 (ili 23.00) trening u dvorani;
- od 24. rujna do Polonia Cupa trening pet dana u tjednu:
10.00 - 12.00: trening u dvorani
20.30 - 22.30 (ili 23.00): trening u dvorani.
Izbornik Saveza, Sergej Bendin
Podsjetnik
10. lipnja - rok prijava na interni natječaj za mjesto pomoćnika-volontera u tajništvu Zagrebačkoga i
Hrvatskoga badmintonskoga saveza, oglašen 24. svibnja.

5. lipnja
Prvenstvo Saveza za učenike osnovnih škola
Nekoliko obavijesti u vezi Prvenstva:
- smještaj će biti u sportskoj dvorani uz vlastite vreće za spavanje;
- u subotu je besplatna večera za sve sudionike u školskoj kuhinji;
- podsjećamo voditelje i natjecatelje da ne zaborave na liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
(može i od liječnika opće prakse).

4. lipnja
Prvenstvo Hrvatske za veterane
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Veteransko prvenstvo Hrvatske 2001. održano je 3. lipnja u dvorani OŠ
Ivana Gundulića, u izvršnoj organizaciji BK Gimnazijalac. U izočnosti vrhovnoga suca njegovu je
dužnost obavljao voditelj natjecanja Vlaho Zlošilo. Rezultati po konkurencijama:
M - nastupilo 12 igrača iz četiri kluba. Finale: Mladen Nedov - Dalibor Alerić (oba Ružmarinka Zagreb)
21:9
3.-4. Krešimir Pucko (Nika Zagreb),Vlaho Zlošilo (Gimnazijalac Dubrovnik), 5.-8. Kraljević, Sekulić(oba
GD), Kačunić, Brstilo (oba Udruga ŠRDM Split), 9.-12. Cvetnić (NZ), Kolobarić, Nađ (oba GD) Vidić
(US).
Ž - nastupilo 5 igračica iz BK Gimnazijalac. Poredak: 1. Deša Karamehmedović, 2. Anis Končić, 3.-4.
Nađa Nađ, Ana Ivanišin Barač, 5. Tanja Rončević
MM - nastupilo 6 parova iz četiri kluba. Finale: Dalibor Alerić, Mladen Nedov, (RZ) - Ratko Cvetnić,

Berislav Kačunić (NZ/US) 2:0 (predaja zbog povrjede).
3.-4. Branimir Brstilo, Mario Vidić (US); Mario Kolobarić, Siniša Kraljević (GD); 5.-6. Čerjan, Rozić,
Sekulić, Zlošilo (GD)
ŽŽ - konkurencija se nije igrala zbog premaloga broja prijava.
MŽ - nastupila četiri para iz dva kluba. Finale: Krešimir Pucko, Anis Končić (NZ/US) - Vlaho Zlošilo,
Deša Karamehmedović (GD) 21:19,
3.-4. Nikola i Nađa Nađ (GD), Ratko Cvetnić, Ana Ivanišin-Barač (NZ/GD).
U sklopu Prvenstva kao neslužbena konkurencija odigran je i turnir u dobnoj skupini +45 za pojedince.
Nastupila su četiri igrača iz Gimnazijalca Dubrovnik, a poredak je bio sljedeći: 1. Blaženko Carević, 2.
Čerjan, 3. Nodilo, 4. Rozić.
Prvenstvo Hrvatske za osobe sa oštećenim sluhom
Zagreb - Drugo prvenstvo Hrvatske za osobe sa oštećenim sluhom održano je 2. lipnja u dvorani
Fakulteta za fizičku kulturu u organizaciji BK Silent Zagreb. Vrhovni sudac bio je Damir Pešt (Zagreb).
Nastupilo je ukupno 17 igrača iz BK Silent Zagreb i BK Marjan Split, a odigrane su pojedinačne
konkurencije te konkurencija ženskih parova. Rezultati:
M - nastupila 4 igrača iz BK Silent. Finale: Davor Barišić - Borivoj Kubelka 2:0
3. Jusić, 4. Havić (oba Si)
Ž - nastupilo 12 igračica iz dva kluba. Finale: Stana Došenović - Ivana Čagalj (obje Si) 2:0
3. Telebak (Si)...
ŽŽ - natupilo 6 parova iz dva kluba. Finale: Došenović, Čagalj - Vidaković, Telebak (obje Si) 2:0
3. Gamilec, Pemper (Si)...
Odluke ravnatelja natjecanja
* Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 17. svibnja 2001. godine donosim
sljedeću odluku:
Na Veteranskom prvenstvu Hrvatske sustav natjecanja odredit ce vrhovni sudac u dogovoru s
ravnateljem natjecanja, a u skladu s pristiglim brojem prijava za pojedinu konkurenciju. Ždrijeb ce
izvršiti vrhovni sudac na samom natjecanju na osnovi ždrijebnog popisa koji dostavi ravnatelj
natjecanja.
* Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 17. svibnja 2001. godine donosim
sljedecu odluku:
Na Veteranskom prvenstvu Hrvatske uvodi se neslužbeni dobni razred za igrače iznad 45 godina (za
igrače rođene prije 1956. godine). Konkurencije iznad 45 godina igrat će se u slučaju nastupa barem
tri igrača odnosno para po konkurenciji; u protivnom prijave iznad 45 godina priključuju se
zajedničkom dobnom razredu.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko
Poziv na natjecanje
Međunarodni prvenstvo Švicarske, dio Rutacovog evropskoga kruga, održat će se od 27. do 30. rujna.

1. lipnja
Sudački seminar EBU-a
Sofija - Kao što smo već obavijestili, na sudačkome seminaru koji je EBU priredio uz Veteransko
prvenstvo Evrope sudjelovala je i naša sutkinja Iva Dragičević. U nastavku prilažemo njezin kratki
izvještaj sa ove priredbe:
"Seminar je započeo 13. svibnja pod vodstvom gosp Richarda Atwella iz Velike Britanije. Seminar se
održavao svakodnevno u dva termina, a sudjelovali su suci iz Rumunjske, Bjelorusije, Bugarske, Grčke,
Cipra i Hrvatske. U nedjelju smo radili teoriju raspoređeni u grupe od 3 suca, a sljedećeg dana prešli
smo na praktični dio gdje smo u badmintonskoj dvorani Zimskog dvorca sudili mečeve bugarskoj
reprezentaciji, kao glavni i servisni suci. U utorak, nakon praktičnog dijela, završio je seminar a
navečer je održan sudački sastanak uoči početka Veteranskoga PE. Vrhovni sudac bio je g. David Pegg
iz Velike Britanije, a njegovi pomoćnici su bili iz Danske i Bugarske. Započela sam sa suđenjem u
srijedu, prvoga dana Prvenstva i nastavila do odlaska u subotu 19. svibnja, kada su mi povjerili
suđenje polufinala.
Na Prvenstvu su bili suci iz Škotske, Walesa, Engleske, Danske, Belgije, Nizozemske, Njemačke,

Mađarske, Jugoslavije, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Cipra i Hrvatske. Koristim priliku da se zahvalim
Hrvatskom badmintonskom savezu što mi je omogućio sudjelovanje na ovom natjecanju, te posebno
mentorima Mirni i Davoru Mladiću koji su me svojim savjetima pripremili da uspješno sudjelujem na
međunarodnom sudačkom seminaru i sudim na ovako velikom natjecanju."
Spomenimo da je financijsku potporu za odlazak u Sofiju sutkinji Dragičević pružio njen klub BK
Međimurje Čakovec.
Odluka izbornika Saveza
Na osnovu Statuta Saveza dana 1. lipnja 2001. donosim odluku kojom se u II. selekciju određuju
sljedeći igrači:
M - Đurkinjak, Radić, Ptiček, Špes, Rep, Čimbur, Holbling, Mihetec, Ježić, Morić, Ptičar, Duić, Duspara;
Ž - Poznanović, Mešić, Oreč, Mikuš, Buzov, Šimić, Petranović, Čižmek, Podnarčuk, Brandt, Antolić.
Selekcija počinje s radom početkom nastave sljedeće školske godine dva puta tjedno u turnusima.
Izbornik Saveza, Sergej Bendin
Svjetski dan sporta
Zagreb (ZBS) - Na manifestaciji koja je na ŠRC Trnje priređena 29. svibnja, u povodu Svjetskoga dana
sporta, badmintonsku prezentaciju u ime Zagrebačkoga badmintonskog saveza izveli su igrači
podmlatka BK Stella pod vodstvom Romana Cvetka i Irene Sobote.

31. svibnja
Veteransko prvenstvo Hrvatske
Na Veteransko prvenstvo Hrvatske koje se 3. lipnja igra u Dubrovniku, prijave su poslali badmintonski
klubovi Nika, Ružmarinka (oba Zagreb), Udruga ŠRDM iz Splita te domaćin, BK Gimnazijalac.
Odluke sudačkoga povjerenika
Na osnovu Statuta Saveza dana 30. svibnja donosim sljedeće odluke:
* Vršitelja dužnosti vrhovnoga suca za Prvenstvi Hrvatske za veterane 2001., u Dubrovniku 3. lipnja,
nisam u mogućnosti odrediti, jer nije bilo zainteresiranih kandidata.
* Za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca na Prvenstvu učenika osnovnih škola, Kutjevo 9. i 10. lipnja
2001., određuje se Željko Hrebak.
Sudački povjerenik Davor Mladić
Evropsko veteransko prvenstvo
Sofija (EBU) - Vetaransko prvenstvo našega kontinenta priredio je BS Bugarske od 16. do 20. svibnja.
Nastupili su igrači iz 22 zemlje, a odličja su osvojili igrači iz 11 zemalja. Najuspješniji - sa 12 zlata, 7
srebra i 15 bronci - bili su Englezi.
Na Prvenstvu je kao sudačke dužnosti obavljala i hrvatska sutkinja Iva Dragičević.
Podsjetnik
Podsjećamo na sljedeće rokove Saveza:
1. lipnja - rok članovima Saveza za uplatu dugovanja, prema odluci br. 2 sa III. sjednice Upravnoga
odbora;
5. lipnja - rok predstavnicima regija za prijavu prijedloga promjena u spisima Saveza za sljedeću
sezonu, prema odluci br. 6 sa III. sjednice Upravnoga odbora Saveza.

29. svibnja
Novosti iz Dubrovnika
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Završetak badmintonske sezone u Dubrovniku u znaku je dvaju
održanih natjecanja - školskoga prvenstva Županije i Dubrovačke lige.
* U ponedjeljak 28. svibnja 2001. po prvi put održana su badmintonska prvenstva za osnovne i
srednje škole Dubrovačko
neretvanske županije, na kojem su nastupili učenici pet osnovnih i četiri

�

srednje škole. Postignuti su sljedeći rezultati:
Osnovne škole (natjecanje je bilo izlučno za Prvenstvo HBS-a za osnovne škole):
Ž - do 6. razreda: 1. Mara Čerjan 2. Barbara Đanić, 3. Keti Burdelez, (sve iz OŠ M. Getaldića);
Ž - otvorena konkurencija: 1. Petra Kraljević (MG), 2. Ivana Čutuk (Trpanj), 3. Romana Romanovic
(MG);
ŽŽ - otvorena konkurencija: 1. Petra Kraljević, Mara Čerjan (MG), 2. Ivana Čutuk, Vanja Pancirov (T),
MŽ - otvorena konkurencija: 1. Petra Kraljević, Vlaho Čerjan i Mara Čerjan, Stjepan Nodilo, (MG) 3.
Ivana Čutuk, Matijas Grbavac (T);
M - do 6. razreda: 1. Saša Sanišić, (MG) 2. Adi Karamehmedović (I. Gundulić), 3. Jan Tolj (MG);
M - otvorena konkurencija: 1. Stjepan Nodilo, 2. Vlaho Čerjan 3. Toni Dilberov;
MM - do 6. razreda: 1. Saša Stanišić, Jan Tolj (MG), 2. Adi i Enes Karamehmedović (IG);
MM - otvorena konkurencija: 1. Stjepan Nodilo, Vlaho Čerjan (MG), 2. Mario Nalbani, Toni Dilberov
(MG), 3. Matijas Grbavac, Mate Čutuk (T).
Srednje škole:
Ž - 1. Katarina Itrić, 2. Marijana Zec (G), 3. Lucin (ETŠ);
ŽŽ - 1. Katarina Itrić, Marijana Zec (G), 2. Lucin, Pavla Nodilo (ETŠ);
MŽ - 1.Marijana Zec, Marin Bošković, 2. Katarina Itric, Maro Dragicevic (G)
M - 1. Lukša Romanovic (PTŠ), 2. Maro Dragicević (G), 3. Antun Lazarević (KG);
MM - 1. Marin Bošković, Maro Dragicević, (G) 2. Ivan Rodić, Antun Lazarević (KG).
* Završila je treća sezona Dubrovačke badmintonske lige za pojedince. Odigrano je šest turnira za
pojedince i, po prvi put, tri za parove. Na šestom, posljednjem turniru sezone trener dubrovačkog
kluba "Gimnazijalca" Ratko Galjer osvojio je četvrti uzastopni turnir i uvjerljivo prvo mjesto u ukupnom
redoslijedu. U finalu je pobijedio Vlaha Zlošila 2:0. Treće mjesto na šestom turniru i u ukupnom
redoslijedu osvojio je Dean Tošović ispred Sekulića. Kod seniorki pobijedila je Katarina Itrić, druga je
Deša Karamehmedović ( u finalu 9:4, 9:1), treća Marijana Zec, a četvrta Petra Kraljević. Za ukupni
poredak računaju se četiri najbolja plasmana od šest posljednjih turnira.
M (21 rangirani igrač): 1. Ratko Galjer 844, 2. Vlaho Zlošilo 729, 3. Dean Tošović 699 ...
Ž (20): 1. Katarina Itrić 810, 2. Petra Kraljević 726, 3. Deša Karamehmedović 711, ...
Podsjetnik
Podsjećamo predstavnike regija da je 1. lipnja rok za prijave igrača za Prvenstvo Saveza za učenike
osnovnih škola.

28. svibnja
Bodensee International
Friedrichshafen (BV Friedrichshafen) - Na ovogodišnjem izdanju međunarodnoga juniorskoga turnira
Bodensee članovi prve nacionalne ekipe ostvarili su sljedeće plasmane:
Matea Čiča - do 17 god.: 3. mjesto u ženskim parovima sa Moranom Esih; pojedinačno se nije
kvalificirala iz skupine;
Neven Rihtar - do 15 god.: četvrtfinale pojedinačno; prvo mjesto u muškim parovima (sa Slovencem
Boljkom);
Maja Šavor - do 15 god.: 2. mjesto pojedinačno; 2. mjesto u ženskim parovima sa Matejom Šalov;
Zvonimir Đurkinjak - do 13 god.: četvrtfinale u muškim parovima sa Stjepanom Radićem; pojedinačno
se nije kvalificirao iz sKupine;
Članovi druge ekipe ostvarili su sljedeće plasmane:
Morana Esih - do 17 god.: 3. mjesto u ženskim parovima sa Čičom; pojedinačno se nije kvalificirala iz
skupine;
Zrinka Klarić - do 17 god.: 3. mjesto pojedinačno, osmina finala u ženskim parovima sa Mađaricom
Czifra;
Mateja Šalov - do 15 god.: 3. mjesto pojedinačno; 2. mjesto u ženskim parovima sa Šavor;
Staša Poznanović - do 13 god.: 3. mjesto u ženskim parovima sa Slovenkom Kovač; pojedinačno se
nije kvalificirala iz skupine.
Najbolji plasman od naših predstavnika postigao je Stjepan Radić koji je osvojio prvo mjesto u
konkurenciji do 11 godina, a odličje su osvojile i Vesna Mešić i Petra Oreč, trećim mjestom u ženskim
parovima do 11 godina.
Nastupila su ukupno 73 kluba iz šest zemalja, a budući se klubski poredak računa zbrajanjem

pojedinačnih plamana, naši su klubovi ostvarili sljedeće plasmane:
3. Stella Zagreb,... 12. Medvedgrad 1998,... 41. Zagreb Maksimir.
Prvoplasirani klubovi su iz Slovenije: ljubljanska Olimpija prva je ispred Toma Mirna.
Napominjemo da u izvještaju koji su poslali organizatori nekoliko podataka nedostaje pa su moguće
nadopune.
Novosti iz Zagrebačkoga badmintonskoga saveza
(ZBS) - * Zagrebački badmintonski savez održao je Godišnju skupštinu. Prihvaćeni su izvještaji za
proteklu godinu te financijski plan za ovu, a u članstvo Saveza primljeni su BK Purger i BK Silent.
* U utorak, 29. svibnja u sklopu Svjetskoga dana sporta na središnjoj priredbi u Zagrebu, ŠRC Trnje,
prigodni badmintonski program za rekreativce održat će i BK Stella. Početak u 18 sati.
* U četvrtak 31. o.m. održat će se podjela odličja najboljim natjecateljima Školske lige 2000.-1. Mala
svečanost organizira se u Domu sportova, Trg sportova 11, s početkom u 18 sati. Pojedinačni
pobjednici Lige su: Leo Zdenjak i Tamara Mihetec u konkurenciji 1.-4. razreda, Nikola Ptiček i Sara
Mikuš u konkurenciji 5.-6., te Matia Ramadan i Ana Babić u konkurenciji 7. i 8. razreda. Među školama
najuspješnija je OŠ Matka Laginje.
Podsjetnik
Podsjećamo da je 30. svibnja rok za prijave na Veteransko prvenstvo Hrvatske 2001..

24. svibnja
Interni natječaj za pomoćnika u tajništvu saveza
Sukladno dogovoru upravnih odbora Hrvatskoga i Zagrebačkoga badmintonskoga saveza raspisuje se
interni natječaj za mjesto pomoćnika-volontera u tajništvu obaju saveza, Trg sportova 11.
- pomoćnik bi obavljao administrativno-tehničke poslove iz djelokruga tajnika saveza;
- pomoćnik bi posao obavljao volonterski;
- pomoćnik bi posao obavljao jednom do dva puta tjedno, po pola radnoga vremena dnevno;
- pomoćnik treba biti punoljetan;
- pomoćnik treba poznavati stanje u hrvatskom i zagrebačkom badmintonu, dobro se služiti govorenim
i pisanim engleskim jezikom i poznavati rad na osobnom računalu;
- položen vozački ispit je prednost;
- zainteresirani trebaju poslati pisane kandidature do 10. lipnja o.g. na adresu saveza.
Poziv na MP Češke
(BS Češke) - Češki savez poziva na 30. međunarodno prvenstvo Češke, iz serije RUTAC-ovog
evropskoga kruga, 4.-7. listopada 2001. Prijave do 6. rujna.

23. svibnja
Prvenstvo HBS-a za učenike osnovnih škola
U rubrici Izdvojeno donosimo raspis Prvenstva Hrvatske za učenike osnovnih škola, koje će se održati
u Kutjevu 9. i 10. lipnja o.g. Podsjećamo da prijave na ovo natjecanje podnose predstavnici regija, a
prijave se do 1. lipnja trebaju dostaviti povjerenici natjecanja Renati Hadžihalilović.
Odluka izbornika Saveza
"Na temelju Statuta Saveza dana 22. svibnja donosim odluku da će na natjecanju Bodensee 2001,
Friedridchshafen, 25.-27. svibnja status članova prve ekipe imati igrači Neven Rihtar, Maja Šavor,
Matea Čiča i Zvonimir Đurkinjak, a status članova druge ekipe Morana Esih, Zrinka Klarić, Staša
Poznanović i Mateja Šalov.
Izbornik Saveza Sergej Bendin"
Napominjemo da će se ovo natjecanje sufinancirati od strane Zagrebačkoga badmintonskog saveza
iznosom od 3.000 kuna i to tako da se troškovi prve ekipe financiraju sa dvije trećine toga iznosa, a
troškovi druge ekipe sa jednom trećinom.

22. svibnja

X. međunarodni parski turnir Grada Rijeke
Rijeka (BK Sušak Riadriabanka) - Jubilarni, deseti Međunarodni parski turnir Grada Rijeke, održat će se
uz proslavu riječkoga patrona Svetoga Vida, 17. lipnja. Turnir je namijenjen svim zainteresiranim
uzrastima i igračkim razinama, a organizatori najavljuju i druženje u restoranu Trsatika, nakon
završetka natjecanja. Opširnije informacije o ovom natjecanju u rubrici Izdvojeno.
Seminar u Rogaškoj Slatini
Ministarstvo sporta Republike Slovenije poziva na međunarodni seminar "Kondicija - temelj uspjeha",
koji će se održati u Rogaškoj Slatini od 2. do 3. lipnja o.g. Opširnije obavijesti u Savezu.

21. svibnja
Upute u vezi pretprijava za izvanredni studij
U vezi obavijesti od 11. svibnja kojom obavještavamo o mogućem pokretanju izvanrednoga studija
badmintona, te aktivnosti koje smo s tim u vezi predvidjeli na posljednjoj sjednici Upravnoga odbora,
skrećemo pozornost na sljedeći detalj: obrasci pretprijave namijeni su isključivo za to da se utvrdi broj
zainteresiranih te njihov obrazovni profil. Pretprijava ne predstavlja nikakvu obvezu, ni financijsku ni
administrativnu. Podnošenju konačnih prijava kandidata pristupit će se tek nakon što Savez zajedno sa
Fakultetom za fizičku kulturu razradi detaljne uvjete studija, dakako, ako se za isti pokaže dovoljan
interes.
Stoga upućujemo sve zainteresirane da se za obrazac pretprijave, zajedno s popratnim dopisom,
obrate predstavniku svoje regije. Sve koji smatraju da im načelni uvjeti studija odgovaraju molimo da
popunjeni obrazac pretprijave u roku vrate predstavniku regije kako bi ih on na vrijeme mogao
proslijediti stručnoj povjerenici.
U vezi svih ostalih informacija vezanih uz ovaj projekt tajništvo Saveza i stručna povjerenica Saveza
stoje na raspolaganju.

18. svibnja
IX. svjetski dan sporta
(HSSR) - Hrvatski savez sportske rekreacije podsjeća na 29. svibnja, Svjetski dan sporta. Toga dana
se u cijelom svijetu priređuju vježbačke i natjecateljske manifestacije u kojima gradovi i manja mjesta
prikazuju svoje rekreacijske potencijale. Tim povodom Zagrebački savez sportske rekreacije poziva
zagrebačke badmintonske klubove koji bi željeli ovoj manifestaciji pridružiti i badmintonski program da
se sa svojim prijedlozima jave na tel. 3650-570.
Zagrebačka priredba održat će se na SRC Trnje, Ul. grada Vukovara 236, od 8 do 22 sata.

17. svibnja
Zapisnik i odluke sjednice UO-a
U rubrici Izdvojeno donosimo zapisnik i odluke 3. sjednice Upravnoga odbora Saveza. Skrećemo
pozornost na odluku 6. vezanu uz treću točku dnevnoga reda sjednice kojom se 5. lipnja određuje kao
rok do kojega su predstavnici regija dužni predati prijedloge promjena koje njihova regija želi u
sljedećoj sezoni. Stoga upućujemo i klubove da svoje inicijative i prijedloge na vrijeme dostave svome
predstavniku kako bi on do naznačenoga roka mogao formulirati materijale koji će u najboljoj mjeri
odražavati stvarne potrebe dotične regije.
Skupština BPF-a
(IBF) - Skupština Federacije badmintonskih igrača (BPF) održat će se u Sevilli, 2. lipnja. Opširnije
obavijesti u Savezu.

16. svibnja
Veteransko prvenstvo Hrvatske
Raspis za Veteransko prvenstvo Hrvatske, koje će se održati u Dubrovniku 3. lipnja objavljujemo u

rubrici Izdvojeno. Skrećemo pozornost na konkurenciju "iznad 45", koja se - kao neslužbena opcija po prvi puta uvodi u nacionalnu veteransku konkurenciju.
Zagrebačka školska liga
Zagreb (ZBS) - Rezultati 3. kola Školske lige, parovi:
1. - 4. razred:
MM - 1. Pasarić, Zupanc, 2. Bolčić, Pajalić;
ŽŽ - 1. Antolić, Pozaić; 2. Mlinar. Pervan; 3. Bobinac, Mamić
5.-6. razred:
MM - 1. Radić, Špes; 2. Ježić, Morić; 3. Čimbur, Hoelbling;
ŽŽ - 1. Antolić, Brandt; 2. Majstorović, Pavić;
7.-8. razred:
MM - 1. Ramadan, Hoelbling; 2.Čimbur, Hoelbling; 3. Majstorović, Štefanić;
ŽŽ - 1. Malagić, Pajalić; 2. Pribeg, Gašparić; 3. Postrimovski, Bartolić
MŽ - 1. Radić, Brandt; 2. Ramadan, Malagić; 3. Špes, Antolić.
Odluke ravnatelja natjecanja
Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 16. svibnja. 2001. godine donosim
sljedeće odluke:
1. Na Veteranskom prvenstvu Hrvatske uvodi se neslužbeni dobni razred za igrače iznad 45 godina (za
igrače rođene prije 1956. godine). Konkurencije iznad 45 godina igrat će se u slučaju nastupa barem
tri igrača odnosno para po konkurenciji; u protivnom prijave iznad 45 godina priključuju se
zajedničkom dobnom razredu.
2. Na Veteranskom prvenstvu Hrvatske sustav natjecanja odredit će vrhovni sudac u dogovoru s
ravnateljem natjecanja, a u skladu s pristiglim brojem prijava za pojedinu konkurenciju. Ždrijeb će
izvršiti vrhovni sudac na samom natjecanju na osnovi ždrijebnog popisa koji dostavi ravnatelj
natjecanja.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko.
Upozorenje predstavnicima regija
Obavještavamo predstavnike regija da je dopis vezan uz pokretanje izvanrednoga studija, koji im je
podijeljen na posljednjoj sjednici Upravnoga odbora nepotpun. Naime, zbog prekasno uočene
pogrješke nastale u fotokopiraonici, dopis im je dostavljen bez dvije važne stranice te je potpuni dopis
ponovno poslan predstavnicima regija i stručnoj povjerenici.

