Zagreb, 6.lipnja 2016.
Broj: 259/2016
ČLANOVIMA SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA

IZVJEŠĆE
SA IX. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
ODRŽANE 4.LIPNJA 2016. GOD. S POČETKOM U 11 SATI U ZAGREBU,
TROFEJNA DVORANA BOĆARSKOG DOMA ZRINJEVAC, PRISAVLJE 2

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Dragan Putica, Velimir Galov, Dražen Kovačević, Štefi Ljubimir, Denis
Peršić, Loris Matković, Krešo Troskot
Odsutni: Miljenko Butković
Ostali prisutni:Lukrecija Zanki – glavna tajnica
Sjednicu je otvorio i vodio Dragan Putica, Predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio članove
Izvršnog odbora, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara.
Predsjednik je dao prijedlog za
DNEVNI RED:

0. Prihvaćanje Izvješća sa VIII. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 14.5.2016.godine
1. Prijedlog Sportske komisije – HŽBL i PH juniorke
2. Prijedlog IBS-a i BS PGŽ
3. Zapisnik Plenuma klubova HŽBL – na znanje
4. Pripreme reprezentacije - rokovi
5. Razno

koji je jednoglasno je usvojen.
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa VIII. sjednice IO-a održane u Zagrebu 14.5.2016.godine
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu.
Izvješće sa VIII.sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1. – Prijedlog Sportske komisije – HŽBL i PH juniorke
Temeljem zaključaka s plenuma ženskih boćarskih klubova održanog u Rijeci 14.5.2016. Sportska komisija
predlaže Izvršnom odboru na usvajanje:
1. Propozicije o državnim natjecanjima Hrvatska ženska boćarska liga za 2016/2017
2. Promjenu kalendara natjecanja za ŽHBL
3. Promjenu „broja sudionika“ na 1. Prvenstvu Hrvatske za juniorke (U18) koje će se održati u
Čavlima, 6-9.7.2016.
Obrazloženje:
1. Temeljem broja zainteresiranih klubova za nastup u natjecateljskoj sezoni 2016/2017 potrebno je
izvršiti promjene u propozicijama natjecanja. Liga bi brojala 7 klubova koje bi svoje natjecanje igrale
dvokružno (14 kola) bez doigravanja. Ostavljena je mogućnost pridruživanja i 8 ekipe u budućnosti.
Sukladno tome propozicije će se donositi za svaku sezonu posebno. Isto tako uvodi se u susret i nova
disciplina „precizno valjanje“.
2. Kalendar natjecanja za ŽHBL potrebno je korigirati sukladno promjenama sustava i načina odigravanja
liga natjecanja
3. Temeljem pristiglih informacija iz ŽBS nedvojbeno je utvrđeno da je broj aktivnih registriranih juniorki
(U18) u HBS-u veći od 12 i iznosi oko 20 juniorki. Kako bi se svim igračicama kojima je u toj starosnoj
kategoriji jedino natjecanje u 2016. godini omogućio nastup na PH predlažem promjenu broja sudionika
na PH za juniorke s 12 natjecateljica na 16 natjecateljica u slučaju da se kod prijave natjecateljica
ustanovi da je broj prijavljenih natjecateljica veći od 12. Isto tako iz BS SDŽ pristigao je dopis kojim
se traži povećanje broja sudionica za BS SDŽ za jednu natjecateljicu kako bi sve juniorke iz BS SDŽ mogle
nastupiti na PH. Sportska komisija HBS bi u dogovoru s organizatorom natjecanja prilagodila satnicu i
sustav natjecanja na PH prema broju prijavljenih natjecateljica. Način popunjavanja u slučaju
nedovoljnog broja sudionica ne bi se mijenjao.
U prilogu se nalazi:






Propozicije o državnim natjecanjima Hrvatska ženska boćarska liga za 2016/2017
Kalendar natjecanja ŽHBL za 2016/2017
Registrirane juniorke za 2015/2016
Broj sudionica za PH juniorke za 2016.
za Sportsku komisiju HBS-a
Denis Peršić s.r.

