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Z A P I S N I K 
 

22. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza koja je održana putem 
elektroničke pošte 7. i 8. svibnja 2015. godine 

 
Članovima Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog saveza je 7. svibnja 2015. godine dostavljen 
prijedlog odluke putem elektroničke pošte, a vezano uz žalbu KK Medveščak 1958 Hrvatskom 
kuglačkom savezu temeljem uočenih nepravilnosti pri ždrijebanju za KUP RH. 
 
Predsjednik Robertino Mileta, dopredsjednik Branko Radošević te članovi Izvršnog odbora 
Velimir Mrkonjić, Pero Višek i Vjekoslav Rakamarić glasali su elektroničkom poštom 7. i 8. 
svibnja. Zbog nemogućnosti pristupa internetu,  Branko Ivanić i Kazimir Lovrić glasali su 
telefonskim putem 8. svibnja 2015. godine. 
 
Na temelju tako provedenoga glasanja i prijedloga o izmjeni predloženog teksta, a bez izmjene 
smisla sadržaja koji je bio predložen u prijedlogu odluke, predsjednik konstatira da je Izvršni 
odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza 8. svibnja 2015. godine većinom glasova donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Pozivaju se klubovi-članice Zagrebačkog kuglačkog saveza na odustajanje od 
daljnjeg natjecanja u KUP-u RH za 2015. godinu. 

2. Odluku uputiti Izvršnom odboru HKS, županijskim kuglačkim savezima, Nadzornom 
odboru ZKS i klubovima-članicama Zagrebačkog kuglačkog saveza koji su se 
plasirali u završnicu KUP-a RH za 2015. godinu sa sljedećim obrazloženjem:  
Zbog višestrukih nepravilnosti u radu, donošenja nerazumnih i nepravednih odluka u 
tijeku natjecanja (1.HKL, parovi i pojedinačno-žene), izmjena propozicija i pravila u 
toku natjecanja, te stalnih izmjena usvojenog Kalendara natjecanja, od strane tijela 
HKS, Izvršni odbor ZKS pozvao je sve svoje članice-klubove na povlačenje iz 
daljnjeg natjecanja u KUP-u Hrvatske. 
Ovu odluku Izvršni odbor ZKS donio je nakon donošenja još jedne takove odluke od 
strane Izvršnog odbora HKS, kojom se poništava izvlačenje parova Kupa za žene, te 
je izvršeno novo izvlačenje parova, bez prisustva javnosti, a i zbog dopuštanja 
nepravilnog odigravanja KUP-a u pojedinim kuglačkim regijama (turnirskim, a ne 
kup sustavom odigravanja). 
Izvršni odbor ZKS smatra da je natjecanje u Hrvatskom kupu postalo neregularno, te 
je iz tih razloga pozvao sve svoje članice-klubove na odustajanje iz natjecanja za kup 
Hrvatske u 2015 god. 

3. Odluka će se objaviti i na internetskoj stranici Zagrebačkog kuglačkog saveza. 
 
 
 Zapisala Predsjednik 
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