14. svibnja
Hrvatska badmintonska liga - III. krug

A-turnir seniora
Zagreb - Hrvatska badmintonska liga 2000.-1. završena je A-turnirom seniora održanim 12. svibnja
2001. u dvorani XV. gimnazije u organizaciji BK Zagreb Maksimir. Na natjecanju se okupilo 20 seniora
iz sedam udruga, te 11 igračica iz šest udruga. Poredak:
M - 1. Vedran Ciganović (Zagreb Maksimir), 2. Neven Rihtar (Stella Zagreb), 3. Hrvoje Kazesović (ZM),
4. Hranilović (Max Zagreb), 5. Ilić (Sušak Riadriabanka), 6. Habuš (SZ), 7. Šestić (SZ), 8. Jurčić (ZM),
9. Pivčević (Udruga ŠRDM), 10. Bojničić (Mx), 11. Cvetko (SZ), 12. Balen (ZM), 13. Šikić (SZ), 14.
Halambek (ZM), 15. Mihetec (ZM), 16. Zorić (ZM), 17. Uhoda (SZ), 18. Mihetec M. (SZ), 19. Zadravec
(Međimurje Čakovec), 20. Bratanić (Ogulin);
Ž - 1. Matea Čiča (ZM), 2. Morana Esih (ZM), 3. Šalov Mateja (ZM), 4. Klarić (SZ), 5. Jurić I. (ZM), 6.
Bručić (Mx), 7. Mešić (ZM), 8. Drvoderić (MČ), 9. Arnautović (SR), 10. Poznanović (Medvedgrad 1998
Zagreb), 11. Ptiček (SZ).
Konačni poredak Lige za ovu sezonu objavit ćemo uskoro.
Treća sjednica Upravnoga odbora
Zagreb - Treća sjednica Upravnoga odbora Saveza održana je 12. svibnja. Cjeloviti zapisnik sjednice
zajedno s odlukama objavit ćemo tokom tjedna, a u nastavku današnjih obavijesti donosimo tekst
dvaju odluka donesenih na sjednici.

2. odluka sjednice Upravnoga odbora Saveza
"Pozivaju se svi članovi Saveza da svoja dugovanja prema Savezu podmire do 1. lipnja 2001. godine."
Prema bilanci Saveza za dan 31. travnja 2001. dugovi članova Saveza prema Savezu su sljedeći:
BK Gimnazijalac: 258,00 kn (90,00 - upisnine za tekuću sezonu; 168,00 - 20% prijavnina s parskoga
turnira Lige);
BK Ogulin: 50,00 kn - upisnine za tekuću sezonu;
BK Silent: 60,00 kn - (10,00 - licenca za sezone '98-00.; 50,00 - upisnina za tekuću sezonu);
BK Stella: 150,00 kn - upisnine za tekuću sezonu;
BK Sušak Riadriabanka: 60,00 kn - upisnine za tekuću sezonu;
BK Turopoljski zmaj: 220,00 kn - licence i iskaznice za sezone '98-00;
BK Zagreb Maksimir: 30,00 - upisnina za tekuću sezonu;
Udruga ŠRDM: 300,00 kn - upisnine za tekuću sezonu.
Poziv se, dakako, ne odnosi na onaj dio gore prikazanih dugova koji su klubovi podmirili nakon 31.
travnja.
6. odluka sjednice Upravnoga odbora Saveza
"Pripreme za sljedeću sezonu odvijat će se prema sljedećem kalendaru djelatnosti:
- 5. lipnja: rok predstavnicima regija da u tajništvo Saveza dostave specificirane zahtjeve za
promjenama koje njihove regije žele u sljedećoj sezoni. Tajnik Saveza dužan je odmah po isteku roka
proslijediti zahtjeve odgovarajućim dužnosnicima Saveza;
- 15. lipnja: rok dužnosnicima Saveza da u tajništvo Saveza dostave prijedloge promjena u spisima
Saveza iz svoje nadležnosti;
- 30. lipnja: termin 4. sjednice Upravnoga odbora Saveza na kojem će se usvojiti promjene u
pravilnicima Saveza za sezonu 2001.-2."
Bilanca Saveza na dan 30. travnja 2001.
Dugovanja Saveza: 64.028,06 kn
Potraživanja Saveza: 7.228,00 kn
Stanje na računu: 38.340,10
Stanje u blagajni: 0 kn
Prihodi u 2001.: 116.671,23 kn
Rashodi u 2001.: 80.435,98 kn
Prihodi u IV./2001.: 81.680,96 kn
Rashodi u IV./2001.: 47.487,51 kn.

11. svibnja
Izvanredni trenerski studij pri Fakultetu za fizičku kulturu
Odjel za izobrazbu trenera pri zagrebačkome Fakultetu za fizičku kulturu pokrenuo je inicijativu za
otvaranje trenerskoga studija za određen broj tzv. malih sportova, među kojima su se nadležni
posebno obratili i našem Savezu. Želja je Fakulteta do sredine lipnja ustanoviti interes u hrvatskome
badmintonu za pokretanje takvoga vida obrazovanja koji bi polaznicima omogućio stjecanje naslova
višega badmintonskog trenera.
Studij bi trajao 5 semestara, a bio bi organiziran u trajanju od 12 do 15 radnih dana koncentrirane
nastave po svakome semestru. Cijena bi ovisila o broju polaznika, pri čemu se uz minimalni broj od 10
do 15 osoba radi o kalkulativnoj procjeni na 2.500 do 3.000 kuna po semestru po polazniku.
Cijeli dopis - sa uvjetima upisa i pripadajućim obrascem predprijave - proslijedit će se predstavnicima
regija Saveza koji su dužni upoznati svoje članstvo sa ovom idejom i zajedno sa stručnim
povjerenikom Saveza do sredine lipnja ustanoviti eventualni interes kako bismo mogli nastaviti ovaj
projekt, za kojim se u hrvatskome badmintonu potreba osjeća već nekoliko sezona.
Poziv na Polonia Cup
(EBU) - Evropska badmintonska unija i BS Belgije pozivaju na Polonia Cup, ekipno prvenstvo Evrope
mlađih juniora (U17), koje će se održati u Neerpeltu od 3. do 7. listopada 2001. Ovo natjecanje - u
kojem će se mečevi igrati na tri dobivena gema do 7 bodova - u planu je našega Saveza i predstavlja
prvi nastup podmladačke reprezentacije na jednom evropskom prvenstvu.

Neidentificirane uplate Savezu
Na račun Saveza stigle su četiri neidentificirane uplate od po 30 kn za koje pretpostavljamo da su
namijenjene upisninama (registracijama) igrača. Budući da uplate nisu stigle ni od kojega kluba već su
to uplate građana izvršene u Zagrebu molimo klubove da provjere među svojim članstvom tko su
uplatitelji, koja je svrha uplate te da ubuduće ove uplate obavljaju preko žiro-računa kluba. Navodimo
podatke iz izvadaka za sve četiri uplate:
Pošta Zagreb 10122, 4. svibnja
ZAP Zagreb, poslovnica 7, 4. svibnja
Pošta Zagreb 10124, 7. svibnja
Pošta Zagreb 2, 8. svibnja

10. svibnja
Podmladački turnir u Kapsovaru
S malim zakašnjenjem javljamo rezultate turnira u Kaposvaru održanog 30. travnja. Nastupili su mlađi
kadeti iz Austrije, Mađarske, Slovenije te hrvatski predstavnici, članovi BK Medvedgrad 1998 Zagreb i
BK Osijek.
Do 13 godina:
M (nastupila 24 igrača): 1. Zvonimir Đurkinjak, 5.-8. Hoelbling, Budimir, 9.-16. Morić, Čimbur, Ježić,
Zupanc, Špes.
Ž (nastupilo 26 igračica): 1. Staša Poznanović, 5.-8. Antolić, Silović, 9.-16. Grgić.
Do 11 godina:
M (nastupila 32 natjecatelja): 2. Stjepan Radić, 9.-16. Morić, Herceg, Uhoda, Zupanc.
Ž (nastupilo 16 igračica): 5.-8. Antolić.

8. svibnja
Turbo limač - masters rekreativnog niza
Zagreb (Zbor HBS) - Majstoricom odigranom 5. svibnja u TB centru na Velesajmu završen je
ovosezonski niz rekreativnih turnira Turbo limača. Nastupilo je 16 igrača, a pobjednikom je postao
Darko Dananić koji je u finalu svladao Slavena Andrašića. Treći je bio Davorin Lokar nakon pobjede
nad Damirom Kopsom.
U ukupnom poretku prvi je Darko Dananić, a slijede Damir Kopsa, Davorin Lokar, Slaven Andrašić,
Željko Senfner itd.
Odluke sudačkoga povjerenika
* Na osnovi Statuta Saveza 7. svibnja 2001. donosim odluku da se sukladno Sudačkome pravilniku
Saveza:
- sudačko zvanje "regionalni sudac" dodjeli Deniju Lokasu;
- sudačko zvanje "savezni sudac" dodjeli Ivi Dragičević;
- sudačko zvanje "savezni sudac" dodjeli Goranu Šalovu.
* Na osnovi Statuta Saveza 7. svibnja 2001. za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca na A-turniru HBL-e,
III- krug, Zagreb 12. svibnja određujem Zlatka Šavora.
Sudački povjerenik, Davor Mladić.
Konačni poredak Evropskoga badmintonskoga kruga 2000.-1.
(EBU) - Međunarodnim prvenstvom Austrije završio je EBK 2001.-2. Nakon niza od 17 turnira, među
kojima je preposljednji bio Croatian International, pobjednici po kategorijama su:
M - Przemyslaw Wacha (Poljska), koji je - da spomenemo - u Zagrebu eliminiran već u prvome kolu.
Iza njega plasirali su se Nijemci Huckstaedt i pobjednik CI-a Pongratz, a slijedi veća skupina engleskih,
danskih i nizozemskih igrača.
Ž - Tracy Hallam (Engleska), ispred Nizozemki Janssen i međunarodne prvakinje Hrvatske Karine De
Witt. Na petome mjestu je Ljubljančanka Maja Pohar.
MM - Mathias Boe (Danska) osvojio je najviše bodova (poredak se računa pojedinačno) ispred
sunarodnjaka Hovgaarda, te Poljaka Logosza i Mateusiaka, finalista zagrebačkog turnira.
ŽŽ - Mork Christiansen i Andersen (Danska), finalistice CI-a, prve su ispred veće skupine engleskih,
nizozemskih i austrijskih igračica.

MŽ - Britta Andersen osvojila je prvo mjesto ispred svoga manje-više stalnoga partnera Mathiasa Boea
(oboje Danska). Na trećem je mjestu Dankinja Mork Christiansen, a četvrto i peto mjesto dijele
Poharovi.
Hrvatskih predstavnika nema, nažalost, među igračima koji su ove sezone osvajali bodove EBK-a.
Austrijski ljetni kampovi
(BK Pressbaum) - Austrijanci podsjećaju na program svojih ljetnih kampova u Pressbaumu i Poreču.
Informacije na naslovu www.sommercamps.at .

7. svibnja
Kadetsko prvenstvo Hrvatske
Zagreb - Prvenstvo Hrvatske za dobni uzrast kadeta i mlađih kadeta održano je 6. svibnja u dvorani
Jelenovac u organizaciji BK Purger Zagreb. Vrhovni sudac natjecanja bio je Davor Mladić. Ukupno je
nastupilo 37 mlađih kadeta iz 6 udruga te 15 kadeta iz 6 udruga. Odličja su osvojili sljedeći
natjecatelji:
Kadeti:
M - 1. Neven Rihtar (Stella Zagreb), 2. Janko Prošić (Zagreb Maksimir), 3. Vinko Vešligaj (ZM), Luka
Zdenjak (Medvedgrad 1998 Zagreb)
Ž - 1. Maja Šavor (SZ), 2. Andrea Žvorc (MZ), 3. Anita Ptiček (SZ), Mateja Šalov (SZ)
MM - 1. Mišel Mihetec, Neven Rihtar (SZ), 2. Prošić, Vešligaj (ZM), 3. Kiptavi, Budimir (Osijek),
Zdenjak, Ramadan (MZ)
ŽŽ - 1. Maja Šavor, Mateja Šalov (SZ), 2. Babić, Ptiček (SZ), 3. Žvorc, Šarić (MZ), Ivanković, Malagić
(MZ)
MŽ - 1. Neven Rihtar, Maja Šavor (SZ), 2. Mihetec, Šalov (SZ), 3. Prošić, Mešić (ZM), Zdenjak, Žvorc
(MZ)

Mlađi kadeti:
M - 1. Zvonimir Đurkinjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Stjepan Radić (Medvedgrad 1998 Zagreb),
3. Nikola Ptiček (Stella Zagreb), Hrvoje Špes (MZ)
Ž - 1. Staša Poznanović (MZ), 2. Vesna Mešić (ZM), 3. Petra Oreč (SZ), Ivana Buzov (ZM)
MM - 1. Zvonimir Đurkinjak, Stjepan Radić (MZ), 2. Rep, Ptiček (SZ), 3. Duspara, Mihetec(SZ), Špes,
Hummel (MZ/Osijek)
ŽŽ - 1. Vesna Mešić, Petra Oreč (ZM/SZ), 2. Poznanović, Silović (MZ/O), 3. Brandt, Antolić (MZ),
Mikuš, Buzov (ZM)
Hrvatska badmintonska liga - III. krug
B-turnir seniora, regija Jug
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Turnir je održan 6. svibnja u dvorani OŠ Ivana Gundulića u organizaciji
BK Gimnazijalac Dubrovnik. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su pravo nastupa na A-turniru.
M - nastupilo 10 igrača iz dvije udruge. Poredak:
1. Dragan Pivčević (Udruga ŠRDM Split), 2. Hadžić (US), 3. Dvornik (US), 4. Galjer (Gimnazijalac
Dubrovnik), 5. Tošović (GD), 6. Zlošilo (GD), 7. Nikolić (GD), 8. Sekulić (GD), 9. Čerjan (GD), 10.
Nodilo (GD).
Ž - nastupile četiri igračice iz jedne udruge. Poredak:
1. Katarina Itrić (GD), 2. Kraljević (GD), 3. Zec (GD), 4. Čerjan (GD).
Oglas
Tajvanska tvrtka Trump oglašava svoje badmintonske proizvode na naslovu www.trump-sports.com i
poziva zainteresirane na poslovnu suradnju.

4. svibnja
Odluke ravnatelja natjecanja
* "Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 3. svibnja 2001. godine donosim
sljedeću odluku:
Organizacija Prvenstva Hrvatske za veterane dodjeljuje se Badmintonskom klubu Gimnazijalac prema

prijavi za organizaciju natjecanja od 3. siječnja 2001. godine. Natjecanje će se održati 2./3. lipnja
2001. u Dubrovniku."
* " Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 3. svibnja 2001. godine donosim
sljedeću odluku:
Obvezuju se svi učesnici Kadetskog prvenstva Hrvatske na vršenje sudačkih dužnosti na istom
natjecanju.
Obrazloženje: Prisutnost vršitelja sudačkih dužnosti na natjecanju ubrzat će tijek natjecanja te će
olakšati natjecateljima i gledateljstvu praćenje rezultata."
* "Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 3. svibnja 2001. godine donosim
sljedeću odluku:
Uvažava se naknadna prijava Sušak Riadria banke na Kadetsko prvenstvo Hrvatske budući da su
prijave stigle prije izvršenja ždrijeba, a prijava je kasnila zbog poteškoća tehničke prirode.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko.
Obavijest članovima Upravnoga odbora
Treća sjednica Upravnoga odbora Saveza, zakazana za 12. svibnja, održat će se sa početkom u 11.30,
a ne u 10.00 sati kako je najavljeno u pozivu. Molimo odbornike da uvaže ovu promjenu do koje je
došlo na zahtjev XV. gimnazije u čijem se prostoru sjednica održava.
I. Pokorni na MP Austrije
Hrvatska sutkinja Ivanka Pokorni sudila je finale žena pojedinačno na Međunarodnome prvenstvu
Austrije koje je protekloga vikenda održano u Pressbaumu uz sudjelovanje preko dvjesto igrača iz
cijeloga svijeta. Sutkinja Pokorni je iskoristila prigodu ovoga okupljanja, i nazočnost g. Petera Tarcale,
vrhovnoga suca Croatian Internationala, te je u svojstvu povjerenice za velika natjecanja sa g.
Tarcalom izvršila podrobnu analizu zagrebačkoga turnira, o čemu će podnijeti pisani izvještaj.
Skupština Zagrebačkoga badmintonskoga saveza
(ZBS) - Na sjednici održanoj 3. svibnja Izvršni odbor ZBS-a odlučio je da se Godišnja skupština Saveza
održi u ponedjeljak 21. svibnja u 18 sati.

3. svibnja
Popis reprezentativaca
(IBF) - IBF je objavio popis reprezentativaca Hrvatske ažuriran novim imenima, sa pripadajućim
brojevima IBF-a. Nakon Croatian Internationala dodani su sljedeći igrači:
Marko Habuš, IBF No 14312
Zrinka Klarić, IBF No 14316;
Mario Šestanj Perić, IBF No 14313.
Kadetsko prvenstvo Hrvatske
Molimo klubove da prije Prvenstva provjere u Upisniku Saveza imaju li svi prijavljeni pravo nastupa,
odnosno da nedostajuće dokumente dostave na licu mjesta u dvorani Jelenovac.

2. svibnja
Hrvatska badmintonska liga - III. krug
B-turnir seniora regije Zapad
Rijeka (BK Sušak Riadriabanka) - Turnir je održan 28. travnja 2001. u dvorani OŠ Brajda. Organizator
BK Sušak Riadriabanka. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su nastup na A-turniru.
M (nastupilo 12 igrača iz dva kluba): 1. Budimir Bratanić (Ogulin); 2. Mamula (Sušak Riadribanka); 3.
Hržić (SR); 4. Šantek (SR), 5. Tomulić (SR); 6. Golčić (SR) 7. Pavačić (SR); 8. Katalinić (SR); 9. Luketić
(Og); 10. Bogović (SR); 11. Harapin (SR); 12. Pugel (SR).
Ž (nastupilo pet igračica iz jednoga kluba) - 1. Maja Arnautović (SR); 2. Doričić (SR); 3. Vukičević
(SR), 4. Tomulić (SR); 5. Ćuzela (SR).

I. podmladačko prvenstvo Slavonije i Baranje
Osijek (BK Osijek) - U subotu 29. travnja u dvorani Graditeljsko geodetske škole održano je Prvo
prvenstvo Slavonije i Baranje za podmladak. Među dvadesetak sudionika najuspješniji su bili Osječani i
Kutjevčani koji su ravnomjerno podijelili odličja, a najuspješniji natjecatelj bio je Goran Hummel koji je
osvojio titule u sve tri konkurencije. Rezultati završnih susreta:
M - Goran Hummel (Osijek) - Danijel Kiptavi (Kutjevo) 4:15, 15:2, 15:9
3. Budimir (K); 4. Šimović (O).
Ž - Valentina Silović (K) - Marija Grgić (K) 11:6. 11:2
3. Marić (O); 4. Đurđević (O).
MM - Goran i Aleksandar Hummel (O) - Danijel Kiptavi, Ivan Budimir (K) 15:6, 15:10
3. Bojanc (O); 4. Šimović (K).
ŽŽ - Valentina Silović, Maja Grgić (K) - Ivana Đurđević, Jasenka Augustinović (O) 15:4, 15:7
3. Došen (K), 4. Pranjić (K).
MM - Goran Hummel, Ivana Đurđević (O) - Danijel Kiptavi, Valentina Silović (K) 17:14, 4:15, 15:8.
3. Branimir Bojanc, Jasenka Augustinović (O).
Kadetsko prvenstvo Hrvatske
Prijave na Prvenstvo poslali su badmintonski klubovi: Max Zagreb, Medvedgrad 1998 Zagreb, Osijek,
Stella Zagreb i Zagreb Maksimir.
Odluke dužnosnika Saveza
* Odluka ravnatelja natjecanja od 27. travnja 2001.
"Na osnovu Statuta Saveza donosim odluku da se organizacija saveznoga A-turnira III. kruga Hrvatske
badmintonske lige dodijeli Badmintonskom klubu Zagreb Maksimir prema prijavi za organizaciju
natjecanja od 23. studenoga 2000. godine. Turnir će se održati 12./13. svibnja 2001. u Zagrebu, u
dvorani XV. gimnazije."
* Odluka sudačkoga povjerenika od 30. travnja 2001.
" Na osnovu Statuta Saveza donosim odluku da se za dužnost vrhovnoga suca na Kadetskome
prvenstvu Hrvatske 2001., Zagreb, 6. svibnja 2001. određuje Davor Mladić."
* Odluka sudačkoga povjerenika od 1. svibnja 2001.
" Na osnovu Statuta Saveza i na temelju Sudačkoga pravilnika, točka 6.3, odobravam odstupanje od
točke 1.8 istoga Pravilnika za natjecatelje na Kadetskome prvenstvu Hrvatske 2001. Isti na
navedenom natjecanju mogu obavljati sudačke dužnosti prema navedenoj točki.
Obrazloženje: Vršenje sudačkih dužnosti natjecatelja na Kadetskome prvenstvu Hrvatske 2001. je
sastavni dio njihove obuke za obavljanje istih na međunarodnome turniru za podmladak u Poreču,
Croatian Junior 2001. te je stoga nužno sprovesti je u cilju kvalitetnije pripreme što većega broja
natjecatelja kadetskoga uzrasta."

28. travnja
III. sjednica Upravnoga odbora Saveza
Direktor Saveza zakazao je sjednicu za subotu 12. svibnja 2001. u 10.00 sati u Zagrebu, u prostoru
XV. Gimnazije, Jordanovac 8 i predložio sljedeći dnevni red:
1 Ovjera zapisnika 2. sjednice Upravnoga odbora Zapisnika s pripadajućim Odlukama
2 Izvješće o izvršenju Plana za razdoblje I. - III. 2001.
2.1 Izvještaji dužnosnika Saveza
2.2 Pregled računovodstvenih izvoda s bilancom Saveza na dan 31. III. 2001.
2.3 Privremeni izvještaj o Croatian Internationalu 2001 (materijal ce biti dostavljen naknadno)
2.4 Djelovanje sudačke službe u proteklome razdoblju
2.5 Izvještaj R. Hadžihalilović o boravku u Indoneziji
3. Razrada Plana za prvo tromjesečje 2001.
3.1 Razrade dužnosnika 3.
3.2 Pravila prvenstva HBS-a za učenike osnovnih škola
4. Odluka o kandidaturi Croatian Juniora za Evropski juniorski krug
5 Žalbe i primjedbe
5.1 Upit BK Medvedgrad 1998 Zagreb u vezi Juniorskoga prvenstva Hrvatske
5.2 Žalba BK Fortuna Vrbovec na odjelu domaćinstva Kadetskoga prvenstva Hrvatske

6 Stegovna problematika u Savezu
6.1 Usklađenje stegovnoga pravilnika sa Statutom Saveza
6.2 Neriješeni stegovni postupci
7. Ovjera odluka direktora Saveza
7.1 Odluka o pristupanju BK Purger u članstvo regije Centar
7.2 Odluka o valjanosti liječničkoga pregleda
7.3 Odluka o donošenju Pravilnika o obljetničkoj nagradi
7.4 Odluka o nagrađenima
8 Ostalo
Materijali za sjednicu odbornicima su poslani danas.