Nakon kraće rasprave jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Propozicija o državnim
natjecanjima HŽBL 2016./2017. Dokument izmjena i dopuna Propozicija o državnim natjecanjima
HŽBL 2016./2017. sastavni je dio ovog Izvješća i nalazi se pod Prilog 1.
Jednoglasno je prihvaćen Kalendar natjecanja HŽBL – e za sezonu 2016./2017. Prilog 2.
Registrirane juniorke za 2015./2016. – Prilog 3.
Broj sudionica za PH juniorke 2016. – Prilog 4.
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Po pitanju promjene „broja sudionica“ na 1. Prvenstvu Hrvatske za juniorke (U18) koje će se održati u
Čavlima, 6-9.7.2016. nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni donesena je jednoglasna
odluka:
Hrvatski boćarski savez prihvaća prijedlog Sportske komisije o povećanju broja natjecateljica na
PH juniorke (U18) u slučaju da domaćin natjecanja i organizator natjecanja (BK Čavle ŠB i BS PGŽ)
preuzmu sve obaveze oko organizacije natjecanja i nastalih promjena zbog povećanja broja
natjecateljica. Sukladno tome HBS upućuje poziv BS Primorsko-goranske županije i BK Čavle ŠB,
da se očituju pristaju li na organizaciju državnog prvenstva sa 16 natjecateljica, u trajanju od pet
(5) dana, i pratećim obavezama (povećani broj dana/suđenja, promjena potrebnog broja
objekta/dvorana…).
AD 2 Prijedlog IBS-a i BS PGŽ
Denis Peršić predstavio je u ime IBS-a zajednički prijedlog IBS-a i BS PGŽ za izmjene i dopune propozicija
i pravilnika HBS-a koji se odnosi na popunjavanje II HBL Sjever i II HBL Jug.
Predlažemo da se ne mijenjajući postojeći sustav natjecanja promijeni način popunjavanja II HBL-a tako da
pored prvoplasiranog kluba pravo nastupa u II-im HBL-ma može ostvariti kroz kvalifikacije s najniže
plasiranim klubom iz II HBL-e koji je osigurao opstanak i drugoplasirani klub iz III HBL Istra-Primorje,
odnosno i drugoplasirani klub iz III HBL Srednja Dalmacija. Molimo raspravu i glasanje o našem zahtjevu na
skupštini HBS-a temeljem kojeg bi se izvršile promjene u Propozicijama – lige i Pravilniku o natjecanju HBS-a.
Obrazloženje:
Postojeći sustav u III-im HBL-a sastavljen je na način da se popunjavanje u II HBL Sjever vrši iz III HBL Istra Primorje
na čijem području (pripadajućim ŽBS) djeluje 187 klubova i III HBL Zagreb Slavonija na čijem području (pripadajućim
ŽBS) djeluje 64 kluba. Isto tako popunjavanje II HBL Jug vrši iz III HBL Srednja Dalmacija na čijem području
(pripadajućim ŽBS) djeluje 81 klubova i III HBL Dubrovnik Neretva na čijem području (pripadajućim ŽBS) djeluje 46
kluba. Vidljivo je da je disproporcija u broju klubova koji svoju mogućnost napredovanja mogu ostvariti različita na
štetu klubova iz IBS, BS PGŽ, odnosno Zadarskog BS, BS ŠKŽ i BS SDŽ u odnosu na klubove BS DNŽ, Zagrebačkog BS i BS
s područja Slavonije. Iz tog razloga došli smo u situaciju da je kvaliteta velikog broja pojedinih klubova u III HBL-a
Istra Primorje i Srednja Dalmacija bolja u odnosu na klubove II HBL-e. Međutim zbog gore navedenog problema ne
mogu nikako napredovati (odnosno može samo jedan klub s velikog područja kojeg ta liga pokriva) u viši rang
natjecanja. Kako bi donekle ispravili tu anomaliju, prvenstveno s ciljem razvoja boćanja u „najjačim i najbrojnijim ŽBS,
a ne mijenjajući prava ostalih III HBL-a i pripadajućih klubova s područja III HBL Dubrovnik-Neretva i III HBL Zagreb
Slavonija molimo da se usvoje predložene promjene. Kako se ne radi o promijeni sustava natjecanja promjene bi mogle
krenuti u primjenu s natjecateljskom sezonom 2016/2017.

U raspravi po ovom prijedlogu IBS-a i PGŽ-a uključili su se svi prisutni članovi Izvršnog odbora i
prijedlog je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA upućen na raspravu i usvajanje na sjednicu Skupštine.
U nastavku rasprave prihvaćen je jednoglasna odluka da za sljedeću sjednicu Izvršnog odbora
predstavnici županijskih boćarskih saveza Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika pošalju prijedlog
popunjavanja II.HBL – jug.

