
STRUČNA KOMISIJA HTS – a 

1. SASTANAK, 04. Veljače 2017. 

Zagreb –Jarun, Zgrada Biro – Regata 

 

PRISUTNI: 

Daniel Filić, Aleksandar Tompa, Blaž Barac, Željko Bijuk, Bojan Dujković, Agata Begić (zapisničar), 

Vanja Seršić, Ivan Ivezić 

 

ZAPISNIK: 

Na ovom sastanku dogovoren je način komunikacije između članova Stručne komisije HTS – a. Osim 

sastanaka na unaprijed dogovorenim lokacijama komunikacija će se ostvarivati i putem Skype – a. 

Prvi sastanak takve vrste zakazan je za 10. veljače u 21:30 h na kojem će se dalje podijeliti zadatci 

Stručne komisije prema popisu tema sa danas održanog sastanka.  

Prvi zadatak, projekt je Talent Day. Napraviti na lokalnoj razini po gradovima Dan talenata u ožujku 

(Pula, Rijeka, Zagreb, Osijek, Zadar...). Izraditi zajednički plakat kojim bi se Talen Day promovirao na 

lokalnoj razini. Zabilježiti rezultate sportaša na dionicama u plivanju i trčanju prema njihovom uzrastu 

(14 godina na više).  Nakon toga zajednički sa sportašima iz svih klubova otići 01.04. na Talent Day u 

Ljubljanu (Slovenija) pri Fakultetu za šport u suradnji sa Triatlon savezom Slovenije gdje se isti testovi 

u plivanju i trčanju provode. Ti rezultati jedan su od budućih kriterija za poziv na pripreme 

reprezentacije i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u sklopu reprezentacije.  

Dogovoreno je još podjela voditelja reprezentacije po kategorijama. Blaž Barac brine za natjecatelje u 

kadetskoj kategoriji, dok bi Ivan Ivezić brinuo o natjecateljima u juniorskoj i U – 23 kategoriji. 

Prijedlog za slijedeći sastanak Upravnog Odbora HTS – a je da se traži razrješenje dužnosti sa mjesta 

izbornika reprezentacije izbornika Vladimir Žica, što ne znači da se istog u potpunosti isključuje iz 

rada HTS – a, suradnja i razmjena trenerskog iskustva se i dalje nastavlja. 

 

Financijski dio: 

1.000,00 € - TALENT DAY  

3.000,00 € - ETU/ITU sredstva za odlaske na utrke/pripreme (za kategorije Youth, Junior, U23) 

49.500,00 kn – pripreme reprezentativaca (HOO sredstva, moraju se potrošiti) 

 

 

 