27. travnja
Međunarodno prvenstvo Austrije
Pressbaum (BS Austrije) - Na Međunarodnom prvenstvu Austrije u pojedinačnoj konkurenciji nastupili
su i hrvatski predstavnici Vedran Ciganović i Silvio Jurčić te ostvarili sljedeće rezultate:
I. kolo kvalifikacija:
Vedran Ciganović - slobodan
Silivo Jurčić - slobodan
II. kolo kvalifikacija:
Vedran Ciganović - Pavlos Charalambdis (Grčka) 2:1
Silvio Jurčić - Vasilios Velkos (Grčka) 1:2
III. kolo kvalifikacija:
Vedran Ciganović - Stanislav Pukov (Rusija) 0:2
Školsko prvenstvo Rijeke
Rijeka (BK Sušak Riadriabanka) - Prvi turnir Prvenstva školskih sportskih klubova Rijeke održan je 25.
travnja u OŠ Brajda. Izvještava Damir Ilić:
" Prvi turnir Prvenstva ŠSK Rijeka okupio je 54 natjecatelja iz 7 osnovnih škola, a igralo se u
konkurencijama dječaka i djevojčica. Nakon susreta po skupinama pobjednici su se kvalificirali u
četvrtfinale te po kup-sustavu riješili poredak na vrhu.
Kod dječaka nastupilo je 27 igrača. Marin Golčić (OŠ Brajda) bio je uvjerljiv od početka pa do finala u
kojem je sa 15:5 i 15:7 svladao Dubravka Bogovića (OŠ Brajda). Učenici OŠ Brajda zauzeli su i
sljedećih pet mjesta: Sanjin Pugel u borbi za treće mjesto pobijedio je Marka Cvitana. Od petoga do
osmoga mjesta poredali su se Kučić, Humić, Javorski te Čeko koji je predstavljao OŠ Vežica.
Kod djevojčica brajdašice Maja Arnautović i Jana Vukičević lako grabe kroz uvodne borbe prema
očekivanom finalu. U završnom meču koji se protegao kroz tri uzbudljiva i neizvjesna gema
Arnautovićeva izlazi kao pobjednica nakon 9:11, 11:3, 11:6. U borbi za treće mjesto Anja Dorčić (OŠ
V. Gortan) pobijedila je Dijanu Ćuzelu (OŠ Kozala). Od petoga do osmoga mjesta smjestile su se
brajdašice Mlačić, Konjarević i Celevska, te Bruketa iz OŠ V. Gortana.
Kako je ovo natjecanje bilo izlučno za nastup na Prvenstvu HBS-a za učenike osnovnih škola, najbolje
plasirani će u Kutjevu 9. i 10. lipnja zastupati svoju regiju."
Jakostna ljestvica IBF-a
(IBF) - Na posljednjem travanjskom izdanju svjetske rang-liste naše igrače bilježimo samo u
konkurenciji muškaraca pojedinačno:
M (rangiran 421 igrač) - 409. mjesto Silvio Jurčić, Janko Hranilović, Mislav Balen, Hrvoje Kazesović 6,30 bodova.
Podsjetnik
* 30. travnja je rok za prijavu igrača na Ljetnu školu EBU-a, o čemu smo obavijestili 14. ožujka.
* 1. svibnja rok je za prijavu na Kadetsko prvenstvo Hrvatske.
Adresar
Sudački povjerenik, Davor Mladić:
nova e-adresa: davor.mladic@hi.hinet.hr

25. travnja
Pismo glavne tajnice EBU-a predsjedniku Saveza
Glavna tajnica EBU-a gđa. Gisela Hoffmann po povratku s našega turnira uputila je kraće pismo
predsjedniku Saveza Velimiru Čerkezu u kojem njemu i ostalim članovima turnirskoga odbora "te svim
drugim prijateljima iz hrvatskoga badmintona zahvaljuje na ljubaznosti i gostoljublju iskazanima
tijekom boravka u Zagrebu". Glavna tajnica također izražava čestitke Savezu "na veoma uspješnoj
organizaciji Međunarodnoga prvenstva. Potreban je uporan rad i mnogo napora da se priredi turnir
ove veličine, ali vaš priređivački tim obavio je ovu zadaću veoma dobro", zaključuje tajnica na kraju
svoga pisma.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Na osnovu Statuta Saveza 24. travnja 2001. donosim odluku da na sudačkome seminaru u Bugarskoj,
Sofija, 13.-15. svibnja 2001., te nakon toga na Europskom prvenstvu za veterane, 16.-20. svibnja.
također u Sofiji, sudjeluje sutkinja Iva Dragičević.
Sudački povjerenik, Davor Mladić"
Croatian International 2002
Direktorica Evropskoga kruga obavijestila nas je da je g. Peter Tarcala određen za vrhovnoga suca
našega turnira i za sljedeću godinu.
Osvrt u Sportskim novostima
U današnjem broju Sportskih novosti novinar Toma Dragičević daje osvrt na CI problamatizirajući
opravdanost održavanja ovakvoga natjecanja, a u svjetlu lošega plasmana hrvatskih igrača. Ne sporeći
argumente kojima se autor služi, držimo da tema o opravdanosti CI-a iznesenim argumentima ni
izbliza nije iscrpljena pa je u tome smislu direktor turnira već najavio odgovor Sportskim novostima.
Adresar
Izbornik Saveza, Sergej Bendin, dodati mobitel:
098 16 52 324

24. travnja
CI 2002 primljen u Evropski krug
(EBU) - U Savez stigla je obavijest ravnateljice Evropskoga badmintonskoga kruga Irene Delvai:
"Drago mi je da mogu potvrditi da je vaš zahtjev za uvrštenje u Evropski badmintonski krug RUTAC
usvojen od strane Vijeća Evropske badmintonske unije."
Ova očekivana, ali zato ništa manje značajna vijest, potvrda je trogodišnjih napora da Međunarodno
prvenstvo postane ne samo stožerni badmintonski događaj sezone u Hrvatskoj, već i mjesto pune
afirmacije Hrvatskoga badmintonskoga saveza u međunarodnim badmintonskim okvirima. Ova vijest
najveće je priznanje svima koji su pripomogli da se dosadašnji turniri održe, osobito onima koji su
sudjelovali u prirednji ovoga Croatian Internationala. Uvrštenje CI-a u elitnu seriju evropskih
međunarodnih prvenstava posljedica je zajedničkih napora kako onih koji su ovaj sportski događaj
pripremali tako i onih koji su ga izveli. Među potonjima treba istaći sudačku službu koja je sa
smanjenim brojem raspoloživih ljudi izgurala neočekivano obiman natjecateljski program ovogodišnjeg
turnira, a da pri tome nije bilo nikakvih primjedbi na kvalitetu suđenja. Dio zasluga za to svakako
pripada i veoma kooperativnom i savjesnome vrhovnome sucu g. Petru Tarcali koji je u ovoj ulozi
debitirao upravo u Zagrebu.
Spomenimo da Vijeće EBU-a, donoseći ovu odluku, na našu sreću nije imalo uvida u vrlo važnu
kriterijsku stavku "televizijska pokrivenost priredbe", odnosno u činjenicu da je Hrvatska televizija - u
nekoliko sati svoga sportskoga programa na dan završetka CI-a - turniru poklonila 35 sekundi u emisiji
"Sport danas".
Prvenstvo Hrvatske za kadete
Raspis Prvenstva Hrvatske za kadete nalazi se u rubrici Izdvojeno. Ispričavamo se zbog kašnjenja u
objavi raspisa do kojeg je došlo zbog zauzetosti na CI 2001.

Poziv na MP Slovačke
Prešov (BS Slovačke) - Međunarodno prvenstvo Slovačke, dio Rutacovoga Evropskoga kruga 2001-2.
održat će se od 11. do 14. listopada ove godine.
Odgoda majstorice Turbo limača
Zagreb (Zbor HBS) - Masters rekreativnoga niza Turbo limača zbog održavanja proljetnoga Velesajma
pomiče se na novi termin - 5. svibnja s početkom u 10 sati.
Lake španerice
Korejska tvrtka JM International oglašava svoje lake mašine za špananje reketa, težine svega 3 kg.
Obavijesti na naslovu www.minism.com .

23. travnja
Croatian International
Zagreb - Finalima u svih pet konkurencija završio je četverodnevni program Međunarodnoga prvenstva
Hrvatske u badmintonu. Nakon točno dvije stotine održanih mečeva oko stotinu i sedamdeset
natjecatelja iz 23 zemlje sa četiri kontinenta razišlo se uz sljedeće završne ishode:
M
polufinale - Kaldau (Danska) : Massing (Nizozemska) 15:4, 15:8; Pongratz (Njemačka) : Vasconcelos
(Portugal) 15:11, 15:5
finale - Pongratz : Kaldau 15:11, 15:5
Ž
polufinale - Meulendijks (Nizozemska) : Nedelčeva (Bugarska) 11:1, 11:1; De Wit (Nizozemska) :
Michalowsky (Poljska) 13:10, 6:11, 11:4;
finale - De Witt : Meulendijks 13:10, 6:11, 11:4
MM
polufinale - Logosz, Mateusiak (Poljska) : Gallet, Lefort (Francuska) 15:9, 15:8; Blair, Shirley (Novi
Zeland) : Hopp, Tesche (Njemačka);
finale - Hopp, Tesche : Logosz, Mateusiak 15:7, 15:3
ŽŽ
polufinale - Andersen, Christiansen (Danska) : Wat, Wemyss (Škotska) 15:12, 15:7; Hoy, Sorensen
(Danska) : Van Den Heuvel, Van Hooren (Nizozemska) 17:14, 15:3;
finale - Van den Heuvel, Van Hooren : Andersen, Christiansen 15:12, 15:7
MŽ
polufinale - Steffensen, Christiansen (Danska) : Hogg, McEwan (Škotska) 15:13, 15:10; Langbak,
Andersen (Danska) : Siegmund, Pietrowski (Njemačka) 3:15, 15:4, 15:6;
finale - Steffensen, Christiansen : Langbak, Andersen 15:10, 15:10.
Potpuni rezultati turnira nalaze se u rubrici posvećenoj Croatian Internationalu.
Dodjela obljetničkih nagrada
Zagreb - U sklopu "players partyja", zabavne večeri za sudionike Croatian Internationala, u doskoteci
Sokol održana je i kratka ceremonija podjele prvih Obljetničkih nagrada HBS-a, kojom se obilježila
deseta godišnjica Saveza. U nazočnosti tajnice Evropske badmintonske unije gđe Gisele Hoffman,
nagrade su primili igračica Andrea Jurčić, volonter i pokrovitelj Božidar Denžić, te dužnosnik Marinko
Šišak. Plakete i prigodan poklon dobitnicima je uručio prvi predsjednik Hrvatskoga badmintonskog
saveza Alan Kreiziger.
RUTAC European Badminton Circuit 2001-2
Ovogodišnje izdanje Croatian Internationala bio je i posljednji test za organizatore iz HBS-a prije nego
Vijeće Evropske badmintonske unije donese odluku o tome kojih će 15 badmintonskih saveza ući u
Evropski krug za sezone koje slijede. Naime, kao što smo već izvijestili, namjera je EBU-a kao i novog
sponzora Evropskoga kruga, tvrtke RUTAC, da se evropska serija ograniči na stalan broj turnira koji bi
se standardom trebali približiti razini turnira svjetske serije. Očekujući odluku - koja bi trebala uslijediti
već početkom ovoga tjedna - prenosimo neformalnu ocjenu gđe Gisele Hoffmann, koja je na turniru
bila u funkciji promatrača, da se od turnira Evropskoga kruga jedino Međunarodno prvenstvo
Francuske - koje se radi u potpuno profesionalnoj organizaciji - može pohvaliti boljim organizacijskim

standardom od Croatian Internationala. A da se radi o doista ozbiljnim kriterijima svjedoči i činjenica koju smo za sada saznali neslužbeno - da će iz budućega RUTAC EBC-a ispasti Međunarodno
prvenstvo Španjolske budući da organizatori - a podsjetimo da su Španjolci 1992. organizirali prvi
olimpijski turnir, kao i ovogodišnje Svjetsko prvenstvo - dosad nisu uspjeli ostvariti organizacijsku
razinu zacrtanu od strane EBU-a.

21. travnja
Croatian International - 2. dan
Zagreb - Drugi dan međunarodnoga prvenstva Hrvatske, prvi glavnoga turnira, bio je ujedno i
posljednji dan za naše predstavnike, koji su nastupili u parskim konkurencijama. Iznenađenje dana je
poraz nositelja Wache od Danca Kaldaua, ali i nekoliko neočekivanih ishoda u ženskom dijelu turnira.
Ovo potvrđuje da je ovogodišnje izdanje Croatian Internationala ne samo masovnije nego i
izjednačenije u kvaliteti od prošlogodišnjeg.
U sklopu programa drugoga dana održana je i kratka ceremonija otvorenja natjecanja u kojoj je - u
ime predsjednika Zagrebačkoga športskog saveza Ante Vrdoljaka - sudionike pozdravio član
Upravnoga odbora Zagrebačkoga športskoga saveza dr. Damir Karlović.
Poziv na natjecanje
* Badmintonski klub iz Villers-le-Laca u Francuskoj poziva na turnir o kojem se obavijesti mogu naći
na naslovu: www.bvll.fr.st .
Trenerica u potrazi za poslom
Kineska trenerica Luo Guo Hoi, rođena 1962., koja posljednjih pet godina radi na Sejšelima, zanima se
za mogućnost zaposlenja u Hrvatskoj. Opširnije informacije u Savezu.

19. travnja
Croatian International - 1. dan
Zagreb - Izlučna natjecanja muškaraca i žena pojedinačno nisu donijela gotovo nimalo radosti
hrvatskim predstavnicima. Ni jedan naš igrač nije uspio ući u glavni turnir pojedinaca, te jedino
možemo istaći pobjedu Nevena Rihtara nad Grkom Tsartsidisom 15:8, 15:6 u prvome kvalifikacijskom
kolu. Potpuni rezultati su u odnosnoj rubrici Croatian Internationala.
Među zbivanjima prvoga dana spomenimo i lijep potez austrijske igračice Tine Freimuller koja je
odlučila čekati svoju protivnicu Hristovu, koja se zbog kašnjenja aviona pojavila u dvorani sa više od
sata zakašnjenja, iako je taj meč mogla dobiti bez borbe. Austrijska igračica meč je doduše izgubila,
ali njena gesta vrjednija je od pobjede.

18. travnja
18. IV. 1991. - 18. IV. 2001.
Na današnji dan prije deset godina u Zagrebu su badmintonski klubovi Zagreb, Stella i Osijek osnovali
Hrvatski badmintonski savez. U sklopu obilježavanja ovoga datuma direktor Saveza donio je sljedeće
odluke:
"Na temelju Statuta Saveza, a uz pisanu suglasnost članova Upravnoga odbora Tomislava Grubića,
Dina Hadžića, Vanje Kalinović i Tomislava Luketića, zbog žurnosti donosim sljedeće odluke iz
nadležnosti Upravnoga odbora:
1. Usvaja se Pravilnik o Obljetničkoj nagradi Hrvatskoga badmintonskoga saveza.
2. Za dobitnike Obljetničke nagrade u povodu desete obljetnice Saveze proglašuju se:

Andrea Jurčić,
igračica Badmintonskoga kluba Zagreb Maksimir, za devet uzastopnih pojedinačnih naslova nacionalne
prvakinje i pregršt drugih titula u domaćim natjecanjima, te stoga što je iznimnim sportskim talentom
održavala razinu vrsnoće u vremenu u kojem hrvatski badminton još nije mogao izgraditi vlastitu
međunarodno priznatu kvalitetu.

Božidar Denžić,
badmintonski volonter i podupiratelj, za nesebičnu novčanu i logističku podršku kojom je pomogao da

se prebrode mnoge poteškoće u radu Saveza, te osigurao uvjete za stalan stručni rad u Savezu.

Marinko Šišak,
predsjednik Zagrebačkoga badmintonskoga saveza, za doprinos kojim je - na osnovu svoga stručnoga
i moralnoga autoriteta - omogućio da badmitnon u sportskim institucijama Zagreba i Hrvatske vrlo
brzo stekne programski i statusni položaj kojime mu je omogućen brz i uspješan razvoj.
U Zagrebu, 18. travnja 2001.
Direktor Saveza Željko Miškulin"
Nagrade će se dobitnicima dodijeliti u sklopu zabavne večeri Croatian Internationala 2001, u subotu
21. travnja u 21 sat u diskoteci Sokol.
Čestitka slovenskoga Saveza
Čestitku u povodu desete obljetnice Saveza klubovima, igračima i dužnosnicima poslali su naši prvi
susjedi. Uz želje za daljnjom uspješnom suradnjom u poruci koju potpisuju predsjednik i tajnik BZS-a
Aleksander Kustec i Mili Arapović, izražava se i vjera u još mnogo lijepih trenutaka u našem lijepom
sportu.
Croatian International
Odlukom Vijeća EBU-a supervizor na našemu turniru bit će sama tajnica EBU-a gđa Gisela Hoffmann,
čiji dolazak očekujemo sutra.

17. travnja
Hrvatska badmintonska liga
III. krug, B-turnir seniora, regija Sjever
Varaždin - U dvorani IV. osnovne škole turnir je održan 14. travnja u organizaciji BK Kaj Varaždin. Po
dvoje prvoplasiranih u obje konkurencije ostvarilo je pravo na nastup na A-turniru.
M (nastupilo 10 igrača iz dva kluba) - 1. Danijel Zadravec (Međimurje Čakovec); 2. Nikola Šoštarić
(MČ), 3. Škoda (Kaj Varaždin), 4. Patafta (KV), 5. L. Komarčić (MČ), 6. K. Komarčić (MČ), 7. Zebec
(KV), 8. Grubić (MČ), 9. Mikac (MČ), 10. Herić (KV).
Ž (nastupile dvije igračice iz jednoga kluba) - 1. Iva Dragičević (MČ), 2. Dijana Drvoderić (MČ).
Evropsko prvenstvo 2001
Spala (EBU) - U Poljskoj je završeno ekipno i pojedinačno Evropsko prvenstvo 2001. U ekipnoj
konkurenciji, koju čini 16 najboljih reprezentacija iz prošloga ciklusa, ponovo trijumf mladih Nijemaca
koji su u finalu svladali Dance sa 3:1. Treći su bili Rusi nakon pobjede nad Englezima 4:1, a slijedili su
Švedi, Poljaci, Nizozemci, Škoti, Finci, Bugari, Rumunji, Ukrajinci, Francuzi, Slovaci, Česi i Španjolci.
U pojedinačnoj konkurenciji muško pojedinačno finale dobio je predstavnik Nizozemske, žensko
Njemica, ženske parove poljsko-bjeloruska kombinacija, a muški i mješoviti parovi odigrani su kao dva
danska finala.
Spomenimo da su naši susjedi Slovenci najbolje predstavnike imali u Maji Tvrdy i kadetkinjama
sestrama Silvester koji su dogurali do trećega kola (osmina finala).
Seminar "Badminton u školi"
Osijek - Posljednjim, četvrtim izdanjem seminara Badminton u školi, okončan je ciklus seminara za
nastavnike TZK u ovoj školskoj godini. Iako zbog priprema za Croatian International Savez za osječki
sastanak nije mogao sprovesti potpunu pripremu, u dvorani Građevinske škole u Drinskoj ulici okupilo
se preko sedamdeset nastavnika s područja slavonskih županija. Teorijski dio seminara polaznicima su
prezentirali mr.sc. Krešimir Pleša, dr. Ana Aljinović i Željko Miškulin, a praktični dio demonstrirali su
igrači BK Osijek.
Time je ova akcija koju je Savez priredio u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa u četiri naša
najveća grada okupila preko 370 nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, od kojih je mnogima ovo
bio prvi susret sa badmintonskim sportom. Osim toga, Savez se ovime želio pred Ministarstvom
legitimirati kao pouzdan partner u provođenju daljnjih sličnih akcija. O interesu za naš sport u školama
govori i primjer iz Zagreba i Splita gdje je organizatorima ponestalo potvrda za polaznike, kojih je bilo
mnogo više nego se očekivalo, pa je to ujedno i razlog da se u ovakvim akcijama škola i badminton
što češće nađu kao partneri.

13. travnja.
Seminar "Badminton u školi"
Split - U prostoru Tehničko ugostiteljske i trgovačke škola, Matoševa 60, 12. travnja održan je treći iz
serije seminara "Badminton u školi", za županije Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku,
Šibensku i Zadarsko-kninsku. Uz odličan odaziv i nazočnost devedesetak polaznika seminar je otvorio
g. Miho Butterer, da bi potom teorijski dio sproveli dr. Ana Aljinović, dr. Maja Berković i Ratko Cvetnić.
U praktičnom dijelu osnovna je objašnjenja nazočnima pružio Dino Hadžić, te potom sa suigračima iz
Udruge ŠRDM - Dvornikom, Mehmedovićem i Pivčevićem demonstrirao osnovne elemente igre i
treninga, da bi na kraju i sami polaznici dobili priliku za igru. Obzirom na razmjernu nepokrivenost
regije načelno su dogovorene promidžbene akcije na području ovih županija, a osobit interes pokazali
su nastavnici iz Zadra.
Podsjećamo da se posljednji iz ovoga seminarskoga niza održava u utorak, 17. o.m. u Osijeku.
Splitski seminar iskorišten je i za kraći neformalni sastanak članova regije Jug sa dužnosnicima Saveza
Croatian International
Skrećemo pozornost da je na stranicama posvećenim Međunaodnome prvenstvu Hrvatske objavljena
turnirska satnica.
Poziv na natjecanje
Badmintonski klub Balcar iz Češkog Krumlova poziva na 6. turnir olimpijskih nada, timsko natjecanje
za igrače rođene 1983. i mlađe, a koji će se održati 15. i 16. rujna 2001. Prijave do 15. lipnja.
Poziv na sudački seminar
(BS Bugarske) - Bugarski badmintonski savez u suradnji s Razvojnim programom IBF-a priređuje
seminar za suce u Sofiji, od 13. do 15. svibnja. Poziv se odnosi na jednoga suca, koji će biti oslobođen
smještajnih troškova, a Bugarski savez tome sucu nudi i suđenje na Evropskome veteranskome
prvenstvu koje će se odmah po završetku seminara održati u Sofiji. Opširnije obavijesti kod sudačkoga
povjerenika D. Mladića.
Stanje članstva Saveza
Uplatom članarine za sezonu BK Pinki prešao je u status punopravnoga člana Saveza.
Bilanca Saveza
Bilanca Saveza na dan. 31. ožujka 2001.
Dugovanja: 65.136,88 kn
Potraživanja: 7.228,00 kn
Stanje na računu: 4.146,65 kn
Stanje u blagajni: 0
Prihodi u 2001. : 34.990,27 kn
Rashodi u 2001. : 32.948,47 kn
Prihodi u III./2001. : 6.744,33 kn
Rashodi u III./2001: 3.285,64 kn
Sretan Uskrs
Svim članovima Saveza, igračima i dužnosnicima, najljepše želje povodom predstojećih uskrsnih
blagdana.

10. travnja
Rekreativni niz "Turbo limač"
Zagreb (Zbor HBS) - Šesti redovni turnir rekreativnoga niza održan je protekloga vikenda u TB centru
Turbo limač. Nastupilo je 17 igrača: 1. Damir Kopsa, 2. Marko Margeta, 3. Darko Dananić, 4. Mladić,
5. Maričić, 6. Senfner, 7. Rudić, 8. Klarić...
U poretku za ovu sezonu nalazi se 48 igrača: 1. Darko Dananić 528 bodova, 2. Damir Kopsa 508, 3.
Davorin Lokar 380 itd. Na rang-listi vodi Damir Kopsa sa 612 bodova, ispred Dananića sa 604, Lokara

460 itd, a rangirano je ukupno 50 igrača.
Posljednji turnir niza - masters - igrat će se 27. travnja u 10 sati, a prava za nastup na majstorici
ostvarila su 23 igrača.
Pozivi na natjecanja
* Međunarodni juniorski turnir u Friedrichshafenu - turnir će se, u svome 34 izdanju, održati od 25. do
27. svibnja, a obavijesti o natjecanju mogu se naći na internetskoj adresi www.vfb-badminton.de .
* Međunarodni juniorski turnir u Kaposvaru održat će se 30. travnja. Obavijesti kod Renate
Hadžihalilović, tel. 23 46 596.

9. travnja
Hrvatska badmintonska liga
III. krug - B-turnir seniora regije Centar
Zagreb (BK Medvedgrad 1998) - Turnir je održan u TB centru Turbo limač 8. travnja u organizaciji BK
Medvedgrad 1998. Troje prvoplasiranih u obje konkurencije ostvarili su pravo na nastup na A-turniru.
Poredak:
M (nastupilo 11 igrača iz 3 udruge) - 1. Ivan Zorić (Zagreb Maksimir); 2. Tomislav Mihetec (ZM); 3.
Nikica Šikić (Stella Zagreb); 4. Uhoda (SZ); 5. M. Mihetec (SZ); 6. Halambek (ZM); 7. Đurkinjak
(Medvedgrad 1998 Zagreb); 8. Ramadan (MG); 9. Tadej (SZ); 10. Tomašković (SZ); 11. Denžić (SZ).
Ž (nastupilo 14 igračica iz 5 udruga) - 1. Ivana Jurić (Zagreb Maksimir); 2. Anita Ptiček (Stella
Zagreb); 3. Staša Poznanović (Medvedgrad Zagreb); 4. Šarić (MZ); 5. Karapandža (MZ); 6. Gorup
(Max Zagreb); 7. Mešić (ZM); 8. Ivanković (MG); 9. Crnaić (Silent Zagreb); 10. Telebak (Si); 11.
Vidaković (Si); 12. Gamilec (Si); 13. Babić (SZ); 14. Došenović (Si).

7. travnja
Croatian International
U dogovoru sa vrhovnim sucem turnira g. Tarcalom, dogovorena je satnica natjecanja. Kvalifikacije će
se igrati u četvrtak, 19. ožujka, od 11 do 19 sati. U petak igraju se mečevi prvoga i drugoga kola
glavnoga turnira u svim konkurencijama. U 17 sati bit će kratka ceremonija otvorenja. U subotu igraju
se četvrtfinalni, a od 14.30 polufinalni mečevi u svih pet konkurencija. U nedjelju su na rasporedu
finalni mečevi.
Izlučna kola će se igrati u obje pojedinačne konkurencije, a budući da je broj prijavljenih muških
parova 34, i u toj konkurenciji - ne dođe li u međuvremenu do barem dva otkaza - mogle bi se igrati
kraće kvalifikacije. Svi naši predstavnici u pojedinačnim konkurencijama igraju u izlučnom dijelu
natjecanja.
Poziv na protudopinški seminar
(IBF) - U sklopu Svjetskoga prvenstva, Sevilla, 2. lipnja održat će se antidopinški seminar u
organizaciji Svjetske protudopinške agencije (WADA). Prijave su do 28. travnja, a opširnije obavijesti u
tajništvu.
Podsjetnik
Podsjećamo dužnosnike Saveza da je 10. travnja ove godine rok za dostavu periodičnih izvještaja za
razdoblje I.-III. 2001.