AD 3 Zapisnik Plenuma klubova HŽBL – na znanje

Na poziv Hrvatskog boćarskog saveza u prostorijama BC PODVEŽICA u Rijeci održan je Sastanak svih ženskih
klubova.
Prisutni:
DRAGAN PUTICA – predsjednik HBS i Sportske komisije HBS-a
DENIS PERŠIĆ – predsjednik Sportske komisije HBS, član IO HBS-a
DINO BLEČIĆ – Voditelj Ženske lige
SANJIN LINIĆ – tajnik BS PGŽ
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Predstavnici klubova:

1. MARINIĆI – Valter Šebelja
2. LABIN – Romano Grižansčić
3. NOVA VERUDA – Vesna Fabijan
4. KOMIŽA – Vinko Sviličić
5. DRENOVA-RIJEKA – Zorka Ćoso, Renata Ševerdija
6. ŠKRLJEVO – Jasna Granić Ranić, Ljubimka Mavrinac
7. HRELJIN – Ida Tusnat
8. ČAVLE-ŠB – Viviana Martinić, Dean Klarić, Lea Martinić
9. ČAVLE – Zlata Mohorić, Mirjana Žeželić
10. PAŠAC-RIJEKA - Brigita Crnogorac
Nedostaju,
1. RJEČINA
Dnevni red:
1. Sustav natjecanja za sezonu 2016/2017
2. Raspored disciplina i trajanje disciplina
3. Termini odigravanja susreta
4. Ostala pitanja
Sastanak je otvorio Dragan Putica, predsjednik, ukratko objasnio kako smo pri kraju sezone 2015/16 i uskoro se
očekuje sjednica Izvršnog odbora HBS-a i sjednica Skupštine HBS-a, na kojima će se definirati sustav natjecanja,
kalendar natjecanja i sve ostalo.
Denis Peršić osvrnuo se na tekuću sezonu i na neke primjedbe od strane klubova, te iznio prijedloge za poboljšanje,
ukoliko broj klubova bude isti.
Moguće će biti predložen „Final-four“ u jednom vikendu, na jednoj lokaciji, št skraćuje i pojeftinjuje natjecanje, daje više
vremena prvaku za pripreme pred KEP.
Uključuje se gđa. Vesna Fabijan, predstavnica BK Nova Veruda, koji je evidentno zadnji i po propozicijama ispada.
Podsjeća kako je bilo rečeno da je interes hrvatskog boćanja što više klubova u Hrvatskoj ligi i kako će se ostaviti
mogućnost popunjavanja do 10. BK Nova Veruda zainteresirana je za ostanak u Hrvatskoj ligi.
Na pitanje Denisa Peršića da li su i svi ostali klubovi zainteresirani za ostanak u Hrvatskoj ligi pojedinačnim
izjašnjavanjem predstavnici svih klubova izjasnili su se ZA ostanak.
Na pitanje da li želi priključiti se u Hrvatsku ligu, predstavnica prvaka Županijske lige ŽBK PAŠAC-RIJEKA gđa. Brigita
Crnogorac odgovara sa DA.
Na taj način preostaje Sportskoj komisiji predložiti I.O. HBS-a da u sezoni 2016/17 Hrvatska ženska liga broji 7
klubova.
Razvila se rasprava oko mogućih modela, prevladao je stav da se odigra DVOKRUŽNO PRVENSTVO, bez Play-offa, dakle
14 kola, svaki klub dva kola je slobodan.
Romano Grižančić predlaže da ostane otvorena mogućnost priključenja i osmog kluba, ionako ne remeti raspored
natjecanja.
Otvara se rasprava oko rasporeda i trajanja disciplina.
Navodno je bilo primjedbi da utakmica završava dosta kasno, obzirom da se igra radnim danom. Denis Peršić predlaže
razmotriti termin subota ujutro u 10.00 sati. Nakon rasprave u kojoj sudjeluju predstavnici svih klubova, ipak
prevladava stav da termin ostaje u petak 17.30 osim u slučajevima kada igra Komiža, sa njima dogovor prema
mogućnostima prijevoza trajektom.
U materijalima klubovi su dobili i kratko objašnjenje discipline „PRECIZNO VALJANJE“. Ovu disciplinu igraju u
Francuskoj i atraktivna e, pogotovo za ekipe koje nemaju izbijačica. Predlaže se uvođenje PRECIZNOG VALJANJA, u isto
vrijeme kada se igra i Precizno izbijanje.
ZA uvođenje Preciznog valjanja izjasnilo se 6 klubova, 1 PROTIV (Labin)
Kako bi se skratilo vrijeme trajanja susreta, predlaže se i paralelno Brzinsko izbijanje i Brzinsko štafetno izbijanje, kao
