
 
VARAŽDIN, Šetalište Franje Tuđmana 1 
 

 
OIB: 15831968919 
ž.r.: 2360000-1101742068 
Telefon/fax: 042 659 180 
mob: 091 150 96 14 
E-mail: zoran.jagic@gmail.com 
 

Varaždin, 23.12.2012. 
 
 
PREDMET: ŽALBA NA ODLUKU NATJECATELJSKE KOMISIJE O                      
                       PONIŠTAVANJU REZULTATA STJEPANA JAGIĆA 
 
 
Kuglački savez Varaždinske županije ulaže žalbu na odluku natjecateljske komisije u kojoj je 

poništen rezultat Stjepana Jagića igrača KK Željezničar Varaždin.  

 

Zbog istinitosti cijeloga slučaja navodimo slijedeće podatke: 

Kuglačkom savezu Varaždinske županije ponuđeno je jedno dodatno mjesto za nastup na 

pojedinačno prvenstvu regije sjever. To mjesto ponuđeno nam je sa službenog e-maila regije 

sjever gdje citiram e-mail: 

Dana 22. studenoga 2012. 21:29 Tomo Globan <tomo.globan@bj.t-com.hr> je napisao/la: 

 

Zorane, nudimo Varaždinskoj županiji  jedno mjesto za nastup na pojedinačnom prvenstvu. Ako 

se slažeš javi mi. To mjesto je satnica Siniše Šanteka koji ne može nastupiti zbog operacije, a 

nitko iz Bjelovarske županije nije zainteresiran za nastup. Pošalješ ga prvi dan u Novsku na 

satnicu Siniše Šanteka. 

Pozdrav i svakako mi javi jeli prihvaćaš ponudu?

Tomo Globan. 

 

Na taj e-mail odgovor je bio: 

Zoran Jagić <zoran.jagic@gmail.com> 
 

 

 

 

 

22. 11.

 

 

za Tomo Globan  
 

Prihvaćam ponudu. Sutra Vam javim tko će bit taj igrač. 

--  

lp, 

Zoran Jagić 
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Dakle ovdje piše NUDIMO što je ključna riječ. Ovdje nije igrač došao iz Varaždina u Novsku tek 

tako da možda uhvati slobodno mjesto pa da igra, nego je to mjesto PONUĐENO Varaždinskoj 

županiji kao jednom od domaćina natjecanja od strane REGIJE SJEVER.  

Dolaskom na Gradsku kuglanu Novska, od glavne sutkinje i suca zapisničara dobiva se 

informacija da za Stjepana Jagića nema mjesta u satnici Siniše Šanteka nego igra Filip Ciban. 

Nakon konzultacija sa gospodinom Globanom glavna sutkinja dozvoljava nastup, te vrlo uredno 

naplaćuje kotizaciju do 200kn. Ujedno napominjemo da je po riječima gospodina Globana, o 

nastaloj promjeni, u petak bio informiran gospodin Filipović - tajnik KS SMŽ. Nažalost 

gospodina Filipovića nije bilo na kuglani nego je sa svojim sinom bio u Varaždinu, došao je pred 

sam kraj nastupa posljednjeg bloka gdje nije imao nikakvu primjedbu na nastup gospodina 

Jagića. Treba napomenuti da je u predposljednjem bloku u 17:00 nastupila jedna mlada dama dok 

je Filip Ciban nastupio poslije službene satnice natjecanja u 19:00. 

 

Iz svega dosad izrečenog navodimo i postavljamo slijedeća pitanja: 

1. Kako je natjecateljska komisija mogla uopće raspravljati o žalbi ako žalbena pristojba nije 

plaćena. 

2. Kako je mogla raspravljati o žalbi ako žalba nije upućena u roku 48 sati nakon završetka 

natjecanja 

3. Tko je donio propozicije za pojedinačno prvenstvo regije sjever, natjecateljska komisija 

ili voditelj natjecanja? Ako je natjecateljska komisija molimo zapisnik sa održane sjednice 

natjecateljske komisije. 

4. Dali je svjetska kuglačka federacija pogriješila na svjetskom juniorskom prvenstvu u 

Sarajevu kada je kvote jedne zemlje prepustila drugoj zemlji? (vidi igru parova) 

5. Dali je HKS pogriješio kada je ponudio regiji sjever mjesto regije istok za odigravanje 

pojedinačnog juniorskog prvenstva za juniorke? 

6. Ukoliko ostanete kod svoje odluke tko će podmiriti troškove nastale putom u Novsku KK 

Željezničar Varaždin?  

a) Troškovi korištenja osobnog automobila 333km * 2 kn = 666 kuna 

b) Cestarina Varaždin-Novska-Varaždin iznosi 130 kuna 
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c) Kotizacija za nastup 200 kuna 

 

Iz svega dosad napisanog predlažemo slijedeće: 

Da natjecateljska komisija poništi odluku od 19.12.2012., te da verificira poredak koji je 

postignuti na kuglanama, a ne administrativnom odlukom članova natjecateljske komisije. 

 

DOSTAVITI: 

1. Natjecateljskoj komisiji regije sjever (5 članova) 

2. Voditelju regije sjever Tomi Globanu 

3. Županijskim kuglačkim savezima regije sjever 

4. Hrvatski kuglački savez 

 

 

 

KUGLAČKI SAVEZ                                                                                KUGLAČKI KLUB                

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE                                                                  ŽELJEZNIČAR Varaždin 