6. travnja
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskoga saveza dana 5. travnja 2001. donosim sljedeću
odluku:
Organizacija Prvenstva Hrvatske za kadete dodjeljuje se Badmintonskome klubu Purger prema prijavi
za organizaciju natjecanja od 10. ožujka 2001. Natjecanje će se održati u nedjelju 6. svibnja 2001. u
ŠRC Jelenovac u Zagrebu, s početkom u 8.00 sati.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko"

Evropski badmintonski krug 2001.-2.
U želji da razinu svoga Circuita digne što bliže standardima Svjetske serije velikih nagrada Evropska
badmintonska unija odlučila je da od sljedeće sezone ograniči broj turnira EBK-a na 15 međunarodnih
prvenstava. Odluka o tome kojih će to petnaest turnira biti EBU će donijeti odmah poslije Uskrsa.
Dakako, i Hrvatski badmintonski savez - sa Croatian Internationalom - ima za cilj ući u ovaj broj te se
nadamo da će odličan odziv na ovogodišnje izdanje CI-a biti jak argument u našu korist iako smo
svjesni da kao jedan od najmlađih turnira Kruga nećemo imati nikakvoga popusta. Naš Savez već je
rezervirao datum za Croatian International 2002, koji je - zbog Evropskoga prvenstva, a potom i finala
svjetskoga ekipnoga prvenstva (Thomas Cup i Uber Cup) - morao sa dosadašnjih travanjskih termina
biti pomaknut na 21.-24. ožujka 2002.
Obavijest povjerenice Zagrebačke školske lige
Zagreb (ZBS) - Povjerenica Lige Renata Hadžihalilović donijela je sljedeću obavijest:
"Obavještavam predstavnike klubova čiji igrači natupaju na turnirima ŠBL-e da ove godine
pobjednicima neće biti plaćen turnir Croatian Junior International jer ove sezone na turnirima nstupa
manje djece nego prošle pa se to osjeti i u nagradnom fondu. Primjerice, u istom razdoblju prošle
sezone (nakon 3. kola) zabilježen je nastup stotinjak igrača više.
Nagrade za prva četiri pojedinačna te tri parska plasmana osim medalja bit će i plaćeni put na
Prvenstvo Hrvatske za učenike osnovnih škola (Kutjevo, 9.-10. lipnja 2001.)."

4. travnja
Zagrebačka školska liga
Zagreb (ZBS) - Treće kolo Zagrebačke školske lige održano je 31. ožujka i 1. travnja u TB centru
Turbo limač. Poredak:
1.-4. razredi
M (13 natjecatelja) - 1. Leo Zdenjak; 2. Grgurić; 3. Pasarić; 4. Pajalić; 5. Herceg...
Ž (23 natjecateljke) - 1. Tamara Mihetec; 2. Mandac; 3. Pervan; 4. Mlinar; 5. Jurlin...
5.-6. razredi
M (26 natjecatelja) - 1. Nikola Ptiček; 2. Špes; 3. Radić; 4. Rep; 5. Duić...
Ž (14 natjecateljki) - 1. Sara Mikuš; 2. Brandt; 3. Antolić; 4. Bartolić; 5. Pajalić...
7.-8. razred
M (14 natjecatelja) - 1. Matija Ramadan; 2. Radić; 3. Špes; 4. Čimbur; 5. Kiptavi...
Ž (10 natjecateljki) - 1. Ana Babić; 2. Brandt; 3. Antolić; 4. Lepan; 5. Mikuš...

3. travnja
Hrvatska badmintonska liga
III- krug, B-turnir seniora, regija Istok
Osijek (BK Osijek) - Treći B-turnir istočne regije održan je 1. travnja u dvorani Graditeljsko-geodetske
škole. Nastupilo je 16 igrača i 4 igračice iz BK Osijek. Prvoplasirani u obje konkurencije ostvarili su
plasman na A-turnir. Poredak:
M - 1. Bruno Bart, 2. Winkler, 3. Horvat, 4. Ž. Šnur, 5. Z. Šnur, 6. Veber, 7. G. Hummel, 8. Gledić, 9.
K. Hummel, 10. Kolak, 11. Bekić, 12. Kolobarić, 13. Majher, 14. Glavaš, 15. Begić, 16. Marić.
Ž - 1. Ivana Đurđević, 2. Filipović, 3. Kolak, 4. Gledić.
Odluka direktora Saveza
"Na osnovu Statuta Saveza 3. travnja 2001. donosim odluku da se na Croatian Internationalu 2001 u
potpunosti oslobode plaćanja prijavnina oni igrači Saveza koji nose važeće naslove prvaka Hrvatske u
pojedinačnim/parskim konkurencijama seniora i juniora (do 19), dotično:
Ciganović, Čiča, Esih, Habuš, Kazesović, Mihetec, Rihtar, M. Šavor.
Direktor Saveza, Željko Miškulin"
Turbo limač
Zagreb (Zbor HBS) - Šesti turnir rekreativnoga niza održat će se u subotu, 7. travnja, u
konkurencijama pojedinaca i pojedinki. Opširnije u Rekrativnome kalendaru.

Seminar "Badminton u školi"
Semina za nastavnike TZK, održan do sada u Zagrebu i Rijeci, održat će se 12. travnja u Splitu, a 17.
travnja u Osijeku. Opširnije u rubrici Izdvojeno. Molimo klubove iz Splita i Osijeka da provedu
animaciju među zainteresiranima kako bi nas se u tim prigodama okupilo što više.

2. travnja
Dubrovačka liga
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - U nedjelju 1. travnja u dvorani Osnovne škole Ivana Gundulića, odigran
je četvrti ovogodišnji - a ukupno šesnaesti - turnir Dubrovačke badmintonske lige za seniorke i seniore
pod nazivom "Kup Hotela Lapad". Nastupilo je 10 igračica i 14 igrača. Poredak:
Ž: 1. Petra Kraljević, 2. Katarina Itrić, 3. Deša Karamehmedović ...
M: 1. Ratko Galjer, 2. Zoran Sekulić, 3. Dean Tošović ...
U ukupnom redoslijedu, za koji se računa najboljih 4 plasmana od 6 posljednjih turnira (dakle i dva od
prošle godine) poredak pri vrhu je:
Ž (21 rangirana): 1. Katarina Itrić 802, 2. Deša Karamehmedović 791, 3. Tanja Asanović 729, 4. Sanja
Asanović 655, 5. Petra Kraljevic 583, ..
M (28 rangiranih): 1. Zlatko Šilje 749, 2. Vlaho Zlošilo 747, 3. Zoran Sekulić 682, 4. Dean Tošović 667,
5. Ljubo Nikolić 593, 6. Blaženko Carević, 7. Stjepan Nodilo 468, 8. Ratko Galjer 412,...
Sljedeći turniri Dubrovačke badmintonske lige igrat ce se: 22. travnja posljednji (treći) za parove; 29.
travnja peti pojedinačni; 27. svibnja. posljednji, šesti pojedinačni.

31. ožujka
IBF-ova Akademija
(IBF) - Oba hrvatska kandidata za IBF-ovu Svjetsku akademiju, koja će se održati od 21. srpnja do 4.
kolovoza o.g. u Aucklandu na Novome Zelandu, primljena su. Silvio Jurčić i Hrvoje Kazesović tako su
se uvrstili u skupinu od pedesetak polaznika iz cijeloga svijeta, a - kako javlja IBF - konkurencija je
bila veoma jaka te je broj kandidata znatno nadmašio broj raspoloživih mjesta. U tome smislu
značajniji je i uspjeh naših predstavnika.

30. ožujka
Jakostna ljestvica IBF-a
(IBF) - Na posljednjem ožujskom izdanju svjetske rang-liste hrvatski predstavnici zauzimaju sljedeća
mjesta:
M (rangirano 438 igrača) - 399. Vedran Ciganović 3,22 boda... 426. Mislav Balen i Silvio Jurčić 1,02
boda.
U ostalim konkurencijama nema naših predstavnika.
Periodični izvještaji dužnosnika Saveza
Mole se dužnosnici Saveza da svoje periodične izvještaje za prvo tromjesečje 2001. godine dostave u
Savez do 10. travnja kako bi se cjelokupno izvješće za to razdoblje moglo na vrijeme pripremiti za
sljedeći sastanak Upravnoga odbora Saveza.
Obavijest iz Zagrebačkoga športskog saveza
Zagreb (ZŠS) - Upravni odbor Zagrebačkoga športskog saveza na svojoj je 9. sjednici, posljednjoj za
mandata dosadašnjega glavnog tajnika Andrije Mijačike, donio Odluku o izmjenama i dopunama
Pravilnika o radu Stručne službe kojom se od 1. travnja tekuće godine u okviru Stručne službe
ustanovljuje radno mjesto stručnoga tajnika za badmintonski sport, a na tu se dužnost imenuje tajnik
Zagrebačkoga badmintonskog saveza Ratko Cvetnić.

29. ožujka

Croatian International
Od danas se na internetskoj stranici Saveza nalazi elektronički bilten Međunarodnoga prvenstva
Hrvatske koji će se redovno nadopunjavati službenim podatcima vezanim uz ovo natjecanje.
Odluka izbornika saveza
"Na temelju Statuta Saveza 28. ožujka odobravam nastup Vedrana Ciganovića i Silvija Jurčića na
Međunarodnom prvenstvu Austrije 2001.
Izbornik Saveza Sergej Bendin"

28. ožujka
Odluka direktora Saveza
"Na temelju Statuta Saveza 25. ožujka 2001. zbog žurnosti donosim odluku iz nadležnosti Upravnoga
odbora kojom se na Juniorskom prvenstvu Hrvatske 2001., Čakovec 25. ožujka, odobrava nastup
zagrebačkim natjecateljima koji su obvezni liječnički pregled obavili u ambulantama opće prakse.
Obrazloženje: odluka se donosi zbog zastoja u radu sportske ambulante Zagrebačkoga športskog
saveza koja se trenutačno preuređuje."

27. ožujka
Croatian International
Ravnateljica Evropskoga kruga gđa. Irene Delvai poslala je osnovicu za izradu ždrijeba po kojoj će se
u obje pojedinačne konkurencije u glavni turnir uvrstiti po 24 najbolje rangirana igrača dok će se
ostalih 8 mjesta u turnirskoj shemi popuniti kroz kvalifikacije. Prema sadašnjem stanju prijava
kvalifikacije - koje će se održati u četvrtak 19. travnja - obuhvaćaju 58 igrača i 27 igračica. Višak od 32
mjesta u turnirskoj shemi bilježi se i u konkurenciji muških parova, kojih se prijavilo 34, no očekuje se
da će do turnira neki od njih otkazati te da će tako svi prijavljeni izravno u glavni turnir. Naknadne i
dopunske prijave igrača, koje su poslali bugarski, švicarski i nizozemski savezi, nisu mogle biti
prihvaćene.
Potvrdu dolaska na turnir poslao je i austrijski sudac Nemec.
Turbo limač
Zagreb (Zbor HBS) - Peti turnir Turbo limača održan je 24. ožujka u TB centru na Velesajmu.
Nastupilo je 18 igrača, a najuspješniji je bio Darko Dananić, ispred Slavena Andrašića, Damira Kopse,
zatim Lokara, Maričića, Rudića, Pešta, Matića i dr.
U ukupnom poretku za ovu sezonu vodi Damir Kopsa sa 472 boda, ispred Dananića sa 444, Lokara
380 itd, a ukupno je u poretku 47 igrača. Na rang-listi, među 49 rangiranih prvi je Darko Dananić sa
604 boda, ispred Kopse sa 592, Lokara 460 itd.

26. ožujka
Juniorsko prvenstvo Hrvatske
Čakovec - Deveto juniorsko prvenstvo Hrvatske održano je 25. ožujka u dvorani ET škole, u
organizaciji BK Međimurje. Vrhovni sudac bio je Davor Mladić.
Juniori:
M: 1. Marko Habuš (Stella Zagreb); 2. Hrvoje Kazesović (Zagreb Maksimir); 3. Tomislav Mihetec (ZM)i
Tomislav Bojničić (Max Zagreb);
Ž: 1. Maja Šavor (SZ); 2. Matea Čiča (ZM); 3. Dijana Drvoderić i Iva Dragičević (obje Međimurje
Čakovec);
MM: 1. Hrvoje Kazesović - Tomislav Mihetec (ZM); 2. Habuš - Rihtar (SZ); 3. Čerina -Ramadan
(Medvedgrad 1998 Zagreb) i Bojničić - Puzjak (Mx);
ŽŽ: 1. Matea Čiča - Morana Esih (ZM); 2. Matea Šalov - Maja Šavor (SZ); 3. Poznanović-Šarić (MZ) i
Žvorc (MZ) - Klarić (SZ);
MŽ: 1. Neven Rihtar - Maja Šavor (SZ); 2. Habuš, Šalov (SZ); 3. Mihetec - Esih (ZM) i Kazesović - Čiča
(ZM).
Mlađi juniori:

M : 1. Neven Rihtar(SZ); 2. Janko Prošić (ZM); 3. Filip Denžić (SZ) i Luka Zdenjak (MZ);
Ž : 1. Zrinka Klarić (SZ); 2. Morana Esih (ZM); 3. Andrea Žvorc (MZ) i Matea Šalov (SZ);
MM : 1. Filip Denžić - Denis Uhoda (SZ); 2. Prošić - Vešligaj (ZM); 3. Cota - Šuster (ZM) i Đurkinjak Zdenjak (MZ);
ŽŽ - o rezultatima u ovoj konkurenciji u Zapisniku natjecanja nema podataka.
Croatian International - ispravak
U popisu domaćih igrača prijavljenih za Međunarodno prvenstvo Hrvatske pogrješkom su izostavljeni
Silvio Jurčić i Nikica Šikić u pojedinačnoj konkurenciji. Roman Cvetko osobno je povukao prijavu zbog
obveza koje će imati za zapisničkim stolom u vrijeme natjecanja. Spomenimo da su prijave igrača
Šikića i Miheteca prihvaćene na zamolbu njihovih klubova.
Ispravak je sproveden u odluci izbornika od 22. ožujka.
Ekipno prvenstvo Hrvatske - dopuna
S malim zakašnjenjem donosimo dopunu izvještaja s Ekipnoga prvenstva Hrvatske 2001.
Polufinale:
Zagreb Maksimir - Sušak Riadriabanka 7:0
Stella I - Stella II 7:0
Finale:
Stella I - Zagreb Maksimir 4:3
(Šestić - Ciganović 0:2; Rihtar - Jurčić 2:0; M. Šavor - Čiča 2:0; Šalov - Mešić 2:0; Bendin, Rihtar Ciganović, Kazesović 2:0; Klarić, Šalov - Čiča, Esih 0:2; Bendin, Šavor - Kazesović, Esih 0:2)
Za 3. mjesto:
Stella II - Sušak Riadriabanka 4:1
Za 5. mjesto:
Međimurje - Split I 4:2
Za 7. mjesto:
Stella III - Gimnazijalac 5:1
Ljestvice
Rubrika Ljestvice ažurirana je jakostnim ljestvicama seniora u parskim konkurencijama.

24. ožujka
Croatian International
Prijave za Međunarodno prvenstvo Hrvatske obuhvaćaju sljedeći broj prijava po konkurenciji:
M - 81; Ž - 51; MM - 34; ŽŽ - 26; MŽ - 29. Iz ovoga - bez obzira na očekivane otkaze u sljedeća četiri
tjedna - proizilazi da će se kvalifikacije 19. travnja igrati u obje pojedinačne konkurencije. Prema
važećoj jakostnoj ljestvici IBF-a nositelji po konkurencijama bili bi sljedeći igrači odnosno parovi:
M - Oliver Pongratz, Njemačka (26. na svjetskoj ljestvici); Ž - Judith Meulendijks, Nizozemska (13.);
MM - Logosz i Mateusiak, Poljska (16.) ; ŽŽ - Andersen i Mark, Danska (11) ; MŽ - Hogg i Mc Ewan,
Škotska (21):
Odlukom izbornika Bendina od 22. o.m. Hrvatsku će na Međunarodnom prvenstvu predstavljati
sljedeći igrači i parovi:
M - Ciganović, Balen, Kazesović, T. Mihetec, Jurčić, Ilić, Šestanj Perić, Hranilović, Rihtar, Šestić, Šikić,
Habuš;
Ž - Šavor M., Šalov, Čiča, Esih;
MM - Ciganović - Kazesović, Hranilović - Bojničić, Šikić - Ilić;
ŽŽ - M. Šavor - Šalov, Esih - Čiča;
MŽ - T. Mihetec - Esih, Kazesović - Čiča, Rihtar - Šavor, Šestić - Klarić.
Pozivi na natjecanja
* Badmintonski klub Mals iz istoimenoga mjesta na sjeveru Italije poziva na ekipni turnir koji će se
održati prvoga lipanjskoga vikenda. Ekipu čine najmanje 2 muškarca i 2 žene a najviše po 6 igrača
svakoga spola. Opširnije obavijesti kod Marija Hadžihalilovića (01/23 46 596).
* Badmintonski savez Gotlanda u Švedskoj poziva na turnir koji će se održati od 14. do 18. srpnja o.g.

u svim dobnim kategorijama od veterana do U11, za sve kvalitativne razrede igrača. Opširnije na
internetskome naslovu: http://welcome.to/gotlandsspelen . Prijave do 7. lipnja.
Primjedba uz Prvenstvo Hrvatske za ekipe
U privitku zapisnika s Prvenstva Hrvatske za ekipe vrhovni sudac zabilježio je jedan, nažalost čest,
prekršaj natjecateljskih pravila - nastup u neprimjerenoj badmintonskoj odjeći. Na ovo smo pravilo
upozoravali i prije Prvenstva, pa je stoga bilo za očekivanje da se igrači s ovim pravilom neće
upoznavati na samome natjecanju. Iako vrhovnome sucu stoji na raspolaganju vrlo efikasno sredstvo
za primjenu ovoga pravila - naime udaljavanje prekršitelja s natjecanja - još uvijek prevladavaju
tolerantnije metode. Podsjećamo da je pravilo o primjerenoj odjeći bitan dio prezentacije badmintona
kao natjecateljskoga sporta i kršenje toga pravila ostavlja veoma loš dojam na potencijalne sponzore i
ostale osobe od interesa - a da o televiziji ne govorimo. Stoga molimo klubove da tome poklone punu
pozornost kako bi se ubuduće ovakve neprikladnosti izbjegle.

23. ožujka
Croatian International
Konačan popis prijava za Međunarodno prvenstvo Hrvatske obuhvaća 24 zemlje sa 176 igrača. Potpun
popis igrača nalazi se na stranici Croatian Internationala.
Juniorsko prvenstvo Hrvatske
Uz Juniorsko prvenstvo Hrvatske dva upozorenja:
- budući da natjecateljska dokumentacija sa Ekipnoga prvenstva održanoga prošloga vikenda u Splitu
još uvijek nije dostavljena u Savez današnje izdanje Upisnika nije moglo biti ažurirano podatcima koji
su dostavljeni na tom natjecanju. Zato se upozoravaju svi klubovi i igrači - kao i vrhovni sudac
Prvenstva g. Mladić - a koji su eventualne podatke za Upisnik dostavili u Splitu (liječničke potvrde,
pristupnice), da ti podatci nisu evidentirani u Upisniku;
- također, upozoravamo sve sudionike Prvenstva da se u noći sa subote na nedjelju prelazi na ljetno
radno vrijeme te se kazaljka sata pomiče za sat unaprijed.

22. ožujka
Croatian International
Prijavu na turnir poslali su badmintonski savezi Bugarske, Francuske, Litve i Nizozemske. Badmintonski
savezi Češke i Švicarske najavili su dolazak sudaca.
Juniorsko prvenstvo Hrvatske
Ždrijeb za juniorsko prvenstvo Hrvatske održat će se danas (četvrtak) u Zagrebu, u prostorijama BK
Stella, Remetinečka 77a, s početkom u 18 sati. Sudački povjerenik 22. ožujka donio je odluku da se za
vršitelja dužnosti vrhovnoga suca određuje Davor Mladić.
5. turnir rekreativnoga niza "Turbo Limač"
Zagreb (Zbor HBS) - Peti turnir Turbo Limača na rasporedu je u subotu 24. o.m. u 10 sati (muški)
odnosno 11.30 (žene) u TB Centru Turbo Limač na Velesajmu, paviljon 25. Opširnije u rubrici
Izdvojeno.
Ispravak
Molimo da ispravite navod iz obavijesti o izletu na Svjetsko prvenstvo u Sevillu, od 20. ožujka. Naime,
putovanje će trajati od 5. do 12. lipnja, a ne svibnja kako je pogrješkom navedeno. Ispravak je
sproveden i u odnosnoj obavijesti.
Također, vođa puta - Dražen Škoda - prilaže i broj mobitela: 091/250-10-59, te e-adresu:
drazen.skoda@vz.tel.hr .

21. ožujka

Croatian International
Prijavu na turnir poslali su badmintonski savezi Austrije, Škotske i Španjolske.
Juniorsko prvenstvo Hrvatske
Prijave na juniorsko prvenstvo Hrvatske podnijeli su: Kaj Varaždin, Max Zagreb, Medvedgrad 1998
Zagreb, Međimurje Čakovec, Stella Zagreb i Zagreb Maksimir.

20. ožujka
Croatian International
Prijavu na turnir poslao je Kanadski badmintonski savez.
Federacija igrača badmintona
(IBF) - Federacija igrača badmintona (BPF) održala je sjednicu 6. ožujka u Birminghamu. Savezu su
dostavljeni spisi sa te sjednice sa naputkom da se daju na uvid zainteresiranima. Stoga molimo udruge
koje žele ovaj materijal da se jave u tajništvo Saveza.
Izlet na Svjetsko prvenstvo u Sevillu
(BK Kaj) - Varaždinski badmintonaši spremaju se na turistički odlazak na Svjetsko prvenstvo u Sevillu,
od 5. do 12. lipnja. Budući da imaju još dva slobodna mjesta u komfornom Mercedesovom kombiju
Varaždinci ovim putem pozivaju zainteresirane koji bi im se htjeli pridružiti da se što prije jave. Cijena
cijeloga aranžmana - koji uključuje i ulaznice za završnicu turnira - iznosi oko 560 DEM. Osoba za
kontakt je Dražen Škoda, tel. 042 214-431.

19. ožujka
Ekipno prvenstvo Hrvatske
Split - Osmo Ekipno prvenstvo Hrvatske održano je 17. i 18. ožujka u dvorani Sportskoga centra Poljud
u organizaciji Udruge za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita. Vrhovni sudac natjecanja bio je
Zlatko Šavor (Zagreb). Od prijavljenih deset nastupilo je devet ekipa koje su ždrijebom podijeljene u
dvije skupine u kojima su ekipe igrale svaka sa svakom. U polufinalnim susretima finale su izborili BK
Stella I i BK Zagreb Maksimir, dok su se za treće mjesto susreli BK Stella II i BK Sušak Riadriabanka, a
stelaši su odnijeli pobjede u oba susreta. Ostale ekipe razigravale su za poredak od 5.-9 mjesta.
Konačni poredak:
1. Stella I; 2. Zagreb Maksimir; 3. Stella II, 4. Sušak Riadriabanka, 5. Međimurje, 6. Udruga ŠRDM I,
7. Stella III, 8. Gimnazijalac, 9. Udruga ŠRDM II.
Nažalost ni ovo natjecanje nije prošlo bez obilježja koje prati zadnjih nekoliko ekipnih prvenstava, a to
su povrjede. Najlošije je prošla prva igračica Stelle II Ana Šavor koja je doživjela neugodnu povrjedu
ligamenata koljena nakon koje je brzom intervencijom dežurne liječnice zbrinuta u splitskoj bolnici.
Evropski pokal
(EBU) - Natjecanje za Evropski pokal, kup evropskih klubskih prvaka održat će se u Uppsali u
Švedskoj, od 5. do 9. rujna. Prijave su do 30. lipnja.
Slovenski "Priručnik za trenere"
(BS Slovenije) - Slovenski savez izdao je "Priručnik za trenere badmintona - uvod u badmintonsku igru
i proces treniranja", autora mag. Aleksandra Kusteca, Maje Nagode i Mitje Žorge. Knjigu možete
naručiti kod Badmintonske zveze Slovenije, Tržaška 2 (p.p. 4110) 1001 Ljubljana - SLO; e-pošta:
info@badminton-zveza.si . Cijena je 55 DEM, bez poštarine.
"Kontrečev memorijal" u Lendavi
Lendava (ŠD Dokonca) - Sportsko društvo Dokonca poziva na 3. veteranski turnir koji će se 7. travnja
održati u sportskoj dvorani OŠ u Lendavi s početkom u 10 sati. Ostali podatci u savezu ili kod
organizatora na e-adresi: ivan.koncut@guest.arnes.si .

BK 1998 Nova Gradiška
Nova Gradiška - Badmintonski klub 1998, premda za sada još nije u članstvu Saveza, želi uspostaviti
kontakte sa ostalim klubovima i badmintonašima te šalje klubsku adresu i osobu za kontakt:
Željko Idžotić, 35400 Nova Gradiška, Ul. Josipa Bana Jelačića 4a,
tel. 035 364-364; mobitel: 091 253-3420.

