IZVJEŠĆE O RADU ZBORA SUDACA
HRVATSKOG SAVEZA
( travanj 2013. - travanj 2014. godine )
Temeljem zadaća utvrĎenih Statutom HSUUMŽ-a i važećih pravilnika odvijale su se i aktivnosti
Zbora sudaca ocjenjivača HSUUMŽ-a u periodu od prošle godišnje skupštine HSUUMŽ-a do
današnje godišnje skupštine. Aktivnostima je osobito naglašena važnost daljnjeg napretka u
osposobljavanju sudaca za ocjenjivanje malih životinja. TakoĎer je naglašeno sustavno praćenje
uzgojnih dostignuća i trendova u modernom uzgoju po svim uzgojnim granama.Izvješće
kronološkim redom zbivanja obuhvaća dogaĎaje u prethodno navedenom periodu.
Redovna sjednica Izvršnog odbora Zbora sudaca nakon godišnje skupštine HSUUMŽ-a održana
je 16. lipnja 2013. u Slavonskom Brodu. Nakon kratkog osvrta na aktivnosti u periodu od prethodne
sjednice održane 17. ožujka 2013. u Virovitici ( podnošenje izvješća o radu Zbora sudaca na
godišnjoj skupštini HSUUMŽ-a , održana godišnja skupština Europskog saveza ) , podnešeno je
izvješće sa seminara sudaca za kuniće EE – Saveza , na kojem je sudjelovalo 3 suca za kuniće
Zbora sudaca HSUUMŽ-a. Razmotrena je lista sudaca raspoloživih za delegiranje u slijedećoj
izložbenoj sezoni i utvrĎen manjak istih. U zaključku je donešen prijedlog o načinu delegiranja koji
je upućen Izvršnom odboru HSUUMŽ-a. Dogovorena je priprema organizacije godišnje skupštine
Zbora sudaca i seminara po granama uzgoja. UtvrĎen je termin i mjesto polaganja sudačkih ispita.
Slijedom informacija o održavanju seminara EE – Saveza za suce za perad i golubove , a temeljem
prijašnjih odluka utvrĎeno je da se na navedene seminare upućuju 2 suca za golubove i 2 suca za
perad Zbora sudaca HSUUMŽ-a. Sjednica je zaključena utvrĎivanjem termina i mjesta slijedeće
sjednice.
Uslijedila je ljetna stanka tijekom koje nemamo osobitih aktivnosti. Unatoč tome odvijaju se
gotovo neprekidni kontakti članova predsjedništva zaduženih za pripremu jesenskih aktivnosti ,
kojih je gotovo uvijek u izobilju obzirom na skori početak izložbene sezone.
Slijedeća redovna sjednica Izvršnog odbora Zbora sudaca održana je 15. rujna 2013. u Virovitici.
Usvojen je zapisnik prethodne sjednice i prijedlog za objavljivanjem istoga 15-30 dana nakon svake
održane sjednice ( u svrhu boljeg uvida u zapisnik i više raspoloživog vremena članovima
predsjedništva za pripremu za sudjelovanje na slijedećoj sjednici ). Prezentirana je odluka Izvršnog
odbora HSUUMŽ-a o delegiranju u slijedećoj izlpžbenoj sezoni , podnešeno blagajničko izvješće.
UtvrĎen je termin i tijek polaganja sudačkih ispita , imenovana ispitna komisija. UtvrĎen je tijek
održavanja redovne godišnje skupštine i seminara Zbora sudaca.
Odmah slijedećeg vikenda 20-22. rujna 2013. naši suci za perad i golubove ( po dvojica iz svake
grane uzgoja ) sudjelovali su na seminarima EE – Saveza. Seminar za suce za golubove održan je u
Rumunjskoj , a seminar za suce za perad EE – Saveza održan je u Austriji.
Tjedan dana poslije , 28. rujna 2013. održano je polaganje sudačkih ispita u Bjelovaru u sklopu
izložbe mladog uzgoja. Ispitima je pristupilo 9 kandidata , a svi kandidati su uspješno položili ispit.
Redovna godišnja skupština Zbora sudaca i seminar održani su 06. listopada 2013. u Bjelovaru.
