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ZAPISNIK 
Z.UO.Br. 2./13. 

Sa druge sjednice Upravnog odbora Hrvatske unije tenisača, održane elektronskim putem  
u vremenu od 01.05. do 09.05.2013.g.  
 
Sjednici Upravnog odbora svojim elektronskim odgovorom učestvovali su: Ivan Drčelić, 
Predsjednik, Branko Marović, Izvršni dopredsjednik, članovi:  Zvonimir Kujundžić, Davor 
Budimir, Dražen Lovreković,  Valter Gržanić, Dušan  Ševerdija, i  Tajnik Unije Srećko 
Dupor. 
 
Nisu se izjasnili slijedeći članovi UO: Milan Stojko, Ninoslav Samac  i Ivan Ilićić. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izmjena Pravilnika o Rangiranju 
 
Svim članovima Upravnog odbora upučen je slijedeći prijedlog: 
 
Stručno odbor Hut-a na prijedlog dijela članova Unije podnio je zahtjev za promjenu   
Članka 7., Pravilnika o rangiranju, a koji glasi: 
  
Natjecatelj dobiva bodove za nastup na glavnom turniru jedino ako je ostvario barem jednu  
pobjedu u glavnom turniru. 
  
U iznesenoj inicijativi predlaže se da natjecatelji dobiju bodove za ostvareni plasman bez 
obzira da li je ostvario pobjedu ili ne. To znači da bi natjecatelj samim dolaskom na turnir 
dobio bodove za rang listu prema plasmanu koji je ostvario. 
 
Prema ovom prijedlogu Članak 7. bi glasio: 
  
Natjecatelj dobiva bodove za nastup na glavnom turniru prema ostvarenom 
plasmanu. 
  
Ukoliko natjecatelj nastupi i na utješnom turniru, ostvareni bodovi za 
plasman na utješnom turniru zbrajaju mu se sa bodovima iz glavnog turnira. 
  
( Napomena: Pobjednik utješnog turnira na ovaj naćin ne može ostvariti više bodova od 
igrača koji je prošao u slijedeće kolo glavnog turnira ) 

------------- 
Na upućeni prijedlog odgovorilo je 8 članova Upravnog odbora i sa 7 glasova za i jednim 
glasom  protiv usvojena  je promjena Pravilnika o rangiranju tako da Članak 7. sada glasi: 
 
Natjecatelj dobiva bodove za nastup na glavnom turniru prema ostvarenom 
plasmanu. 
  
Ukoliko natjecatelj nastupi i na utješnom turniru, ostvareni bodovi za 
plasman na utješnom turniru zbrajaju mu se sa bodovima iz glavnog turnira. 
 
Usvojene promjene primjenjivat će se od prvog slijedećeg turnira iz kalendara Hut-a. 
 
U Zagrebu, 09.05.2013.g. 
 
Zapisničar:                                                                                                                   Predsjednik Hut-a 
 
Srećko Dupor                                                                                                                          Ivan Drčelić 