16. ožujka
Podsjetnik
* Rok za domaće prijave na Croatian International 2001 jest ponedjeljak, 19. ožujka.
* Rok za prijave na Juniorsko prvenstvo Hrvatske 2001. jest utorak, 20. ožujka.

15. ožujka
Croatian International
Prijavu na natjecanje poslao je Grčki badmintonski savez.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Na temelju Statuta Saveza 15. ožujka donosim odluku kojom se za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca
na Ekipnome prvenstvu Hrvatske 2001., Split, 17.-18. ožujka određuje Zlatko Šavor.
Sudački povjerenik Davor Mladić."
Ekipno prvenstvo Hrvatske 2001
Ravnatelj natjecanja na osnovi važeće jakostne ljestvice objavljuje ždrijebnu listu ekipa, na osnovu
koje će vrhovni sudac izvesti ždrijeb sukladno odluci ravnatelja od 13. ožujka:
prvi nositelj: Zagreb Maksimir - 1733 boda;
drugi nositelj: Stella I - 1594;
3./4. ždrijebno mjesto: Gimnazijalac - 1058; Međimurje - 866;
5./8. ždrijebno mjesto: Stella II - 847; Sušak Riadriabanka - 660; Split II - 79; Split I- 56;
9./10. ždrijebno mjesto: Split III - 24; Stella III- 21.
Molimo klubove da u Upisniku Saveza još jednom pažljivo provjere imaju li svi prijavljeni igrači pravo
nastupa, odnosno da se pobrinu kako bi sva nedostajuća dokumentacija bila dostavljena vrhovnom
sucu prije početka natjecanja. Također, molimo da se svi igrači - osobito oni koji imaju manje
iskustava sa natjecanjima ove vrste - upozore da je nastup dozvoljen samo u propisanoj
badmintonskoj odjeći.
Slovenska liga
Trebnje - Na trećem turniru Slovenske lige, održanom prošloga vikenda, u konkurenciji do 13 godina
naši su predstavnici ostvarili sljedeće plasmane:
M (26 igrača) - 5. Zvonimir Đurkinjak, 9.-12. Ptičar, 13.-16. Duić;
Ž (14 igračica) - 2. Staša Poznanović
Ispričavamo se zbog maloga zakašnjenja u objavi ovoga izvještaja nastalog zbog tehničkih razloga.

14. ožujka
Ljetna škola EBU-a
(EBU) - Evropska badmintonska zajednica i ove godine priređuje Ljetnu školu. Škola će se održati u
Ollerupu, Danska, od 14. do 21. srpnja 2001. a namijenjena je igračima koji ove godine još neće
navršiti 19 godina te trenerima. Cijena Škole je 450 eura, a nacionalni savezi mogu prijaviti 2-4 igrača
i dva trenera. Prijave su do 30. travnja.
Croatian International
Dopunu prijave na natjecanje poslao je BS Poljske.
Dolazak svojih sudaca na Međunarodno prvenstvo Hrvatske najavili su i badmintonski savezi Belgije i
Švicarske.

Podsjećamo udruge i pojedince da sutra istječe rok za prijavu crtovnih sudaca za turnir, u skladu s
pozivom od 2. ožujka ove godine.
Evropski juniorski kalendar
(EBU) - Naš kontinentalni savez objavio je kalendar juniorskih natjecanja za sezonu 2001.-2. Kalendar
je u cijelosti dostupan na internetskoj stranici EBU-a, a ovdje izdvajamo:
15.-16. rujna 2001. - Tom Junior, Trebnje;
3.-7. listopada 2001. - Polonia Cup, Neerpelt, Belgija;
26.-28. listopada 2001. - Croatian Junior, Poreč;
23.-27. siječnja 2001. - Finlandia Cup, Evropsko juniorsko ekipno B-prvenstvo, Ljubljana.
Bilanca Saveza
Na dan 28. veljače 2001. bilanca Saveza bila je sljedeća:
Prihodi u veljači: 22.705,07 kn
Rashodi u veljači: 24.130,43 kn
Ukupni prihodi u 2001.: 28.245,94 kn
Ukupni rashodi u 2001.: 29.662,83 kn
Stanje:
Dugovanja: 63.668,78 kn
Potraživanja: 6.470,00 kn
Stanje na računu: 687,96 kn
Stanje u blagajni: 120,00 kn

13. ožujka
Ekipno prvenstvo Hrvatske 2001 - odluka ravnatelja natjecanja
Za Ekipno prvenstvo Hrvatske prijavljeno je ukupno 10 ekipa iz sljedećih klubova:
Gimnazijalac Dubrovnik, Međimurje Čakovec, Stella Zagreb (tri ekipe), Sušak Riadriabanka Rijeka,
Udruga ŠRDM Split (tri ekipe), Zagreb Maksimir. Ravnatelj natjecanja - u skladu sa točkom 3.4.8
Natjecateljskoga pravilnika - donio je sljedeće odluke glede sustava natjecanja:
" Na osnovu Statuta Saveza, dana 13. ožujka 2001., donosim sljedećcu odluku o sustavu natjecanja
na Ekipnome prvenstvu Hrvatske 2001.:
1. Na osnovu čl. 3.3.3 Propisnika i eventualnog ždrijeba koji vrši vrhovni sudac prije samog početka
natjecanja, prijavljene ekipe se raspoređuju u 2 skupine po 5 ekipa. Unutar skupine ekipe igraju svaka
sa svakom.
2. Nakon razigravanja po skupinama prve dvije ekipe u skupini ulaze u poluzavršnicu (A2-B1, A1-B2),
a ostale ekipe razigravaju za preostala mjesta.
3. Vrhovnom sucu se ostavlja mogućnost, da u slučaju ako procijeni kako bi trajanje natjecanja unutar
skupina moglo izići iz okvira predviđene satnice, sam donese odluku o odigravanju skraćenih mečeva
(1 gem do 21).
4. Redoslijed odigravanja susreta u meču je slijedeci: 1. muški pojedinačno; 2. muški pojedinačno; 1.
ženski pojedinačno; 2. ženski pojedinačno; muški par; ženski par; mješoviti par. Ukoliko se kapetani
ekipa slože redoslijed odigravanja mečeva može se promijeniti.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko"
Veteranski turnir BK Nika
Zagreb (BK Nika) - U dvorani OŠ Bukovac 10. ožujka održan je drugi veteranski turnir BK Nika. Igrala
se samo konkurencija muškaraca, pojedinačno u kategorijama 30+ i 40+ te parski u jedinstvenoj
konkurenciji 30+. Nastupilo je deset natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije - među kojima i g. Aleksandar
Kustec, predsjednik slovenskoga saveza. Poredak:
M 30+
1. Aleksandar Kustec, 2. Margeta, 3. Vučen...
M 40+
1. Vjekoslav Salkić, 2. Juriša, 3. Mihić...
MM 30+
1. Zoran Klarić, Željko Senfner, 2. Kustec, Stanimirov, 3. Vučen, Juriša

Badmintonaš u potrazi za angažmanom
Davies Efraim, indonezijski badmintonski igrač, rođen 1976., trenutačno igrač ponajboljega
evropskoga kluba Gentofte u Danskoj, traži angažman kao igrač i trener. Kontakt:
davies_efraim@yahoo.com .

12. ožujka
Hrvatska badmintonska liga
Dubrovnik, (BK Gimnazijalac) - Posljednji parski turnir Lige održan je 11. ožujka u dvorani Osnovne
škole Ivana Gundulića, u organizaciji BK Gimnazijalac. Natupili su samo članovi kluba domaćina.
Poredak:
MM - nastupilo 5 parova:
1. Zoran Sekulić, Vlaho Zlošilo, 2. Šilje, Župan, 3. Čurlin, Galjer, 4. Čerjan, Nodilo, 5. Nikolić, Tošović,
ŽŽ - nastupila 3 para:
1. Tanja Asanović, Vanja Zlošilo, 2. Čerjan, Kraljević, 3. Itrić, Zec;
MŽ - nastupilo 6 parova:
1. Ratko Galjer, Katarina Itrić, 2. Zlošilo, Zlošilo, 3. Tošović, Asanović, 4. Nodilo, Čerjan, 5. Sekulić,
Zec, 6. Čerjan, Kraljević.
Odluka izbornika Saveza
"Na osnovu Statuta Saveza dozvoljavam nastup sljedećih igrača na Međunarodnom prvenstvu
Hrvatske 2001.:
1. ženama i muškarcima, članovima A-skupine sa pojedinačne jakostne ljestvice HBS-a ;
2. prvim trima ženskim parovima i prvim osmerim muškim parovima sa jakostne ljestvice HBS-a;
3. prvim šesterim mješovitim parovima sa jakostne ljestvice HBS-a.
U Zagrebu, 8. ožujka 2001.
Izbornik reprezentacije, Sergej Bendin."
Podsjetnik
Sutra je posljednji dan roka za prijavu na poslijediplomski tečaj sportske medicine, najavljen u
obavijestima od 3. ožujka.

8. ožujka
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Saveza 7. ožujka 2001. donosim sljedeću odluku:
Rok prijava za Ekipno prvenstvo Hrvatske produžuje se do 12. ožujka 2001. godine.
Obrazloženje: odluka se donosi na zamolbu izvršnoga organizatora i sudionika natjecanja - Udruge za
šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita - kako bi se povećao broj prijavljenih ekipa.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko"
Odgoda turnira Turbo Limača
Zagreb (Zbor HBS) - Peti turnir iz rekreacijskoga niza Turbo Limač odgađa se zbog Ekipnoga prvenstva
Hrvatske. Turnir će se održati tjedan dana kasnije, dakle 24. ožujka, sa već najavljenom satnicom.
Svjetska trenerska konferencija
(IBF) - Bilten sa programom IV. svjetske trenerske konferencije IBF-a, koja će se održati u sklopu
popratnoga programa Svjetskoga prvenstva u Sevilli, može se dobiti u Savezu. Tema ovoga skupa je
"Badminton: igračevo iskustvo od kolijevke do groba". Govornici na skupu bit će, između ostalih i Fung
Permadi, Lars Sologub, Andrew Ryan.
Podsjetnik
Sutrašnjim danom istječe šestomjesečni zakonski rok za usuglašavanje pravilnika Saveza sa Statutom
Saveza, koji je - podsjećamo - usvojen na Godišnjoj skupštini Saveza, 9. rujna 2000. godine.

7. ožujka

Hrvatska badmintonska liga
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Organizatori III. parskoga turnira Lige obavještavaju sudionike da se
turnir seli iz dvorane Gospino polje u dvoranu Osnovne škole Ivana Gundulića, Sustjepanska 4.
Preseljenje je uzrokovano slabijim odazivom od očekivanoga, te susljedno tome, smanjenjem troškova
natjecanja. Ostali navodi iz raspisa natjecanja ostaju isti.
Juniorsko prvenstvo Hrvatske
Ovogodišnje Prvenstvo Hrvatske za juniore i mlađe juniore održat će se 25. ožujka u Čakovcu. U
rubrici Izdvojeno objavljujemo poziv na ovo natjecanje, a izdvajamo i podatak da je rok prijava utorak,
20. ožujka.
Rang-liste nakon III. kruga Lige
Jakostne ljestvice mlađih juniora i mlađih kadeta nakon III. kruga Lige objavljene su u rubrici
Ljestvice. Objavljena je i rang-lista ekipa u konkurenciji mlađih juniora na kojoj je Stella zadržala prvo
mjesto, ali je Medvedgrad - preskočivši Zagreb Maksimir - izbio na drugo.

6. ožujka
Slovenska liga
Ljubljana (BS Slovenije) - Na trećem turniru Slovenske lige do 11 i do 19 godina, odigranom 3. ožujka,
hrvatski predstavnici postigli su sljedeće rezultate:
U11 - M: 1. Stjepan Radić... 4. Romano Morić... 13.-16. Pasarić, Zupanc, Đurđević.
Ž - ... 4. P. Petranović... 6. T. Petranović... 9.-12. Šarić.
U19 - M: ... 9.-12. Neven Rihtar, Tomislav Bojničić.
Ž - ... 4. Maja Šavor.. 6. Zrinka Klarić, 9.-12. Ana Šavor.
Opširnije o ovim turnirima na mrežnim stranicama slovenskoga saveza.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Na temelju Statuta Saveza 6. ožujka donosim odluku kojom se za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca
na turniru parova 3. kruga Hrvatske badmintonske lige, Dubrovnik, 11. ožujka određuje Ratko Cvetnić.
Sudački povjerenik Davor Mladić."
Hrvatski športski almanah 2000.
Zagreb - HOO je u suradnji s Ars Mediom i ove godine izdao "Hrvatski športski almanah" za proteklu
godinu. Ova zbirka podataka, adresa, rezultata i drugih korisnih podataka može se naručiti na naslovu
izdavača: Ars Media, Krajiška 40, 10000 Zagreb, a cijena almanaha je 140 kn.

5. ožujka
Prvenstvo Slavonije i Baranje
Osijek (BK Osijek) - U dvorani Graditeljsko-geodetske škole 3. ožujka održano je 1. prvenstvo
Slavonije i Baranje u badmintonu. Natjecanje je okupilo četrdesetak natjecatelja iz Osijeka, Belog
Manastira, Nove Gradiške i Požege. Izostali su samo članovi kluba iz Kutjeva. Najuspješniji su bili
domaćini, članovi BK Osijek koji su osvojili gotovo sva odličja, a prva imena natjecanja su Bruno Bart i
Vanja Kalinović s tri odnosno dvije osvojene titule. Rezultati završnih susreta:
M - finale: Bruno Bart - Boris Winkler (oba BK Osijek) 15-6, 15-7
- za treće mjesto: Nikola Kurtović - Željko Šnur (oba BK Osijek) 13-15, 15-6, 15-3
Ž - finale: Vanja Kalinović - Monika Kolak (obje BK Osijek) 11-0, 11-1
- za treće mjesto: Ivana Gledić - Svetlana Filipović (obje BK Osijek) 11-5, 11-1
MM - finale: Bruno Bart, Zlatko Šnur - Boris Winkler, Nikola Kolak (svi BK Osijek) 15-6, 15-6
- za treće mjesto: Damir Horvat, Zlatko Veber - Nikola Kurtović, Željko Šnur (svi BK Osijek) 16-17, 158, 17-16
ŽŽ - finale: Ivana Gledić, Monika Kolak - Ljiljana Kalinović, Vanja Kalinović (sve BK Osijek) 15-11, 1511
- za treće mjesto: Ivana Đurđević, Svetlana Filipović - Idžotić, Ljevar (Nova Gradiška/Požega) 2:0 b.b.
MŽ - finale: Bruno Bart, Vanja Kalinović - Nikola Kolak, Monika Kolak (svi BK Osijek) 15-11, 15-10

- za treće mjesto: Zlatko Veber, Svetlana Filipović - Boris Winkler (svi BK Osijek) 17-14, 15-13
Veterani:
M - finale: Branko Gledić - Krunoslav Hummel (BK Osijek) 7-15, 15-8, 15-12
- za treće mjesto: Zdravko Kovačević (Požega) - Željko Idžotić (Nova Gradiška) 15-3, 15-6
Rekreativci:
M - finale: Mario Lovrić - Goran Hummel 0-15, 15-10, 15-4
- za treće mjesto: Ivan Gavrilović - Krunoslav Perišin 21-14
Kup Dubrovačkog vjesnika
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - U dvorani OŠ I. Gundulića u Dubrovniku, 4. ožujka održan je Kup
Dubrovačkog vjesnika, drugi turnir Dubrovačke badmintonske lige za parove. Poredak:
ŽŽ: (3)1. Deša Karamehmedović, Nađa Nađ; 2. Petra Kraljević, Mara Čerjan; 3. Vanja Zlošilo, Marija
Puhijera.
MŽ: (5)1. Deša Karamehmedović, Dean Tošović, 2. Petra i Siniša Kraljević; 3. Mara Čerjan , Zoran
Sekulić; 4. Vanja Zlošilo, Antun Nodilo; 5. Nađa i Nikola Nađ
MM: (7)1. Zlatko Šilje, Nenad Župan; 2. Zoran Sekulić, Vlaho Zlošilo; 3. Dean Tošović, Ljubo Nikolić;
4. Siniša Kraljević, Mario Kolobarić; 5. Stjepan Nodilo, Vlaho Čerjan; 6. Josip Rozić, Sven Krile; 7.
Antun Nodilo, Nikola Nađ.
U ukupnom poretku nakon dva odigrana turnira - a u sezoni će se igrati tri uz bodovanje dva najbolja
plasmana - vode:
ŽŽ: (4) 1. Karamehmedović-Nađ 200 bodova, 2.- 3. Kraljević-Čerjan i Duić-Zlošilo po 182.
MŽ: (10) 1-2.Karamehmedović-Tošović i Zlošilo- Zlošilo s po 200 bodova, 3.-4. KaramehmedovićKaramehmedović i Kraljević- Kraljević po 182.
MM: (7) 1. Župan-Šilje sa 218 bodova 2. Sekulić- Zlošilo 200, 3. Nikolić- Tošović 182,...
Parski turnir Turbo Limača
Zagreb (Zbor HBS) - U subotu je održan parski turnir u okviru rekreativnog niza turnira Turbo Limač.
Odazvala su se svega 3 para te je uz parski dio - u kojem su pobijedili Senfner i Macan - odigran i
eksperimentalni ekipni turnir. Ekipu su činila dvojica, a susret dviju ekipa činila su 4 pojedinačna meča
i jedan parski. Najuspješniji su bili Željko Rudić i Davor Mladić, ispred Alena Premilovca i Zvonka
Bubasa, te Željka Senfnera i Tvrtka Macana. Idući turnir je pojedinačni 17. ožujka, no postoji
mogućnost da se zbog Ekipnog prvenstva Hrvatske u Splitu (17. i 18. ožujka) taj turnir odgodi za
tjedan dana -o ćemu će obavijest biti poslana na vrijeme - a natjecatelji i ostali zainteresirani upućuju
se na voditelja natjecanja Tvrtka Macana (091 521 82 47).
Deset godina BK Osijek
Osijek (Glas Slavonije) - U ovoj, za Savez obljetničkoj, godini desetljeće postojanja u siječnju je
obilježio i jedan od osnivača Saveza, BK Osijek. Tim povodom predsjednik kluba g. Željko Šnur dao je
kraći intervju Glasu Slavonije, osvrnuvši se na prošlost i sadašnjost svoga kluba.
Intervju novoga glavnoga tajnika HOO-a
Zagreb - Za novoga glavnog tajnika HOO-a izabran je jedini kandidat Andrija Mijačika, dosadašnji
glavni tajnik Zagrebačkoga športskog saveza. Za svoga mandata u ZŠS-u g. Mijačika autoritetom je
svoje funkcije omogućio vrlo dobar programski status badmintonskoga sporta u proračunu
najbogatijeg hrvatskog sportskog saveza, za što su mu badmintonaši uzvratili svojom punom
podrškom u trenutcima kad je kao inicijator promjena u hrvatskome sportu svoju opciju stavio na
prosudbu sportske javnosti i Hrvatskog olimpijskoga odbora. U nadi da će se ova vrlo dobra suradnja
nastaviti i na njegovoj novoj funkciji upućujemo vas na intervju dnevniku Vjesnik u kojem je novi
tajnik naznačio osnove novoga ustroja hrvatskoga sporta i planske ciljeve za za koje će se boriti.

3. ožujka
Sponzorski ugovor Saveza i Končar-Elektroindustrije
Zagreb - Hrvatski badmintonski savez i Končar-Elektroindustrija potpisali su sponzorski ugovor kojim
Končar postaje pokrovitelj Saveza u radu sa kvalitetnim juniorima i kadetima. Ugovorom - koji je
potpisan na razdoblje od dvije godine - sponzor se obvezuje na uplatu od 500 DEM mjesečno, a Savez
se obvezuje na reklamiranje sponzora u sklopu svoga natjecateljskoga programa.

Napominjemo da je do potpisivanja ovoga ugovora došlo osobnim angažmanom g. Zlatka Šavora iz BK
Purger.
Poslijediplomski tečaj sportske medicine
Zagreb (HOO) - Odbor za zdravstvenu skrb sportaša HOO-a, Hrvatsko društvo za sportsku medicinu i
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju Poslijediplomski tečaj sportske medicine za
liječnike. Svrha tečaja je obuka liječnika za rad u sportu. Tečaj će se održati u dva dijela (2×40
školskih sati, srijeda-nedjelja), a predavanja će se odvijati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Kotizacija za cjelokupni tečaj iznosi 2600 kn, plativo u dva dijela.
Prvi dio tečaja bit će održan od 4. do 8. travnja 2001. Molimo zainteresirane kandidate da prijave s
osobnim informacijama (ime, prezime, ustanova, tel. faks, e-pošta) pošalju najkasnije do 13. ožujka
2001. na adresu: HOO - za Tečaj sportske medicine, Haulikova 6, 10000 Zagreb.
II. veteranski turnir BK Nika
Zagreb (BK Nika) - Drugi veteranski turnir BK Nika igra se u subotu, 10. ožujka u dvorani Osnovne
škole Bukovac, Trnac 42. Opširnije obavijesti u rubrici posvećenoj rekreaciji.

2. ožujka
Croatian International
U vezi osiguranja službe crtovnih sudaca na Međunarodnome prvenstvu Hrvatske pozivaju se udruge
Saveza kao i pojednici koji žele surađivati u tom dijelu prirednje da se jave u Savez do 15. ovoga
mjeseca. Poziv se odnosi na osobe starije od 14 godina koje bi obavljale dužnost crtovnoga suca.
Crtovni suci dobit će službenu majicu, užinu u dvorani za svaki dan suđenja, a crtovnim sucima koji
dolaze izvan Zagreba podmirili bi se troškovi prema dogovoru. Izabrani kadidati prije turnira proći će i
osnovnu obuku.
Napominjemo da će se u skladu s odzivom za tu dužnost, kao i za dužnosti zapisničkoga stola, obaviti i
razdioba rabljenih pernatih loptica s turnira.
Rekreativni turnir "Turbo limač"
Zagreb (Zbor HBS) - Parski turnir rekreativne serije Turbo limača održat će se u subotu 3. ožujka u
paviljonu 25 Zagrebačkoga velesajma, s početkom u 10 sati. Igraju se sve tri parske konkurencije
(prijavnina 50 kn po paru), a žene mogu odigrati i pojedinačnu konkurenciju.

1. ožujka
Prvo prvenstvo Slavonije i Baranje
Osijek (BK Osijek) - U subotu 3. ožujka u dvorani Graditeljsko geodetske škole BK Osijek organizira I.
prvenstvo Slavonije i Baranje u badmintonu. Pozivi su upućeni klubovima iz Požege, Nove Gradiške,
Belog Manastira i Kutjeva. Igraju se pojedinačne i parske konkurencije, te turnir veterana i
rekreativaca. Predviđen je i susret predstavnika klubova kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti te
uključivanje klubova u Savez.
Prvi parski turnir Zagrebačke školske lige
Zagreb (ZBS) - Na prvome parskom turniru Zagrebačke školske lige ostvaren je sljedeći poredak:
5. i 6. razred
MM - 1. Špes-Radić, 2. Čimbur-Holbling, 3. Ježić-Morić, 4. Kostić-Galetić;
ŽŽ - 1. Brandt-Antolić, 2. Buzov-Mikuš, 3. Čižmek-Podnarčuk;
7. i 8. razred
MM - 1. Ramadan-Holbling, 2. Majstorović-Štefanić
ŽŽ - 1. Malagić-Pajalić, 2. Pribeg-Gašparić, 3. Postrimovski-Bartolić, 4. Petrović-Varović;
MZ - 1. Radić-Brandt, 2. Špes-Antolić, 3. Ramadan-Malagić, 4. Holbling-Pajalić.
Pobjednici u svakoj od konkurencija nagrađeni su i ulaznicom za svečanost proglašenja sportaša
Zagreba 2000. godine

Odluke sudačkoga povjerenika
"Na temelju Statuta Saveza 28. veljače donosim sljedeće odluke vezane uz Croatian International
2001:
- za dužnost zamjenika vrhovnoga suca određujem Darka Dananića;
- za voditelja službe crtovnih sudaca određujem Zlatka Šavora;
- domaći suci na natjecanju bit će: Ivana Jeličić, Davor Mladić, Mirna Mladić, Ivanka Pokorni, Nataša
Tepić, Saša Vukas.
Sudački povjerenik Davor Mladić"
Poziv na Strasbourg International
Strasbourg, Francuska (CEBA Strasbourg) - Međunarodno prvenstvo Strasbourga održat će se od 5. do
7. svibnja. Prijave do 12. travnja. Obavijesti na http://perso.wanadoo.fr/ceba-strasbourg/index .
Podsjetnik
Upozoravamo zagrebačke klubove da je na prijelazu veljače u ožujak istekla licenca većem broju
igrača koji su liječnički pregled obavili prije pola godine te da povedu računa o toj obvezi.