Nakon izbora radnih tijela jednoglasno je prihvaćen zapisnik prethodne godišnje skupštine.
Podnešena su i usvojena redovno godišnje izvješće o radu Zbora sudaca i blagajničko izvješće.
Nakon poduže diskusije o općenitim temema iz uzgoja malih životinja , dodijeljene su diplome
sucima sa položenim sudačkim ispitima. Nakon godišnje skupštine u istom prostoru ( Sajam u
Gudovcu ) održani su seminari za suce svih grana uzgoja. Zahvaljujemo domaćinu , udrugi “ Mali
uzgajatelj “ Bjelovar na suradnji u organizaciji polaganja sudačkih ispita , godišnje skupštine i
seminara.
Ubrzo je uslijedila izložbena sezona. U protekloj izložbenoj sezoni pod patronatom HSUUMŽ-a
održano je 38 izložbi malih životinja. Prikazano je 15516 izložbenih eksponata. Obavljeno je 224
delegiranja sudaca. Ukupno je dodijeljeno 1579 šampionskih titula. Prikazano je 9840 golubova
koje je ocijenilo 120 sudaca i dodijelilo 1009 šampionskih titula. Peradi je izloženo 3038 komada ,
delegirano je 49 sudaca i dodijeljeno 312 šampionskih titula. Izloženo je 1581 komada kunića koje

je ocijenilo 35 sudaca dodijelivši pri tome 159 šampiona. Ptica je izloženo 1057 komada ,
delegirano 20 sudaca i ukupno dodijeljeno 99 šampionskih titula. U usporedbi sa prethodnom
izložbenom sezonom može se konstatirati da su navedene brojke gotovo identične i nema
značajnijeg odstupanja. Nažalost , u protekloj izložbenoj sezoni ponovno smo imali 13 izložbi sa
prevelikim brojem prijavljenih eksponata po delegiranom sucu. Ovaj broj predstavlja 1/3 od ukupno
održanih izložbi. TakoĎer ponovno apeliramo na poštivanje propisanih rokova za podnošenje
zahtjeva za delegiranje. U protekloj izložbenoj sezoni nije bilo neopravdanih izostanaka delegiranih
sudaca , eventualno spriječenima blagovremeno su pronaĎene zamjene. Podnešene su ukupno dvije
žalbe na duĎenje od strane izlagača , koje su trenutno u postupku razmatranja.
Nedugo nakon završetka izložbene sezone 09. ožujka 2014. održana je sjednica Izvršnog odbora
Zbora sudaca u Virovitici. Izvješće o protekloj izložbenoj sezoni je bilo okosnica dnevnog reda.
Prezentirene su 2 žalbe na ocjenjivanje i 3 prigovora na postupanje članova Zbora sudaca. Dane su
informacije o upućivanju dvojice sudaca za kuniće na seminar EE – Saveza ( Nizozemska , 14-16.
ožujka 2014. ) i dogovoreno utvrĎivanje liste članova Zbora sudaca za 2014. godinu.
U periodu obuhvaćenom izvješćem nastavljen je i zadržan kontinuitet edukacije naših sudaca na
seminarima za suce Europskog saveza. Navedenim seminarima prisustvovala su po dvojica naših
sudaca iz redova sudaca za golubove , perad i kuniće. Seminara sudaca za ptice u organizaciji EE –
Saveza nije bilo. TakoĎer bilježimo kontinuitet u meĎunarodnoj suradnji. Suci HSUUMŽ-a u
proteklom periodu delegirani su u 7 navrata u inozemstvo ( MaĎarska , Makedonija , Bosna i
Hercegovina , Srbija , Češka ). Na izložbe organizirane pod patronatom HSUUMŽ-a bilo je ukupno
13 delegiranja iz inozemstva ( iz Austrije , Njemačke , MaĎarske , Slovenije , Srbije ).
Zbor sudaca ocjenjivača HSUUMŽ-a trenutno broji 98 sudaca. Od toga je 82 sudaca i 16
pripravnika. Sudaca za golubove je 35 i 8 pripravnika , sudaca za perad imamo 16 i 4 pripravnika ,
za ptice 10 sudaca i 2 pripravnika , te 23 suca za kuniće i 2 pripravnika.
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