u Prvoj muškoj ligi.
Razvija se diskusija o potrebi još najmanje jednog suca, o potrebi dvostrukih tepiha, stalaka i boća za brzinsko izbijane.
Denis Peršić smatra da je svakako potrebno imati bar dva suca ukoliko ide paralelno izbijanje.
Dean Klarić inzistira na trajanju klasičnih igara 1H30min zbog toga jer se tako igra na svim Svjetskim i Europskim
prvenstvima, međunarodnim turnirima i KEP-u.
Vinko Sviličić predlaže da u neko skoro vrijeme, za nekoliko godina i Hrvatska ženska liga pređe u zimski period,
odnosno u dvorane.
Ovakvi zaključci biti će predstavljeni Izvršnom odboru HBS-a i njihova Odluka biti će konačna.
Predstavnica BK Čavle gđa Zlata Mohorić izražava bojazan da možda neće biti u mogućnosti niti nastupiti u sljedećoj
sezoni. Njihova ekipa je najstarija ženska ekipa i jedna od osnivačica i začetnica ženskog boćanja. Međutim igračice su
sve u zrelijoj dobi i ne mogu pratiti nove discipline. Slična situacija je i sa BK RJEĆINA, (koja danas ovdje nema
predstavnika).
U tom slučaju, pitaju se predstavnice Škrljeva i Hreljina, a što će biti s nama?
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Ova pitanja ostavljena su za Županijsku razinu.
Pod točkom Razno Dean Klarić obrazložio je kako već nekoliko sezona postoji LIBL – Međunarodna ženska liga. To je
vrlo kvalitetno natjecanje, u njemu igraju najbolji ženski klubovi iz Italije, Slovenije i Hrvatske.
Traži od Hrvatskog boćarskog saveza, da se zajedno sa ostala dva Nacionalna saveza poveže i ovo natjecanje stavi u
takve okvire koji će osigurati priznanje statusa ovog natjecanja. Također traže slobodne termine, uređenje propozicije
natjecanja, mogućnosti ulaska i izlaska iz natjecanja i slično.
Odgovor predsjednika Sportske komisije i predsjednika HBS-a je pozitivan i Izvršni odbor HBS-a na svojoj sjednici
14.5.2016 podržao je ovo natjecanje i o tome će BK ČAVLE-Škola boćanja biti obaviješten.
Voditelj Hrvatske ženske lige je DINO BLEČIĆ 098/371-011 dinoblecic1@gmail.com
Na kraju je još dogovoreno da se predloži na Prvenstvu Hrvatske za juniorke koje će se odigrati u Čavlima, obzirom da
je prva godina, mogućnost proširenja broja natjecateljica do 16.
Sastavio: Sanjin Linić

AD 4 Pripreme reprezentacije - rokovi
Po pitanju početka realizacije planiranih priprema reprezentacija Hrvatskog boćarskog saveza nakon
kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni donesena je jednoglasna odluka:
Zbog okolnosti u kojima je otežana refundacija sredstava iz HOO-a, a koja su sastavni dio
proračuna Hrvatskog boćarskog saveza i obveza koje je Savez preuzeo za ovu godinu, 1.ciklus
priprema svih reprezentacija HBS-a pomiče se za kraj srpnja sukladno prihvaćenom kalendaru
priprema i natjecanja.
AD 5 Razno:
D.Peršić javio se za riječ i pred članove Izvršnog odbora iznio problematiku rada Disciplinskog suca.
Potvrdio je da se njegov prigovor na rad Disciplinskog suca ne odnosi na odluke već na način njihovog
donošenja i zbog čega je i uložio žalbu na odluku u disciplinskom postupku (Bk Povljana – BK Zlatan
Otok).
D.Peršić predlaže da se izradi pravilnik o radu Disciplinskog suca i da bi se trebala oformiti i Disciplinska
komisija HBS-a.

Sjednica je započela u 11, a završila u 11.55 sati

Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki
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Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Dragan Putica
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