27. veljače
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskoga saveza 23. veljače 2001. donosim sljedeću odluku:
Organizacija parskoga turnira III. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje se badmintonskom
klubu Gimnazijalac Dubrovnik, prema prijavi za organizaciju natjecanja od 3. siječnja 2001. godine.
Turnir će se održati 10./11. ožujka u Dubrovniku.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko"
Poziv na Blagnac International
Blagnac, Francuska (BC Blagnac) - Mjesni klub poziva na Međunarodno prvenstvo Blagnaca koje će se
održati 16. i 17. lipnja u konkurencijama od U11 do U19, u svih pet disciplina. Prijave do 26. svibnja.
Podsjetnik
Podsjećamo na sastanak organizacijskoga odbora Croatian Internationala 2001 koji će se održati sutra
u 17 sati u tajništvu ZŠS-a, prema pozivu od 23. veljače.

26. veljače
Hrvatska badmintonska liga
Mlađi juniori - III- krug - A-turnir
Varaždin (BK Kaj) - A-turnir mlađih juniora održan je 25. veljače 2001. u organizaciji Badmintonskoga
kluba Kaj, u dvorani Graberje.
M - nastupilo 16 natjecatelja iz 6 klubova: 1. Ivan Puzjak (Max Zagreb), 2. Luka Zdenjak (Medvedgrad
1998 Zagreb), 3. Dalibor Šuster (Zagreb Maksimir), 4. Uhoda (SZ), 5. Ramadan (MZ), 6. Vešligaj (ZM),
7. Mihetec (SZ), 8. Prošić (ZM), 9. Weissbarth (Kaj Varaždin), 10. Pukšić (KV), 11. Žinić (Međimurje
Čakovec), 12. Perolli (KV), 13. Milović (MČ), 14. Domitrović (KV), 15. Novaković (MČ), 16. Kovač (MČ).
Ž - nastupilo 8 igračica iz 3 kluba: 1. Mateja Čiča (Zagreb Maksimir), 2. Staša Poznanović
(Medvedgrad 1998 Zagreb), 3. Andrea Žvorc (MZ), 4. Šarić (MZ), 5. Ptiček (SZ), 6. Babić (SZ), 7. Oreč
(SZ), 8. Ivanković (MZ), 9. Lepan (SZ).
MM - nastupilo 6 parova iz 5 klubova: 1. Denis Uhoda, Mišel Mihetec (Stella Zagreb), 2. Janko Prošić,
Vinko Vešligaj (Zagreb Maksimir), 3. Luka Zdenjak, Matia Ramadan (Medvedgrad 1998 Zagreb), 4.
Žinić, Novaković (Međimurje Čakovec), 5. Milović, Kovač (MČ), 6. Domitrović, Pintarić (KV)
ŽŽ - nastupila 3 para iz 3 kluba: 1. Ana Babić, Matea Čiča (Stella Zagreb/ Zagreb Maksimir), 2. Anita
Ptiček, Petra Oreč (SZ), 3. Staša Poznanović, Vinka Ivanković (Medvedgrad 1998 Zagreb).
Odluke dužnosnika Saveza
*Odluka stručne povjerenice:
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskoga saveza 26. veljače 2001. odobravam prijave igrača

Hrvoja Kazesovića i trenera Silvija Jurčića za IBF-ovu Akademiju 2001. Smatram da su kandidature
potpune i da zadovoljavaju postavljene kriterije.
Stručna povjerenica Lidija Petrinović, prof."
*Odluka ravnatelja natjecanja:
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskoga saveza 23. veljače 2001. donosim sljedeću odluku:
Organizacija Prvenstva Hrvatske za juniore i mlađe juniore dodjeljuje se badmintonskom klubu
Međimurje, prema prijavi za organizaciju natjecanja od 26. siječnja 2001. Natjecanje će se održati u
nedjelju 25. ožujka 2001. u dvorani Ekonomske i trgovačke škole u Čakovcu od 9 do 19 sati.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko"

23. veljače
Ekipno prvenstvo Hrvatske 2001.
U rubrici Izdvojeno objavljujemo raspis za Ekipno prvenstvo Hrvatske za 2001. godinu koje će se
održati u velikoj dvorani Sportskoga centra Poljud u Splitu, 17. i 18. ožujka. Posebno naglašavamo
molbu organizatora da se smještaj rezervira na vrijeme.
Sastanak priređivačkoga odbora CI 2001
Zagreb - Sastanak priređivačkoga odbora Croatia International 2001 održat će se u srijedu 28. veljače
u 17 h u tajništvu Zagrebačkoga športskog saveza, Trg sportova 11. Tim povodom pozivaju se svi
zainteresirani koji žele sudjelovati u bilo kojem dijelu organizacije da dođu na sastanak ili se jave
povjerenici Ivanki Pokorni (098 894 240).
Sajam sporta i nautike
Zagreb (ZŠS) - Na velesajamskoj priredbi Sajam sporta i nautike koja se ovoga vikenda održava na
Zagrebačkom velesajmu, održava se i stručni skup Perspektive i razvoj zagrebačkoga sporta. U subotu
u 9 sati kraće izlaganje imat će i predstavnici Zagrebačkoga badmintonskoga saveza Šišak i Cvetnić, a
zbornik radova - koje su gradski sportski savezi i stručnjaci iz gradskoga sporta priložili na ovu temu bit će također promoviran u sklopu Sajma. Zbornik je uredio prof. Dragan Milanović, a taj dokument
bit će u temelju izrade nove strategije razvoja zagrebačkoga sporta.

22. veljače
Croatian International 2001
Prijave na Međunarodno prvenstvo Hrvatske 2001. poslali su badmintonski savezi Poljske i Gvatemale.
Svjetska trenerska konferencija
(IBF) - IBF-ova svjetska trenerska konferencija održat će se od 31. svibnja do 2. lipnja u Sevilli, kao
popratna priredba Svjetskoga prvenstva. Podrobnije obavijesti u Savezu.
Obavijest Zagrebačkoga badmintonskog saveza
Zbog velike potražnje za kartama za jubilarnom 25. po redu svečanosti proglašenja sportaša Zagreba,
Zagrebački badmintonski savez nije, nažalost, bio u stanju osigurati najavljeni broj nagradnih ulaznica
za pobjednike subotnjega turnira Zagrebačke školske lige. Stoga će svaki pobjednički par umjesto
četiri dobiti po dvije ulaznice. Molimo nagrađene da imaju razumijevanja za novonastalu situaciju.

21. veljače
Ispravci
*Molimo za ispravak iz navoda u pozivu na Međunarodno prvenstvo Hrvatske. Rok za prijave domaćih
igrača je 19. ožujka, a ne 19. travnja kako je pogrješkom navedeno u raspisu. Molimo predstavnike
regija da o ovom ispravku obavijeste one klubove i dužnosnike iz svoje regije koji nemaju e-adresu.
*Ispravljamo pogrješku u Zapisniku B-turnira mlađih juniora regije Sjever, konkurencija muškarci:
1. Matija Pukšić, 2. Jurica Weissbarth (oba Kaj Varaždin).
Ispravak je sproveden i u obavijesti od 19. veljače.

Ljetna škola pedagoga TZK
(Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture) - Ovogodišnja, deseta po redu, Ljetna škola pedagoga fizičke
kulture održat će se od 24. do 28. lipnja. Tema Škole bit će programiranje opterećenja u području
edukacije, sporta i sportske rekreacije. Podrobnije obavijesti na tel. 01 / 3658 666.

20. veljače
Croatian International 2001
Danas u rubrici Izdvojeno objavljujemo i domaći raspis za Međunarodno prvenstvo Hrvatske 2001.
Prijave šalju klubovi Saveza, a rok je 19. ožujka, nakon čega će pristigle prijave pregledati izbornik
Saveza i odobriti one za koje bude smatrao da odgovaraju kriterijima samoga natjecanja.
Rekreativna liga "Turbo Limač"
Zagreb (Zbor Hrvatskih badmintonskih sudaca) - Odigran je 4. turnir za sezonu 2000/1., a nastupilo je
27 igrača. Iznenađujući pobjednik je debitant Marko Margeta koji je se u polufinalu i finalu ogledao sa
prva dva nositelja. Nakon 3:0 protiv Darka Dananića u polufinalu, u uzbudljivom završnom meču
svladao je i Damira Kopsu s 3:2. U borbi za treće mjesto Dananić je pobijedio još jednog debitanta Tihomira Jusića. Poredak na turniru:
1. Marko Margeta, 2. Damir Kopsa, 3. Darko Dananić, 4. Tihomir Jusić, 5. Željko Senfner, 6. Davorin
Lokar, 7. Matija Maričić, 8. Zoran Klarić. itd
Poredak za sezonu: 1. Damir Kopsa 388 bodova, 2. Darko Dananić 324, 3. Davorin Lokar 308, 4.
Željko Senfner 274, 5. Slaven Andrašić 171, 6. Matija Maričić 150, 7. Tvrtko Macan 149, 8. Marko
Margeta 120 itd. Ukupno je u poretku 45 igrača.
Rang lista: 1. Damir Kopsa 596, 2 Darko Dananić 564, 3. Davorin Lokar 468, 4. Željko Senfner 384, 5.
Damir Pešt 224, 6. Tvrtko Macan 218, 7. Zoran Klarić 208, 8. Lari Ban 195 itd. Ukupno je rangirano 50
igrača.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Vršitelj dužnosti vrhovnoga suca na A-turniru mlađih juniora III. kruga HBL-e, u Varaždinu 25. veljače
2001. bit će Željko Hrebak.
U Zagrebu 19. veljače 2001., sudački povjerenik Davor Mladić"
Bilanca Saveza
Savez je u siječnju imao sljedeći promet:
Prihodi: 5.540,87 kn
Rashodi: 5.532,40 kn
Bilanca Saveza na dan 31. siječnja 2001. glasi:
Dugovanja Saveza: 74.044,49 kn
Potraživanja Saveza: 14.425,00 kn
Stanje u blagajni: 30,00 kn
Stanje na računu: 2.111,32 kn

19. veljače
Hrvatska badmintonska liga
Mlađi kadeti - III. krug
Čakovec (BK Međimurje) - 17. veljače 2001., dvorana ET škole, organizator BK Međimurje.
M - nastupilo 12 igrača iz 6 klubova. Poredak:
1. Stjepan Radić (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Nikola Ptiček (Stella Zagreb), 3. Vlado Rep (SZ), 4.
Špes (MZ), 5. Duspara (SZ), 6. Žinić (Međimurje Čakovec), 7. Pukšić (Kaj Varaždin), 8. Duić (Max
Zagreb), 9. Ptičar (Mx), 10. Mihetec (SZ), 11. Skendžić (Zagreb Maksimir), 12. Pintarić (KV).
Ž - nastupilo 7 igračica iz 4 kluba
M - 1. Staša Poznanović (MZ), 2. Petra Oreč (SZ), 3.Ivana Buzov (ZM), 4. Mikuš (ZM), 5. Podnarčuk
(ZM), 6. Šimić (ZM), 7. Petranović (Mx).
Mlađi juniori - III. krug, regionalni turniri:
Regija Centar - Zagreb, 17. veljače 2001., TB centar Turbo limač, organizator BK Medvedgrad 1998.

Tri prvoplasirana ostvaruju pravo nastupa na A-turniru.
M - nastupila dva igrača iz dva kluba. Poredak: 1. Ivan Puzjak (Max Zagreb), 2. Matia Ramadan
(Medvedgrad 1998).
Ž - nastupila jedna igračica: 1. Vinka Ivanković (MZ).
Regija Jug - Dubrovnik, 18. veljače 2001., organizator BK Gimnazijalac. Prvoplasirani ostvaruju pravo
nastupa na A-turniru.
M - nastupila dva igrača iz BK Gimnazijalac. Poredak: 1. Vlaho Čerjan, 2. Nodilo.
Ž - nastupile tri igračice iz BK Gimnazijalac. Poredak: 1. Petra Kraljević, 2. Čerjan, 3. Zlošilo.
Regija Sjever - Varaždin, 18. veljače 2001., IV. osnovna škola, organizator BK Kaj. Dva
prvoplasirana ostvarila su nastup na A-turnir.
M - nastupilo 9 natjecatelja iz dvije udruge. Poredak: 1. Matija Pukšić (Kaj Varaždin), 2. Jurica
Weissbarth (KV), 3. Milović (Međimurje Čakovec), 4. Perolli (KV), 5. Žinić (MČ), 6. Domitrović, 7.
Novaković (MČ), 8. Kovač (MČ), 9. Pintarić (KV).
Ž - nastupile dvije natjecateljke iz BK Kaj Varaždin. Poredak: 1. Ivana Pintarić, 2. Janja Magdić.
Obveza slanja poziva na natjecanje
Podsjećamo organizatore regionalnih turnira da su raspise na natjecanja dužni dostaviti na adresu
Saveza osam dana prije početka natjecanja, u skladu sa točkom 6.3 Natjecateljskoga pravilnika.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Na turniru Austrian International 2001, Pressbaum, 26.-29. travnja 2001., sudjelovat će sutkinja
Ivanka Pokorni.
U Zagrebu 16.veljače 2001., sudački povjerenik Davor Mladić"
Podsjetnik
Podsjećamo da je 20. veljače posljednji dan roka za podnešenje prijedloga Savezu za izbor hrvatskih
kandidata za IBF-ovu akademiju. Pojedinosti o ovome postupku objavljene su u Obavijestima br. 42
od 27. prosinca 2000.

16. veljače
Croatian International
Najavu dolaska trojice svojih sudaca poslao je Mađarski badmintonski savez.
Zagrebačka školska liga
Zagreb (ZBS) - Prvo kolo parskoga dijela školske lige održat će se u 24. o.m. u TB centru Turbo limač.
Zagrebački badmintonski savez nagradit će pobjednički par u svakoj od konkurencija sa po četiri
ulaznice za svečanost proglašenja sportaša Zagreba u 2000. koja će se održati u ponedjeljak 26. o.m.
u dvorani Vatroslava Lisinskoga. Spomenimo da su naslov sportaša grada za prošlu godinu osvojili
Gordan Kožulj, Janica Kostelić, rukometaši Zagreba i stolnotenisačice Mladosti.
Voditeljica Lige Renata Hadžihalilović obavještava o nadopuni raspisa ovoga natjecanja - svaki
natjecatelj ima pravo nastupa u najviše dvije konkurencije.
Predsjednički izbori u IBF-u
(IBF) - Nakon dva uspješno odrađena mandata predsjednica IBF-a gđa Lu Shengrong ove će godine
svoje mjesto prepustiti nasljedniku. Po prvi puta u povijesti naše međunarodne federacije za
predsjedničko mjesto pojavilo se više kandidata te će se novi predsjednik odrediti izborom na
Skupštini IBF-a 3. lipnja u španjolskoj Sevilli. Kandidati su g. Korn Dabbaransi, dr.sci. Justian
Suhandinata te Njegova Visost Sultan od Bruneija. Vijeće IBF-a sa svoje strane odlučilo je da će - iz
razloga koje nije potrebno posebno obrazlagati - podržati kandidaturu ovoga posljednjeg kandidata.

14. veljače
Helvetia Cup
Most, Češka (EBU) - Evropsko ekipno B-prvenstvo 2001. održano je u Češkoj od 24. do 28. siječnja.
Natjecanje je okupilo 19 reprezentacija evropske druge lige koje su se borile za tri kvalifikacijska

mjesta koja vode u evropsku A-skupinu. Nakon natjecanja u skupinama, a potom i razigravanja za
poredak, tri prva mjesta osvojili su redom 1. Španjolska, 2. Portugal, 3. Češka. Vrlo dobro, premda
frustrirajuće četvrto mjesto osvojili su Slovenci, a slijedili su: 5. Bjelorusija, 6. Island, 7. Norveška. 8.
Švicarska, 9. Austrija, 10. Belgija, 11. Irska, 12. Estonija, 13. Slovačka, 14. Izrael. 15. Cipar, 16.
Latvija, 17. Mađarska, 19. Farski Otoci.
Polonia Cup
(EBU) - Natjecanje za Pokal Polonia, Evropsko ekipno prvenstvo mlađih juniora (U17), održat će se od
3. do 7. listopada u Neerpeltu u Belgiji. Planom Saveza na ovom je natjecanju predviđen nastup
hrvatske vrste. Turnir će se igrati po sustavu "3×7".
Odluka sudačkoga povjerenika
Za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca na A-turniru mlađih kadeta, Čakovec, 17. veljače 2001. određuje
se Mario Šestanj Perić.
Zagreb, 13. veljače 2001.

13. veljače
Zagrebačka školska liga
Zagreb (ZBS) - U sportskim dvoranama osnovne škole Matka Laginje i TB centra Turbo limač 10. i 11.
veljače održano je II. kolo Zagrebačke školske lige 2000.-1. Poredak po konkurencijama je sljedeći:
1.-4. razred:
M - 1. Herceg, 2. Pasarić, 3. Grgurić, 4. Uhoda, 5. Pajalić, 6. Bolčić, itd
Ž - 1. Avdibašić, 2. Bujević, 3. Mihetec, 4. Pervan, 5. Obajdin, 6. Bobinac I., itd
5.-6. razred:
M - 1. Ptiček, 2. Špes, 3. Holbling Z., 4. Ježić, 5. Rep, 6. Morić, itd
Ž - 1. Buzov, 2. Mikuš, 3. Silović, 4. Brandt, 5. Antolić, 6. Bartolić, itd
7.-8. razred:
M - 1. Ramadan, 2. Špes, 3. Kiptavi, 4. Trumbetić, 5. Ptiček, 6. Juranović. itd
Ž - 1. Babić, 2. Lepan, 3. Brandt, 4. Malagić, 5. Antolić, 6. Petrović, itd
Mediji pozivaju na suradnju
* Novopokrenuti sportski časopis Planet sporta poziva na suradnju dopisnike, prvenstveno sa područja
školskoga sporta. Adresa redakcije je:
Sysprint d.o.o., za Planet sporta, XIV. trokut 8a, 10020 Zagreb; e-pošta: info@sysprint.hr
* Večernji list poziva dopisnike, osobito za izvanzagrebačka izdanja, da o važnijim badmintonskim
događajima iz svoje sredine izvijeste na faks 01/6300-675 (za g. Maria Kussa).
Stručni skup na 10. sajmu športa i nautike
Zagreb (Zagrebački športski savez) - U sklopu 10. zagrebačkoga sajma sporta i nautike 23. i 24. o.m.
održat će se stručni skup pod nazivom Stanje i perspektive zagrebačkoga sporta. Stručni skup dio je
programa vezanoga uz stvaranje strategije gradskoga sporta, a ovdje posebno spominjemo da će se u
subotu, 24. o.m. od 9 do 12 h raspravljati o razvoju konkretnih sportskih grana, među kojima i o
badmintonu. Prilog ovome skupu, te Zborniku radova koji će ga popratiti, svojim su referatom dali
predsjednik i tajnik ZBS-a Šišak i Cvetnić.
Ispravak odluke ravnatelja
U odluci ravnatelja natjecanja od 10. veljače pogrješkom je navedeno da je Udruga ŠRDM bila jedini
ponuđač za organizaciju Ekipnoga prvenstva Hrvatske. Ispravljajući ovu netočnost ispričavamo se
drugome ponuđaču - BK Gimnazijalac iz Dubrovnika - na učinjenome propustu.

12. veljače
Prvenstvo Hrvatske 2001.
Zagreb, 10.-11. veljače - Deseto Prvenstvo Hrvatske u badmintonu održano je u sportskoj dvorani OŠ
Bartola Kašića na Jarunu u organizaciji BK Purger Zagreb. Peterostrukom pobjedom BK Zagreb

Maksimir - najtrofejniji klub proteklih deset prvenstava ostvario je dosad najbolji učinak.
M - nastupilo 30 igrača iz 7 klubova. Finale: Ciganović - Rihtar15:11, 17:14.
Poredak: 1. Vedran Ciganović (Zagreb Maksimir) 2. Neven Rihtar (Stella Zagreb) 3. Janko Hranilović,
Silvio Jurčić (Zagreb Maksimir).
Ž - nastupilo 9 igračica iz 3 kluba. Finale: Čiča - Šavor 11:5, 11:1.
Poredak: 1. Matea Čiča (Zagreb Maksimir) 2. Maja Šavor (Stella Zagreb) 3. Morana Esih(Zagreb
Maksimir), Matea Šalov (Stella Zagreb)
MM - nastupilo 10 parova iz 7 klubova. Finale: Ciganović, Kazesović - Bojničić, Hranilović 17:16, 15:13
Poredak: 1. Vedran Ciganović - Hrvoje Kazesović (Zagreb Maksimir) 2. Tomislav Bojničić - Janko
Hranilović (Max Zagreb) 3. Roman Cvetko - Marko Habuš (Stella Zagreb), Mirko Šestić - Nikica Šikić
(Stella Zagreb)
ŽŽ - nastupila 4 para iz 4 kluba. Finale: Čiča, Esih - Šavor, Šavor 14:15, 15:3, 15:1
Poredak: 1. Matea Čiča - Morana Esih (Zagreb Maksimir) 2. Ana Šavor - Maja Šavor (Stella Zagreb) 3.
Zrinka Klarić (Stella Zagreb) - Andrea Žvorc (Medvedgrad 1998 Zagreb); Dijana Drvoderić - Iva
Dragičević (Međimurje Čakovec)
MŽ - nastupilo 9 parova iz 3 kluba. Finale: Ciganović. Jurić - Rihtar, Šavor 17:16, 15:9.
Poredak: 1. Vedran Ciganović - Ana Jurić (Zagreb Maksimir) 2. Neven Rihtar - Maja Šavor (Stella
Zagreb) 3. Tomislav Mihetec - Morana Esih (Zagreb Maksimir), Mirko Šestić - Zrinka Klarić (Stella
Zagreb).
Trofej "fair play"
Po prvi je puta na Prvenstvu Hrvatske dodijeljen Trofej "fair play". Poseban žiri koju su činili voditelji
natjecanja i sudački dužnosnici jednoglasno je ovu nagradu dodijelio Vedranu Ciganoviću. U finalnom
susretu protiv Nevena Rihtara Ciganović je u završnici prvoga gema, pri izjednačenom rezultatu,
nakon jedne sporne procjene crtovnoga suca koja je išla njemu u korist, namjerno ispucao servis u
aut kako bi otklonio mogućnost da zbog takve odluke dobije prednost pred suparnikom. Spomenimo
da je kasnije i Rihtar slično reagirao priznavši suparniku dobru loptu, te je tako finalni dvoboj protekao
u iznimno sportskom ozračju. Vedranu Ciganoviću je nagradu - mapu likovnih radova - uručio
predstavnik organizatora natjecanja g. Zlatko Šavor.
Slovenska liga
Lendava - Na trećem turniru Slovenske lige u konkurenciji do 15 godina, održanome 10. veljače, od
hrvatskih je predstavnika nastupio samo Luka Zdenjak i osvojio prvo mjesto u pojedinačnoj
konkurenciji. Nastupilo je više od dvadeset igrača.
Rekreativna liga Turbo limač
Zagreb (Zbor HBS) - U subotu 17. veljače igra se 4. turnir rekreativne badmintonske lige Turbo limač.
Igraju se pojedinačne konkurencije muškaraca (s početkom u 10 h) i žena (s početkom u 11.30 h), a
mjesto održavanja je TB centar Turbo limač na Zagrebačkome velesajmu, paviljon 25. Pravo nastupa
imaju punoljetni igrači plasirani ispod 12. (8. kod žena) mjesta na jakostnoj ljestvici Saveza a koji
nemaju rezultat među prvih 16 (kod žena 12) na A-turniru Hrvatske badmintonske lige u tekućoj
sezoni.
Odluke ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza dana 10. veljače. 2001. godine donosim
sljedeće odluke:
Organizacija turnira mlađih juniora (U-17), III. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje se
Badmintonskom klubu Kaj prema prijavi za organizaciju natjecanja od 23. studenoga 2000. godine.
Natjecanje će se održati 24./25. veljače 2001. u Varaždinu u sportskoj dvorani Graberje.
Organizacija Ekipnog prvenstva Hrvatske dodjeljuje se Udruzi za sport i rekreaciju djece i mladeži
grada Splita prema prijavi za organizaciju natjecanja od 26. siječnja 2001. godine. Natjecanje će se
održati 17. i 18. ožujka 2001. u Športskom centru Poljud u Splitu.
Budući će se Ekipno prvenstvo Hrvatske održati 17.-18. ožujka 2001. godine, parski turnir III. kruga
Hrvatske badmintonske lige premješta se u termin 10.-11. ožujka 2001. godine.
Obrazloženje: Udruga za sport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita, kao jedini ponuđač za
organizaciju Ekipnoga prvenstva, organizaciju istog može provesti jedino u gore navedenom terminu.
Ravnatelj natjecanja Roman Cvetko

Obavijest BK Max
(BK Max) - Klub obavještava da se Mladen Nedov ovlašćuje za predstavljanje BK Maxa na
natjecanjima.
Adresar
Badmintonski klub Ružmarinka, Mladen Nedov - promijeniti broj telefona. Novi broj glasi 6218-517.

9. veljače
Prvenstvo Hrvatske
Zagreb - Ždrijeb Prvenstva Hrvatske obavio je vrhovni sudac natjecanja Davor Mladić, a nositelji po
konkurencijama su sljedeći igrači i parovi:
M - ( 30 prijava) Vedran Ciganović; Ž - (9) Maja Šavor; MM - (11) Ciganović - Kazesović; ŽŽ - (5)
Šavor - Šavor; MŽ - (9) Kazesović - Čiča.
Ispravak jakostne ljestvice
Na ljestvici muškaraca pojedinačno, regija Sjever kod igrača Danijela Zadravca zbroj bodova je 65 a
ne 85, a na ljestvici mlađih kadeta, muškarci, igrač Stjepan Radić ima 44, a ne 45 bodova. Mjesto na
ljestvici se ne mijenja. Ispravci su uneseni.
Rekreativni kalendar
Pod gornjim naslovom pokrećemo rubriku na našoj internetskoj stranici kojoj je svrha obuhvatiti
natjecanja koja nisu pod nadzorom Saveza, ali već imaju ili stvaraju određeni značaj na lokalnom ili
širem planu, a osobito su okrenuta onom dijelu badmintonske populacije kojoj natjecateljski
badminton nije osnovni interes. Stoga sve koji svoje natjecanje žele uvrstiti u ovu rubriku molimo da
natjecanje prikažu po sljedećem upitniku:
1. naziv natjecanja i organizator;
2. pravo nastupa;
3. okvirni sustav natjecanja;
4. raspored natjecanja s mjestom održavanja;
5. voditelj natjecanja (podatci za kontakt);
6. eventualne druge obavijesti i podatci.
Podsjetnik
Zagrebački badmintonski savez podsjeća zagrebačke klubove da je danas posljednji dan za
predbilježbu za dodjelu besplatnih ulaznica za svečanost proglašenja sportaša Zagreba, koja je
najavljena u obavijestima od 30. siječnja.

7. veljače
Prvenstvo Hrvatske
Zagreb - Prijave na prvenstvo Hrvatske poslali su sljedeći klubovi: BK Međimurje, BK Max, BK
Medvedgrad 1998, BK Stella, BK Sušak, BK Zagreb Maksimir i Udruga ŠRDM Split. Ždrijeb će se obaviti
u tajništvu Zagrebačkoga športskog saveza, Trg sportova 11, u četvrtak 8. veljače u 18 sati.
Croatian International 2001
Nakon provjere kod IBF-a, koju smo poduzeli nakon masovne prijave nigerijskih igrača na CI 2001,
stigao je žurni demanti iz nigerijskoga saveza u kojem nas upozoravaju da prijava nije valjana. Naime,
prijava je izvršena najprije s privatne e-adrese, a potom, nakon našega zahtjeva za ovjerom, poslan je
faks sa pečatom nigerijskoga saveza i navodnim potpisom tajnika. Međutim, inzistiranje na pravoj
proceduri prijave dovelo je ipak do otkrića da se radi o falsifikatu, koji je mogao izazvati i šire
posljedice, no intervencijom samoga nigerijskoga saveza, koji je dao pisanu potvrdu da se radi o
lažiranju te podnio zahtjev da se prijave ponište, ovo je pitanje - što se tiče Saveza i CI 2001 riješeno.

Zagrebački sajam športa
Zagreb (ZBS) - Zagrebački badmintonski savez poziva učlanjene klubove koji bi se željeli prezentirati
na Zagrebačkom sajmu športa od 21. do 25. veljače, da se jave u tajništvo. Točni uvjeti prezentacije
znat će se za koji dan, ali okvirna tema bit će "Badminton i djeca".

6. veljače
Hrvatska badmintonska liga
III. krug - B-turnir u konkurenciji mlađih juniora, regija Istok.
Kutjevo (BK Osijek) - Turnir je održan 3. veljače 2001. u dvorani Osnovne škole u organizaciji BK
Osijek. Prvoplasirani su ostvarili plasman na A-turnir.
M - nastupilo 10 igrača iz BK Osijek. U finalu Daniel Kiptavi svladao je Ivana Budimira 15:5, 15:5.
Poredak ostalih: ... 3. Šimović, 4. Majher, 5. G. Hummel, 6. Nikolić, 7. Bekić, 8. Juranović, 9.
Kolobarić, 10. Reiter.
Ž - nastupilo šest igračica iz BK Osijek. U finalu Valentina Silović svladala je Mariju Grgić sa 11:0, 11:3.
Poredak ostalih: ... 3. Đurđević, 4. A. Grgić, 5. Došen, 6. Pranjić.
Croatian International 2001
Potvrdu dolaska dvojice svojih sudaca poslao je BS Slovenije.
Sastanak Izvršnoga odbora ZBS-a
Zagreb (ZBS) - Sastanak IO-a Zagrebačkoga badmintonskoga saveza održat će se u petak 9. veljače
2001. u 14 h u tajništvu Zagrebačkoga športskog saveza, Trg sportova 11. Pozivi i materijali poslani su
danas.
Badmintonski centar Linđo
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Dubrovački klub oglašava ponudu badmintonskih termina u BC Linđo u
Lazaretima. Ponuda se upućuje učenicima i odraslima, a uključuje rekreaciju, poduku i upise u klub.
Ostale obavijesti svakodnevno od 11-19 sati na tel. 091 535 16 16.

5. veljače
Hrvatska badmintonska liga
Prema pozivu na natjecanje koji je u Savez stigao 2. veljače, u subotu 3. veljače trebao se održati
regionalni turnir do 17 godina u Kutjevu, u organizaciji BK Osijek. Do propisanoga roka u Savez nije
stigla nikakva informacija o tome turniru.
Prvenstvo Dubrovnika
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - Treće pojedinačno prvenstvo Dubrovnika u badmintonu održano je 4.
veljače. Poredak je sljedeći:
M - 1. Ratko Galjer, 2. Zlatko Šilje, 3. Vlaho Zlošilo (nastupilo 13 seniora);
Ž - 1. Katarina Itrić, 2. Sanja Asanović, 3. Deša Karamehmedović (nastupilo 6 seniorki).
Prvenstvo se računalo i za poredak Dubrovačke badmintonske lige, u kojem je poredak sljedeći:
M - Vlaho Zlošilo 764 boda; 2. Zlatko Šilje 749, 3. Dean Tošović 622... (24 rangirana igrača);
Ž - 1. Deša Karamehmedović 791 bod; 2. Tanja Asanović 737, 3. Sanja Asanović 655... (20 rangiranih
igačica)
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Saveza 3. veljače 2001. donosim odluku da se organizacija turnira mlađih kadeta
III. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje Badmintonskom klubu Međimurje prema prijavi za
organizaciju natjecanja od 20. studenoga 2000. Natjecanje će se održati 17. veljače 2001. u vremenu
od 9 do 17 sati u dvorani Ekonomske i tehničke škole u Čakovcu.
Ravnatelj natjecanja, Roman Cvetko"
Podsjetnik
Podsjećamo da je sutrašnji dan posljednji dan roka za prijavu na Prvenstvo Hrvatske 2001.

3. veljače
Hrvatska badmintonska liga
Rubrika Ljestvice nadopunjena je jakostnim ljestvicama mlađih juniora i kadeta, te ekipnim poretkom
u konkurencijama seniora i mlađih juniora.
Ispravak jakostne ljestvice i poretka izvršen je u konkurenciji seniorki budući je u iste ljestvice
pogrješkom bila uvedena igračica Nikolić (Pinki Pula) koje nije registrirana u Savezu.
Croatian International 2001
Prijavu na CI 2001 poslao je i Waleški badmintonski savez.
Stanje članstva IBF-a
(IBF) - U izvještaju o stanju članstva IBF-a za veljaču Hrvatski badmintonski savez zbog neplaćene
članarine za 2001. nalazi se među članicama koje nemaju pravo nastupa na natjecanjima kao ni na
predstavnika u Skupštini IBF-a. Tim povodom Savezu su već stigle opomene iz IBF-a i EBU-a. Uplatom
članarine članica izravno prelazi u redovni status.
Odluka sudačkoga povjerenika
"Za vršitelja dužnosti vrhovnoga suca na Prvenstvu Hrvatske 2001. određuje se Davor Mladić.
U Zagrebu, 1. veljače 2001., sudački povjerenik Davor Mladić."

1. veljače
Croatian International 2001
Prijavu na Croatian International poslao je Nigerijski badmintonski savez. Potvrdu dolaska suca poslali
su badmintonski savezi Danske i Rumunjske.
Podsjetnik
(IBF) - Današnjim danom na snagu stupaju promjene u Preporukama sudačkim dužnosnicima koje je
donijelo Vijeće IBF-a na svojoj posljednjoj sjednici, a o kojima smo izvijestili u Obavijestima od 18.
siječnja. Molimo da sa time upoznate članove i dužnosnike vaše udruge.
Sastanak BPF-a
(IBF) - Sastanak Federacije badmintonskih igrača (BPF) održat će se i Birminghamu 6. ožujka. Tim
povodom dostavljeni su i materijali koji ukazuju na želju vodećih ljudi ovoga saveza - Jespera Larsena
(Danska) i Chrisa Hunta (Engleska) - da se učvrsti utjecaj i unutrašnji ustroj Federacije. Materijali za
sastanak mogu se dobiti u Savezu.
Obavijest tajnika Saveza
"Zbog obveza na radnome mjestu do kraja sljedećega tjedna uglavnom neću biti dostupan u tajništvu
Saveza. Stoga molim da se u eventualnim kontaktima za to vrijeme orijentirate na faks i e-poštu.
Tajnik Saveza, Ratko Cvetnić"

30. siječnja
Odluka direktora Saveza
(HBS) - "Na osnovu Statuta Saveza, a u skladu sa zamolbom BK Purger Zagreb, zbog žurnosti donosim
odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora Saveza kojom se BK Purger prihvaća u članstvo regije Centar
HBS-a.
Obrazloženje: odluka se donosi da bi igrači kluba, koji je odlukom Upravnoga odbora primljen u
članstvo Saveza, mogli nastupiti na regionalnim natjecanjima Lige.
U Zagrebu, 30. siječnja 2001, direktor Saveza, Željko Miškulin"
Proglašenje sportaša Zagreba
Zagreb (ZBS) - Tradicionalna priredba proglašenja sportaša Zagreba održat će se u ponedjeljak 26.
veljače u 20 sati u Koncertnoj dvorani Lisinski. Tim povodom Zagrebački badmintonski savez poziva

učlanjene klubove da najkasnije 9. veljače dostave poimenično tri osobe po klubu koje će dobiti
besplatne karte. Preporuka je organizatora da se prednost dade sportašima podmladačkoga uzrasta.
Adresar Saveza
(HBS) - Predstavnik regije Jug Dino Hadžić
- dodati mobitel: 098-264-298.
Napomena tajnika Saveza
(HBS) - "Budući je od pokretanja dnevno ažurirane internetske stranice Saveza bilo više primjedaba na
Obavijesti koje su se odnosile na šturo izvještavanja sa natjecanja Saveza kao i ostalih natjecanja na
kojima nastupaju naši predstavnici, te kako je više dopisnika izrazilo želju da se ti izvještaji nadopune
ostalim podatcima i komentarima vezanim uz sam događaj, kao urednik stranice slobodan sam
istaknuti urednički koncept pod kojim bih takvo proširenje izvještaja smatrao prihvatljivim. Naime,
kako su ove Obavijesti službeni glasnik Saveza te ne bi bilo umjesno da se u njima objavljuju privatni
stavovi i mišljenja tako će i budući urednički zahvati nad dostavljenim tekstovima poštovati prije svega
podatke, a ti su u sportu lako vidljivi i vrlo često daju se iskazati brojkama. Stoga držim da se sve one
nadopune i komentari utemeljeni na provjerljivim podatcima mogu smatrati prihvatljivima - i bit će
objavljeni uz navođenje autora - dok proizvoljne procjene, a osobito opravdavanje slabijega rezultata
utjecajima koji se nalaze izvan igre, neće biti objavljivane.
Također, počevši od veljače, u samom protokolu objavljivanja vijesti na početku će se u zagradama
navesti izvor same vijesti - kako smo to činili i do sada - a ukoliko vijest potiče od samoga Saveza
izvor se neće posebno navoditi.
Vjerujemo da će ove promjene poboljšati kvalitetu izvještavanja i pružiti bolji uvid drugim medijima u
rad Saveza.
Ratko Cvetnić, tajnik Saveza"

29. siječnja
Hrvatska badmintonska liga
Varaždin (HBS) - U nedjelju 28. siječnja 2001. održan je u dvorani varaždinske IV. Osnovne škole
turnir II. kruga HBL za mlađe kadete, u organizaciji BK Kaj.
M - sudjelovalo je 20 dječaka iz 8 udruga. Poredak:
1. Zvonimir Đurkinjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 2. Nikola Ptiček (Stella Zagreb), 3. Hrvoje Špes
(MZ), 4. Duić (Max Zagreb), 5. Radić (MZ), 6. Rep (SZ), 7. Čimbur (MZ), 8. Golčić (Sušak
Riadriabanka), 9. Holbling Z. (MZ), 10. Pukšić (Kaj Varaždin), 11. Ptičar (Mx), 12. Duspara (SZ), 13.
Ježić (MZ), 14. Mihetec (SZ), 15. Nikolić (Osijek), 16. Žinić (Međimurje Čakovec), 17. Pintarić (KV),
Pugel (SR), Holbling A. (MZ), Skendžić (ZM).
Ž - sudjelovalo 19 djevojčica iz 7 udruga. Poredak:
1. Staša Poznanović (MZ), 2. Vesna Mešić (Zagreb Maksimir), 3. Petra Oreč (SZ), 4. Silović (Os), 5.
Mikuš (ZM), 6. Buzov (ZM), 7. Antolić (MZ), 8. Travašić (SR), 9. Brandt (MZ), 10. Šimić (ZM), 11.
Čižmek (ZM), 12. Podnarčuk (ZM), 13. Grgić (Os), 14. Arnautović (SR), 15. Petranović (Mx), 16. Došen
(Os), 17. Kraljević (Gimnazijalac Dubrovnik), Cerjan (GD), Pavić (MZ).
Odluka direktora Saveza
" Na osnovu Statuta Saveza te u skladu sa 19. odlukom sa 2. sjednice Upravnoga odbora donosim
odluku iz nadležnosti Upravnoga odbora Saveza, kojom se domaćinstvo Prvenstva Hrvatske za 2001.
dodjeljuje Badmintonskom klubu Purger Zagreb prema kandidaturi od 27. siječnja 2001.
U Zagrebu, 29. siječnja 2001.,direktor Saveza Željko Miškulin"
U skladu s ovom odlukom u rubrici Izdvojeno donosimo službeni poziv na ovo natjecanje.
Odluke sudačkoga povjerenika
(HBS) - Sudački povjerenik Davor Mladić donio je 26. siječnja 2001. ove odluke:
* "Na osnovi Statuta Saveza donosim sljedeću odluku kojom se sukladno Sudačkom pravilniku Saveza
dodjeljuje sudačko zvanje - sudac Saveza - sljedećim osobama: Danijela Blažić, Iva Dragičević i
Kristijan Mikac. Navedenim sucima Saveza dodjeljuje se kategorija - regionalni sudac. Sukladno
Sudačkom pravilniku navedeni suci imaju pravo obavljati sudačke dužnosti danom donošenja odluke."
* "Na osnovi Statuta Saveza donosim sljedeću odluku kojom se sukladno Sudačkom pravilniku Saveza,

sucima Saveza dodjeljuju kategorije kako slijedi:
- međunarodni suci: Jeličić Ivana, Macan Tvrtko, Mladić Davor, Mladić Mirna, Pokorni Ivanka, Tepić
Nataša, Vukas Saša;
- savezni suci: Herić Renato, Hrebak Željko, Kopsa Damir, Poljanec Mladen, Rihtar Marijan, Šavor
Zlatko, Šestanj Perić Mario, Škoda Dražen, Vlah Miroslav, Zadravec Danijel;
- regionalni suci: Babić Toni, Blažić Danijela, Dananić Darko, Dragičević Iva, Gavez Želimir, Krnjić
Dragan, Maček Dubravko, Mikac Kristijan, Mudrinić Nenad, Pešt Damir, Šalov Goran, Zebec Miroslav.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a podatci su važeći za Upisnik Saveza."
Poziv na obuku za vrhovne suce
(HBS) - Sudački povjerenik Saveza objavljuje da će se na osnovi Sudačkog pravilnika održati obuka i
ispit za vrhovne suce Saveza te se pozivaju zainteresirani kandidati da sukladno tome podnesu svoje
kandidature. Rok za prijavu kandidatura je 15. veljače 2001., a prijave se podnose na adresu Saveza.
Poziv na Fortis International
Erpe-Mere, Belgija (BK Nilston) - Iz Belgije stiže poziv na Fortis International, koji će se održati 4. i 6.
svibnja. U sklopu ovoga natjecanja - koje se nalazi u kalendaru IBF-a - održat će se i podmladački
ekipni turnir Nilston International. Prijave do 30. ožujka.

27. siječnja
Zapisnik i Odluke 2. sjednice Upravnoga odbora
(HBS) - Na stranicama Saveza - te u rubrici Izdvojeno - objavljeni su Zapisnik i Odluke 2. sjednice
Upravnoga odbora održane 20. siječnja u Čakovcu. Molimo članice Saveza da o ovim spisima
informiraju svoje članstvo i dužnosnike.
Prijelazni rok
(HBS) - U zimkome prijelaznome roku zabilježeni su sljedeći prijelazi igrača:
Ivan Puzjak - iz BK Medvedgrad 1998 Zagreb u BK Max Zagreb;
Stjepan Radić - iz BK Zagreb Maksimir u BK Medvedgrad 1998 Zagreb.
Međunarodno prvenstvo Austrije
(BS Austrije) - MP Austrije, turnir iz serije Evropskoga kruga održat će se od 26. do 29. travnja 2001. u
Pressbaumu. Prijave do 29. ožujka.

24. siječnja
Croatian International 2001
Zagreb (HBS) - Stigla je prva prijava na Croatian International - Badmintonski savez Novoga Zelanda
prijavio je 2 pojedinca, 4 pojedinke, 2 muška para, 2 ženska i 4 mješovita para.
Također, Slovački savez najavio je dolazak suca Stanislava Kurimaia.
Pregledi u zagrebačkoj sportskoj ambulanti
Zagreb (ZBS) - Redovni pregledi u sportskoj ambulanti održat će se po sljedećem rasporedu:
13. veljače - BK Ružmarinka;
14. veljače - BK Medvedgrad i BK Stella.
Iz ambulante napominju da i natjecatelji ostalih klubova - koji će na red doći kasnije - mogu obaviti
pregled u ovim terminima ako za to postoji potreba.

23. siječnja
Veteranski turnir BK Nika
Zagreb (BK Nika) - U subotu, 20. siječnja u dvorani OŠ "Bukovac", Zagreb održan je 1. veteranski
turnir BK Nika. Na turniru sudjelovalo je 29 igrača iz Hrvatske i Slovenije, od toga 9 igračica i 20
igrača.
Konkurencija muškaraca pojedinačno igrana je u dvije dobne kategorije: iznad 30 godina i iznad 40

godina. Prvo mjesto u konkurenciji iznad 30 osvojio je Aleksander Kustec, inače predsjednik
Badmintonskog saveza Slovenije, a u starijoj konkurenciji prvi je bio Vladimir Šinigoj, voditelj
slovenske Veteranske lige.
U konkurenciji žena pojedinačno, pobijedila je Tatjana Pouh (13. na slovenskoj seniorskoj jakostnoj
ljestvici). U muškim parovima prva dva mjesta osvojili su slovenski parovi, dok je treći bio turopoljski
par Senfner/Klarić. Kod mješovitih parova, slovenski par Pouh/Vodeb u finalu je bio bolji od slovenskohrvatske kombinacije Pokorni/Kustec. Prvoplasirani su nagrađeni prigodnim nagradama.
Poredak:
M 30+: 1. Aleksander Kustec (SLO), 2. Mitja Vodeb (SLO),3. Marko Margeta (HR)
M 40+: 1. Vladimir Šinigoj (SLO), 2. Krešimir Pucko (HR), 3. Dragutin Juriša (HR)
Ž: 1. Tatjana Pouh (SLO), 2. Nada Stojilkovski (SLO), 3. Dubravka Ciliga (HR)
MM: 1. A. Kustec / M. Vodeb (SLO), 2. M. Kostrevc / I. Tomić (SLO), 3. Z. Klarić / Z. Senfner (HR)
ŽŽ: 1. T. Pouh / N. Stojilkovski (SLO), 2. C. Majetić Pavić / I. Pokorni (HR), 3. D. Ciliga / M. Juriša
(HR)
MŽ: 1. T. Pouh / M. Vodeb (SLO), 2. I. Pokorni / A. Kustec (HR/SLO), 3. N. Stojilkovski / V. Šinigoj
(SLO)
Adresar
Molimo da u adresar Saveza dodate naslov povjerenika postavljenoga na 2. sjednici Upravnoga
odbora:
Povjerenik za Prvenstvo HBS-a za učenike osnovnih škola
Renata Hadžihalilović, Matijašec 37, 10000 Zagreb,
tel. 01 23-46-596

22. siječnja
Hrvatska badmintonska liga
(HBS) - A-turnirom mlađih juniora nastavljen je drugi krug Lige.
Čakovec - 20. siječnja 2001., dvorana ET škole, organizator BK Međimurje.
M - nastupilo 16 natjecatelja iz 6 udruga. Poredak:
1. Denis Uhoda (Stella Zagreb), 2. Petar Cota (Zagreb Maksimir), 3. Dalibor Šuster (MZ), 4. V. Vešligaj
(ZM), 5. Prošić (ZM), 6. L. Zdenjak (Medvedgrad 1998 Zagreb), 7. M. Mihetec (SZ), 8. Komarčić
(Međimurje Čakovec), 9. Čerina (MZ), 10. Weissbarth (Kaj Varaždin), 11. Milović (MČ), 12. Žinić (MČ),
13. B. Radić (SZ), 14. M. Radić (SZ), 15. Novaković (MČ), 16. Nodilo (Gimnazijalac Dubrovnik).
Ž - nastupilo 10 natjecateljki iz 4 udruge. Poredak:
1. Andrea Žvorc (MZ), 2. Anita Ptiček (SZ), 3. Staša Poznanović (MZ), 4. Oreč (SZ), 5. Šarić (MZ), 6.
Babić (SZ), 7. Lepan (SZ), 8. Pintarić (KV), 9. Magdić (KV), 10. Kraljević (GD)
MM - nastupilo 9 parova iz 6 udruga. Poredak:
1. Uhoda - Mihetec (SZ), 2. Šuster - Cota (ZM), 3. Vešligaj - Prošić (ZM), 4. Zdenjak - Čerina (MZ), 5.
Pukšić - Pintarić (KV), 6. Komarčić - Žinić (MČ), 7. Perolli - Domitrović (KV), 8. Čerjan - Nodilo (GD), 9.
Kovač - Milović (MČ)
ŽŽ - nastupilo 5 parova iz 3 udruge. Poredak:
1. Poznanović - Ivanković (MZ), 2. Žvorc - Šarić (MZ), 3. Ptiček - Oreč (SZ), 4. Babić - Lepan (SZ), 5.
Čerjan - Kraljević (GD).
Na natjecanju nisu nastupili igrači iz regije Istok, a nisu ni otkazali nastup, dok regija Zapad zbog
nedovoljnoga broja igrača nije ni održala regionalni turnir.

�

2. sjednica Upravnoga odbora
Čakovec (HBS) - Druga sjednica Upravnoga odbora Saveza održana je 20. siječnja. Zapisnik i odluke
sjednice bit će objavljeni ovoga tjedna, a za sada među važnijim zaključcima spomenimo da je
Prvenstvo Hrvatske odgođeno, jer nije bilo zainteresiranih za organizaciju toga natjecanja, te se
natječaj za organizaciju produžuje uz premještanje termina Prvenstva za drugi prikladan datum.
Također, na sjednici je u članstvo Saveza primljen Badmintonski klub Purger iz Zagreba.
Slovenska liga
Lendava (BK Medvedgrad) - Na drugom turniru slovenske lige u konkurenciji do 13 godina nastupio je

veći broj hrvatskih igrača.
M - nastupila 24 natjecatelja (10 iz Hrvatske). U gornju polovinu poretka plasirali su se:
4. Zvonimir Đurkinjak, 7. Romano Morić, 9.-12. Zvonimir Holbling, Hrvoje Špes.
Ž - nastupilo 17 natjecateljki (9 iz Hrvatske). U gornju polovinu poretka plasirali su se:
1. Staša Poznanović, 3. Vesna Mešić, 7. Sara Mikuš, 8. Matea Antolić
Podsjetnik
(HBS) - Podsjećamo da, sukladno odluci ravnatelja natjecanja od 8. siječnja, danas počinje prijelazni
rok. Završetak roka je 26. siječnja.
Osnovan klub u Karlovcu
Karlovac (Večernji list) - U svome regionalnom izdanju od 19. siječnja, uz tekst i fotografiju, Večernji
list javlja da u Karlovcu odnedavna djeluje BK Orion. Klub za sada sportski program obavlja srijedom
od 21 h i nedjeljom od podneva u dvorani OŠ Turanj, a koriste se i zagrebačke dvorane. Tajnik kluba
Dubravko Milković poziva sve zainteresirane da se pridruže BK Orionu kako bi se okupio što snažniji
rekreativni pogon te najavljuje skoro priključenje kluba natjecanjima Saveza.
Adresar
Molimo da u adresar Saveza, u rubriku pridruženi članovi, uvrstite novoprimljenog člana:
Badmintonski klub Purger,
tajnik Zlatko Šavor; Zagreb, Jelšanska 17, tel 01 36-31-522, e-pošta: zlatko.savor@zg.hinet.hr
žiro-račun 30104-678-122640; MB 1520563

19. siječnja
Dugovanja klubova
(HBS) - Svoje dugovanje, evidentirano u obavijesti od 17. siječnja, a prema odluci v.d. direktora
Saveza od 30. studenoga, do 17. siječnja u potpunosti su podmirili BK Gimnazijalac, BK Zagreb
Maksimir i BK Ružmarinka te stoga igrači ovih klubova mogu slobodno nastupiti na natjecanjima
Saveza.
Upisnik IBF-a
(IBF) - Objavljeno je najnovije izdanje IBF-ovog upisnika igrača po državama u koji su - sa
dodijeljenim IBF-ovim brojevima - uvršteni i igrači koji su kao reprezentativci Hrvatske debitirali prošle
godine. Potpun popis vidjeti u rubrici Reprezentativci.
Podsjetnik
* (HBS) - Budući je BK Gimnazijalac reklamirao da na službenu adresu kluba ne stižu raspisi za
natjecanja podsjećamo još jednom na nedavnu promjenu u adresaru Saveza prema kojoj je novi
naslov kluba sljedeći:
Vlaho Zlošilo, Od greba žudioskih 9a, 20000 Dubrovnik,
tel. 020 411-991
e-adresa: vlaho.zlosilo@du.tel.hr
* (HBS) - Molimo klubove da otkaze svojih igrača sa natjecanja Saveza prijavljuju na adresu Saveza, u
skladu s odredbom 9.2 Natjecateljskoga pravilnika.

18. siječnja
Promjene u Preporukama sudačkim dužnosnicima
(IBF) - Vijeće IBF-a na svome je posljednjem sastanku donijelo određene promjene u pravilnicima
IBF-a, pa tako i u Preporukama sudačkim dužnosnicima. Promjena se odnosi na uvođenje sustava
kartona u boji, a tekst promjena (kurzivno) glasi:
"Dodati novu točku 3.3.13 Preporuka, kako slijedi:

Kada sudac kažnjava kršenje pravila 16.4. 16.5 ili 16.7 dosuđivanjem opomene prekršiteljskoj strani
(pravilo 16.8.1), poziva prekršitelja 'Priđite' i dosuđuje:
'... (igračevo ime) opomena zbog nepriličnoga vladanja'

te istodobno desnicom podiže žuti karton iznad svoje glave.
Kada sudac kažnjava kršenje pravila 16.4. 16.5 ili 16.7 dosuđivanjem opomene prekršiteljskoj strani
koja je već bila opomenuta (pravilo 16.8.2), poziva prekršitelja 'Priđite' i dosuđuje:
'... (igračevo ime) greška zbog nepriličnog vladanja'
te istodobno desnicom podiže crveni karton iznad svoje glave.
Kada sudac kažnjava očigledno i stalno kršenje pravila 16.4. 16.5 ili 16.7 dosuđivanjem greške
prekršiteljskoj strani (pravilo 16.8.3), te istodobno prijavljuje prekršiteljsku stranu vrhovnome sucu u
namjeri isključenja, tada sudac poziva vrhovnoga suca podizanjem desnice iznad glave. Kada vrhovni
sudac odluči isključiti stranu on daje crni karton sucu, koji - podigavši desnicom crni karton iznad svoje
glave - objavljuje:
'... (ime strane) isključenje zbog nedoličnog vladanja"
IBF savjetuje da ovi kartoni budu od plastike ili plastificiranoga materijala, jasno raspoznatljivih boja,
dimenzija 8-10×10-12 cm. Navedena promjena stupa na snagu 1. veljače 2001.
Turbo limač, rekreativna liga
Zagreb (Zbor HBS) - Treći turnir ovosezonske rekreativne lige okupio je 22 igrača među kojima je
najviše uspjeha imao Darko Dananić. Drugoplasirani bio je Damir Kopsa, treći Davorin Lokar, a slijedili
su Hadžihalilović, Senfner, Andrašić. Macan, Pešt itd. U poretku za ovu sezonu vodi Kopsa ispred
Lokara i Dananića, a ukupno je u poretku 36 igrača. Na rang-listi prvi je Kopsa, ispred Dananića i
Lokara, a ukupno su rangirana 44 igrača.
Upravni odbor
(HBS) - Članovi Upravnoga odbora koji trebaju prijevoz na relaciji Zagreb-Čakovec-Zagreb za subotnji
sastanak neka se jave direktoru Saveza Miškulinu (098 358 922).

17. siječnja
Dugovanja klubova
(HBS) - Pregledom računovodstvene dokumentacije, a nakon primjedbi nekih klubova, ustanovljeni su
propusti u popisu dužnika i dugovanja klubova prema Savezu nastalih u protekle dvije sezone,
navedenih u odluci v.d. direktora Saveza od 15. prosinca: BK Nika svoje je dugovanje podmirila u
svibnju 1999., dugovanje BK Medvedgrad 1998 nije bilo 1050 kn nego 815 kn, a dugovanje BK Zagreb
Maksimira iznosi 2670,50 a na 2500 kn. Direktor Saveza ispričava se zbog ovih propusta.
U navedenoj odluci direktora Saveza postavljen je rok do 15. siječnja za podmirenje tih dugova,
odnosno BK Zagreb Maksimiru rok do 15. siječnja za podmirenje polovine, a do 15. veljače za
podmirenje cijeloga duga. Do roka svoja dugovanja nisu podmirili:
BK Gimnazijalac - 60 kn ( dug nakon prebijanja sa preplatom za ovu sezonu)
BK Silent - 10 kn
BK Sušak Riadriabanka - 480 kn
BK Turopoljski zmaj - 220 kn
BK Zagreb Maksimir - 2670,50 kn (na dvije rate)
Napominjemo da sukladno navedenoj odluci igrači klubova dužnika nemaju pravo nastupa na
natjecanjima Saveza sve dok se dugovanje ne podmiri. Također, podsjećamo da će Upravni odbor
Saveza na svojoj sljedećoj sjednici donijeti bilancu svih dugovanja i potraživanja Saveza za dan 31.
prosinca 2000. godine.
Odluka ravnatelja natjecanja
(HBS) - Ravnatelj natjecanja donio je 16. siječnja sljedeću odluku:
"Zbog trenutačno loših uvjeta za igru u dvorani Graberje, Badmintonskom klubu Kaj odobrava se
održavanje tunira U-13 u sportskoj dvorani IV. osnovne škole u Varaždinu prema zamolbi BK Kaj od
15. siječnja o.g. Natjecanje će se održati 28. siječnja 2001. godine s početkom u 9.30 sati."

16. siječnja
Prvenstvo Hrvatske
Zagreb (HBS) - Budući da u predviđenome roku nije stigla ni jedna kandidatura za organizaciju

Prvenstva Hrvatske 2001. (3.-4. veljače) prirednja ovoga natjecanja - u skladu s odredbama
Natjecateljskoga pravilnika - došla je pod izravnu nadležnost Upravnoga odbora. O ishodu koraka
poduzetih u tome smislu izvijestit ćemo uskoro.
Sudirman Cup i svjetsko prvenstvo
(IBF) - Od 2003. godine Sudirman Cup - svjetsko prvenstvo mješovitih nacionalnih ekipa - razdvaja se
od ostalih seniorskih konkurencija u kojim se igraju svjetska prvenstva. Stoga se Svjetsko prvenstvo
2003. planira za svibanj u Engleskoj, a Sudirman Cup za travanj u Nizozemskoj.
Slovenska jakostna ljestvica
(BS Slovenije) - Nakon drugoga turnira lige najbolje plasirani hrvatski predstavnici na ljestvicama U-11
i U-19 zauzimaju sljedeće pozicije:
U-11: M (27 rangiranih igrača) - 3. Romano Morić; 6. Leo Zdenjak; 14. Stjepan Radić...;
Ž (14 rangiranih igračica) - 11.-12. Lana Avdibašić, Iva Majstorović.
U-19: M (20 rangiranih igrača) - 5. Neven Rihtar;
Ž - (14 rangiranih igračica) - 4. Maja Šavor; 9. Ana Šavor.
Kaseta sa ljubljanskoga seminara
(BS Slovenije) - Slovenski savez nudi kasetu u trajanju od puna 4 sata sa sljedećim sadržajem
vezanim uz seminar Martina Andrewa u Ljubljani:
1. Demonstracija Martina Andrewa na terenu, za sudionike seminara (130 min.)
2. Trening slovenske vrste sa Martinom Andrewom (40 min.)
3. Trening engleske vrste pod vodstvom Stevena Butlera, kretanje (70 min.)
Cijena 4.000 tolara. Narudžbe na adresu Badmintonske zveze Slovenije, Tržaška 2, Ljubljana-SLO.

15. siječnja
Hrvatska badmintonska liga
(HBS) - Održani su regionalni turniri drugoga kruga u konkurenciji mladih juniora.
Regija Centar - Zagreb, 12. siječnja 2001., TB centar Turbo Limač, organizator BK Medvedgrad 1998.
Po troje prvoplasiranih ostvarilo je plasman na A-turnir.
M - nastupila su 3 igrača iz dva kluba. Poredak:
1. Leo Čerina (Medvedgrad Zagreb); 2. Bojan Radić (Stella Zagreb), 3. Marko Radić (Stella Zagreb).
Ž - nastupilo je sedam igracica iz dva kluba. Poredak:
1. Andrea Žvorc (MZ); 2. Ana Jurić (Zagreb Maksimir), 3. Staša Poznanović (MZ); 4. Ivanković (MZ), 5.
Ovčariček (SZ), 6. T. Jambrović (SZ), 7. M. Jambrović (SZ).
Regija Jug - Dubrovnik, 14. siječnja 2001., organizator BK Gimnazijalac. Prvoplasirani u obje
konkurencije ostvarili su pravo na nastup na A-turniru.
M - nastupila dva igrača iz BK Gimnazijalac. Poredak:
1. Stjepan Nodilo, 2. Čerjan.
Ž - nastupilo 5 igračica uz BK Gimnazijalac. Poredak:
1. Petra Kraljevic, 2. Čerjan, 3. Đanic, 4. Sessa, 5. Zlošilo.
Regija Sjever - Čakovec, 13. siječnja 2001., dvorana ET škole. Po dvoje prvoplasiranih ostvarilo je
pravo nastupa na A-turniru.
M - nastupilo 9 igrača iz dva kluba. Poredak:
1. Petar Žinić (Međimurje Čakovec), 2. Nikola Novaković (MČ), 3. Weissbarth (Kaj Varaždin), 4. Milović
(MČ), 5. Pukšić (KV), 6. Kovač (MČ), 7. Domitrović (KV), 8. Perolli (KV), 9. Pintarić (KV).
Ž - nastupile dvije igračice iz jednoga kluba. Poredak:
1. Ivana Pintarić (KV); 2. Janja Magdić (KV).
Slovenska liga
Lendava (HBS) - Odigran je drugi krug Slovenske lige u konkurencijama do 19 i do 11 godina, uz
sudjelovanje hrvatskih predstavnika. U konkurenciji do 19 godina nastupili su hrvatski predstavnici
Neven Rihtar, Maja Šavor i Ana Šavor.
M - nastupilo 9 igrača. Poredak: ... 5. Neven Rihtar.
Ž - nastupilo 8 igračica. Poredak: ... Maja Šavor, ... 5. Ana Šavor.

U konkurenciji do 11 godina nastupili su Romano Morić i Leo Zdenjak. Poredak:
M - ...3. Romano Morić, ... 5. Leo Zdenjak.
Ispravak jakostne ljestvice i poretka
(HBS) - Naknadnom dostavom dokumentacije za igrače Bojana Radića i Matiju Presečkoga (BK Stella)
došlo je do ispravke jakostne ljestvice i poretka u konkurencijama muškaraca i muških parova.
Ispravci su uneseni.

13. siječnja
Veteranski turnir BK Nika
Zagreb (BK Nika) - Prvi veteranski turnir iz planirane serije BK Nika održat će se u subotu 20. siječnja
o.g. u dvorani OŠ Bukovec, Trnac 42, Zagreb. Na ovom natjecanju pravo nastupa imaju natjecatelji od
30 godina i stariji, a koji ne pripadaju kvalitativnom vrhu HBS-a. Igrat će se sve pojedinačne i parske
kombinacije za koje bude interesa, a u planu je i podjela na više veteranskih dobnih konkurencija.
Potpunije obavijesti o turniru u rubrici Izdvojeno i kod organizatora, Ivanke Pokorni (098 894 240).
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta Hrvatskoga badmintonskog saveza donosim sljedecu odluku:
Organizacija turnira mladih kadeta (U-13), 2. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje se
Badmintonskom klubu Kaj prema prijavi za organizaciju natjecanja od 23. 11. 2000. godine.
Natjecanje ce se održati 27./28. sijecnja 2001. u Varaždinu, u sportskoj dvorani Graberje.
U Zagrebu, 12. siječnja. 2001. Ravnatelj natjecanja (v.d.) Roman Cvetko"

12. siječnja
Ispravak jakostne ljestvice i poretka
(HBS) - U Jakostnoj ljestvici i poretku, konkurencija seniorki, pogrješkom je izostavljena igračica
Martina Šarić (Medvedgrad 1998) koja zauzima 13. mjesto na jakostnoj ljestvici, Regija Centar, i 27.
mjesto u ukupnome poretku za sezonu. Ispravak je unesen.

11. siječnja
Seminar "Badminton u školi"
Rijeka (ZBS) - Seminar "Badminton u školi" održan je u srijedu i u Rijeci. U prostoru Prve hrvatske
sušačke gimnazije okupilo se šezdesetak nastavnika TZK iz sve tri naše najzapadnije županije. Uvodni
dio seminara obradila je viša nadzornica Ministarstva prosvjete i športa mr. sc. Elida Ružić, a zatim su
ostali dio teorijskoga programa izveli predavači iz Zagrebačkoga badmintonskoga saveza i BK Stella.
Praktični dio veoma su dobrom demonstracijom popratili članovi BK Sušak Riadriabanka Ilić i Badjuk,
zajedno s malim badmintonašima OŠ Brajda. Na kraju priliku za igru dobili su i sami polaznici, a
nekoliko je poena odigrala i magistrica Ružić.
Stanje članstva IBF-a
(IBF) - U siječanjskom izvještaju o stanju članstva IBF-a Hrvatski badmintonski savez zbog neplaćene
članarine za 2001. nalazi se među članicama koje nemaju pravo nastupa na natjecanjima ni na
predstavnika u Skupštini. Uplatom članarine članica izravno prelazi u redovni status.

9. siječnja
Promjena u adresaru Saveza
Osijek (BK Osijek) - Badmintonski klub Osijek dobio je elektroničku adresu: bko@ukrik.hr . Također, u
pripravi je internetska stranica kluba bko.ukrik.hr .
Obavijest odbornicima
Zagreb (HBS) - Direktor Saveza Miškulin obavještava članove Upravnoga odbora da će nedostajući

materijal za sjednicu Odbora iz točke 2.2 - bilanca dugovanja i potraživanja Saveza na dan 31.
prosinca 2000. - dostaviti naknadno e-poštom i fizičkom poštom.

8. siječnja
Seminar "Badminton u školi"
Zagreb (ZBS) - Uz nazočnost oko 150 nastavnika TZK iz Zagreba i susjednih županija u prostorima
Osnovne škole Matka Laginje održan je prvi u nizu seminara "Badminton u školi". Seminar je otvorio
viši nadzornik Ministarstva prosvjeta i športa mr. sc. Krešimir Pleša, a potom su teorijski, a zatim i
praktični dio izveli predavači i demonstratori iz Zagrebačkoga badmintonskog saveza i BK Stella. U
sklopu seminara promoviran je i priručnik "Badminton u školi", a bilježimo da su toj prigodi pozornost
poklonili i mediji na čelu sa reportažnom ekipom HTV-a.
U srijedu seminar se održava u Rijeci u prostorima Prve sušačke gimnazije.
Slovenska liga
Ljubljana (BS Slovenije) - Na drugom turniru u konkurenciji do 15 godina nastupilo je 19 dječaka i 14
djevojčica, od čega tri hrvatska predstavnika. Kod dječaka Luka Zdenjak bio je drugi, a kod djevojaka
Andrea Žvorc treća, a Martina Šarić četvrta.
Odluka ravnatelja natjecanja
"Na osnovu Statuta HBS-a dana 6. siječnja 2001. donosim odluku kojom zimski prijelazni rok počinje
22. siječnja i traje do 26. siječnja 2001. godine.
V.d. ravnatelj natjecanja Roman Cvetko"
Sjednica Upravnoga odbora Saveza
Direktor Saveza (v.d.) Miškulin zakazao je 2. sjednicu Upravnoga odbora za subotu 20. siječnja 2001.
u 10.30 sati u Čakovcu, Ekonomska i trgovacka škola, V. Nazora 36 uz sljedeći prijedlog dnevnog
reda:
1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnoga odbora
2. Izvješće o izvršenju Plana za razdoblje XI. - XII. 2000.
2.1 Izvještaji dužnosnika Saveza
2.2 Pregled računovodstvenih izvoda s bilancom Saveza na dan 31. XII. 2000.
2.3 Izvještaj o Croatian Junioru 2000
2.4 Izvještaj o pripremama za regionalne ljetne kampove
2.5 Izvještaj o pripremi za Croatian International 2001
3. Razrada Plana za prvo tromjesečje 2001.
3.1 Razrade dužnosnika
3.2 Prijava medunarodnih natjecanja za sezonu 2001-2.
3.3 Pokroviteljstvo nad seminarom Badminton u školi
3.4 Prijedlog za organizaciju školskoga prvenstva HBS-a
3.5 Honoriranje dužnosnika Saveza
3.6 Putni troškovi članova Upravnoga odbora
4. Zahtjev za prijem u članstvo Saveza BK Purger
5. Promjene u pravilnicima Saveza:
5.1 Natjecateljski pravilnik
5.2 Propisnik za sezonu
5.3 Registracijski pravilnik
5.4 Sudački pravilnik
6. Ovjera odluka direktora Saveza
7. Ostavka povjerenika za Internet
8. Ostalo
Poziv na French Open
Pariz (BS Francuske) - Otvoreno prvenstvo Francuske održat će se od 15. do 18. ožujka 2001. u
Parizu. Ovo natjecanje je dio Evropskoga badmintonskoga kruga, igrat će se po probnome sustavu na
3 dobivena gema od 7 bodova, a nagradna zaklada iznosi 10.000 $. Prijave su do 15. veljače.

5. siječnja
Inicijativa za prirednju Ekipnoga veteranskoga prvenstva
Dubrovnik (BK Gimnazijalac) - BK Gimnazijalac pokreće inicijativu da se u ove godine uz pojedinačno
odigra i ekipno prvenstvo hrvatskih veterana. Prema tome prijedlogu ovo bi se natjecanje moglo
održati bilo u mješovitim bilo u zasebnim ekipnim konkurencijama, a sve u sklopu predviđenoga
termina 2./3. lipnja 2001. Predlagači istovremeno i nude da budu domaćini toga natjecanja.
Ispravak jakostne ljestvice i poredka
(HBS) - U Jakostnoj ljestvici i poretku Hrvatske badmintonske lige, seniorke, pogrješkom su bodovi
koje je u drugome krugu osvojila igračica Tanja Asanović (GD) upisani igračici Tanji Cvitanović (US).
Ispravak je unesen.

4. siječnja
Promocija priručnika "Badminton u školi"
Zagreb (ZBS) - Promocija priručnika "Badminton u školi" održat će se u ponedjeljak 8. siječnja u 10.30
u sportskoj dvorani Osnovne škole Matka Laginje, Laginjina ulica 13, u sklopu prvoga od četiri
seminara koji se održavaju za nastavnike TZK. Promociju će voditi predstavnik Ministarstva prosvjete i
športa mr.sc. Krešimir Pleša, zamjenik pročelnika Gradskoga ureda za prosvjetu i šport mr. Zdravko
Čokić i urednik priručnika Ratko Cvetnić. Ovime se pozivaju predstavnici klubova da svojom
nazočnošću doprinesu značaju ove prigode. Ostali podatci o samome seminaru mogu se pronaći u
rubrici Izdvojeno.

3. siječnja
Odluka ravnatelja natjecanja od 2. siječnja
(HBS) - "Organizacija turnira mlađih juniora (U-17) 2. kruga Hrvatske badmintonske lige dodjeljuje se
Badmintonskom klubu Međimurje prema prijavi za organizaciju natjecanja od 20. studenoga 2000.
godine. Natjecanje će se održati 20. siječnja 2001. u vremenu od 9 - 17 sati u dvorani Ekonomske i
trgovačke škole u Čakovcu."
IBF-ova svjetska trenerska konferencija
(IBF) - Svjetska trenerska konferencija održat će se u Sevilli od 31. svibnja do 2. lipnja 2001. u sklopu
popratnoga programa Svjetskoga prvenstva (28. svibnja - 10. lipnja), a otvorena je svima
zainteresiranima. Tema konferencije jest "Iskustvo igrača od kolijevke pa do groba" a razmatrat će
probleme prijelaza u razvoju badmintonaša od podmlatkara do seniora pa potom trenera ili managera
ili novinara itd. Voditelji konferencije bit će određeni uskoro.
All England Open
(BS Engleske) - Otvoreno prvenstvo Engleske održat će se od 6. do 11. ožujka. U sklopu turnira održat
će se i 85. veteransko prvenstvo u kategorijama 40+ i starijim. Prijave za oba turnira do 7. veljače.
Izvještaj o boravku u Indoneziji
Zagreb (HBS) - U petak 12. siječnja nakon završetka B-turnira mlađih juniora u TB Centru Turbo
Limač, trenerica BK Medvedgrad 1998 Renata Hadžihalilović prezentirati će svoja iskustva sa boravka
u badmintonskom centru u Jakarti u Indoneziji. Ova prezentacija održat će se sa početkom
predviđenim za oko 13 sati, a pozvani su svi koje ova tema zanima.

2. siječnja
Obavijesti - službeno glasilo Saveza
(HBS) - Nakon što su, počevši od prvoga broja 15. veljače 1993. godine Obavijesti tajništva Saveza
kao tjedno glasilo Saveza bile fizičkom, a potom i elektroničkom poštom dostavljane članicama i
dužnosnicima Saveza, od prvoga se siječnja 2001. godine obavještavanje - u skladu s Planom Saveza provodi prvenstveno putem internetske stranice Saveza. To znači da ažuriranje službenih Obavijesti

Saveza prelazi na dnevni ritam, a tjedni će izlist Obavijesti biti fizičkom poštom dostavljan onim
članovima Upravnoga odbora koji nemaju elektroničku adresu. Klubovi i ostali dužnosnici koji nemaju
e-adrese upućuju se da praćenje Obavijesti urede unutar svojih klubova, odnosno da način praćenja
obavijesti urede sa predstavnikom svoje regije u Upravnome odboru.
Hrvatska badmintonska liga
II. krug, B-turnir mlađih juniora, regija Istok
Tenja (HBS) - 23. prosinca, dvorana OŠ Tenja, organizator BK Osijek. Prvoplasirani u obje
konkurencije ostvarili su pravo nastupa na A-turniru mlađih juniora.
M - nastupilo 13 igrača iz BK Osijek. Poredak:
1. Goran Hummel, 2. Majher, 3. Kiptavi, 4. Šimović, 5. Suver, 6. Tunjić, 7. Nikolić, 8. Begić, 9. Bekić,
10. Glavaš, 11. Kolobarić, 12. Režić, 13. Marić.
Ž - nastupile 3 igračice iz BK Osijek. Poredak:
1. Valentina Silović, 2. Došen, 3. M. Grgić.
Ljestvice
(HBS) - Jakostne ljestvice i poredak Hrvatske badmintonske lige u konkurenciji seniora pojedinačno i
parski nakon odigranih turnira II. kruga nalaze se u rubrici Ljestvice.
Poziv na Evropsko veteransko prvenstvo
(EBU) - Evropsko veteransko prvenstvo 2001. održat će se od 16. do 20. svibnja 2001. u Sofiji. Igra se
svih pet konkurencija u dobnim skupinama 40+, 45+, 50+, 55+, 60+. Pravo nastupa imaju igrači koji
navrše potrebnu dob u kalendarskoj godini u kojoj se natjecanje održava (t.j. godište 1961. i starija).
Prijave do 4. travnja.
Ljetni kampovi BC Pressbaum
(BC Pressbaum) - Vodeći austrijski klub objavio je program svojih ljetnih kampova koji će se i ove
godine održavati u Pressbaumu i Poreču uz internacionalnu trenersku ekipu. Porečki kamp održat će
se od 1. do 7. srpnja pod vodstvom Richarda Pursera, Jasona Gannera, Karin Tinhofer i Aleša Babnika.
Puna cijena kampa je 530 eura (bez smještaja 270 eura). Glavni kamp održat će se u Pressbaumu na
prijelazu srpnja u kolovoz, a taj će kamp voditi poznati engleski internacionalac Peter Knowles.
Potpune obavijesti na e-naslovu - www.asv.at/pressbaum/sc/camps .
Sjednica Upravnoga odbora
(HBS) - Sjednica Upravnoga odbora planira se za drugu polovinu siječnja. Stoga molimo sve
dužnosnike i članove Upravnoga da svoje izvještaje i druge eventualne priloge za sastanak dostave u
Savez do 5. siječnja.
Promjene u slovenskome kalendaru
(BZS) - Turniri drugoga kruga slovenske Lige, konkurencije do 15 godina te B-turnir, pomaknuti su na
prvi vikend ove godine te će se održati 6. siječnja (do 15 godina) odnosno 7. siječnja (B-turnir).
Opširnije na internetskoj stranici BZS-a.

