Zagreb, 22.svibnja 2018.
Broj: 191/2018
PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA

IZVJEŠĆE

SA VII. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
ODRŽANE U RIJECI, 22.SVIBNJA 2018.GODINE S POČETKOM U 15 SATI
U BC PODVEŽICA, F.MATKOVIĆA 1

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Dino Blečić, Luko Hendić, Slobodan Marelja Bošnjak, Siniša Stipić i Krešo Troskot
Odsutni: Alen Papak – ispričao izostanak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica, Marin Ćubela – član Komisije sportaša HBS-a
Sjednicu je vodio Tomislav Ćurko, predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio nove i „stare“
članove IO-a, predstavnika Komisije sportaša, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za
zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje izvješća 6. sjednice IO-a HBS-a održane 18.3. 2018.godine
1. Određivanje vrijednosti boda za prelazni rok 2018.godine
1.1.Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga - komentar
1.2.Otvoreno pismo – M.Ćubela
2. Sportska komisija
2.1.Propozicije HBL – boćari za sezonu 2018./2019.
2.2.Propozicije HJBL-e za sezonu 2018./2019.
2.3.Prijedlog natjecanja za boćarice za sezonu 2018./2019.
2.4.Međunarodna ženska boćarska liga HR-SLO za sezonu 2018./2019.
2.5.Licenciranje voditelja ekipe
2.6.Izrada dokumenta s opisom promjena propozicija za klubove i igrače
2.7.Prijedlog HBS-a za formulu KEP za 2019.
3.Priprema za sezonu 2018./2019
3.1.Jedinstveni obrasci za registraciju – sukladno Pravilniku o registraciji
3.2.Izrada iskaznica za nacionalne suce
3.3.Izrada iskaznica za voditelje
3.5.Članska iskaznica za igrače – prijedlog promjene
3.6.Novo izdanje MTP-a
3.7.Prijave za PH – službena internetska aplikacija Saveza
3.8.Izjava o povjerljivosti za tajnike – sukladno Uredbi za zaštitu osobnih podataka
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3.9. Kandidature za organizaciju završnog turnira 1.HBL-e, HJBL-e i HŽBL-e za 2018./2019.
3.10. Sufinanciranje PH za kadete, juniore i juniorke
4. Sudačka komisija
4.1.Plan instruktaža za suce za 2018.godinu
4.2. Prijedlog izmjena Pravilnika o organizaciji boćarskih sudaca
5. Rekordi – C.Bajrić, R.Karuza i R.Vojković
6. Prijedlog povećanja osobne članarine
7.Završnica 1.HBL-e – naknada K.Klarić
8. Razno:
a) Aplikacija za telefonske sjednice IO-a
b)A.Jurjević – prijedlog kategorija za SP i EP
c) Turnir u Ljubljani – U-23
d)CMSB – dopis na znanje
e)Petanka – dopis na znanje
f) Zamolba BK Opatija
g) BK Sokol - dopis
h)KUP Hrvatske – dopis BS DNŽ
i)SDUŠ – Protokol i preporuke za zaštitu od vrućina
j) Europski tjedan sporta – SDUŠ
k)Informacije o SP u Kini
l)BK Komiža - zamolba
koji je jednoglasno usvojen.
ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa VI. sjednice IO-a održane u Zagrebu 13.3.2018.godine
Predsjednik je otvorio raspravu o izvješću.
ZA

8 članova

PROTIV

0

SUZDRŽANI

0

Odluka:
Izvješće sa sjednice IO-a održane 18.ožujka 2018. godine jednoglasno je prihvaćeno.

AD 1 - Određivanje vrijednosti boda za prelazni rok 2018.godine
L.Matković izlaže ukratko stavke Pravilnika o registraciji koje se odnose na naknadu za prelazak
igrača iz kluba u klub (domaći ili strani), obrazlaže kriterije te je prisutnima podijelio tabelarni prikaz
izračuna visine naknade za pet inozemnih prijelaza i jedan prelazak unutar hrvatskih klubova
(nekoliko varijanti visine boda).
Predsjednik je otvorio raspravu po pitanju prijedloga visine boda za izračun naknade.
K.Troskot smatra da se je prije usvajanja Pravilnika trebalo o naknadama raspravljati i sa
sportašima.
Predsjednik podsjeća da se prilikom izrade pravilnika vodilo računa o sportašima ali i o klubovima
jer Savez treba zaštititi klubove koji ulažu u rad s mladim igračima. Ako netko smatra da u pravilniku
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postoji nešto što nije dobro postavljeno trebalo se na vrijeme reagirati kada je pravilnik bio poslan na
raspravu, za eventualne izmjene i dopune sada treba pričekati do sljedeće sjednice Skupštine.
Ponavlja, Savez niti može niti smije ikoga sprječavati u odlasku u inozemstvo, ali moramo zaštiti
klubove i Savez koji ulažu u rad s mladim igračima.
S.Marelja-Bošnjak predlaže da se za ovu godinu odredi niža visina boda.
S.Stipić vezano za Pravilnik iznosi prijedlog da se klubovima pošalje uputa koju vrstu ugovora mogu
potpisati s igračima, a za visinu boda slaže se sa S.Marelja-Bošnjakom tj. da vrijednost boda bude
takva da ima svoj rast u nekom razdoblju od 3 – 5 narednih godina.
M.Ćubela iznosi da sportaši nisu znali da je ovakav pravilnik u pripremi, da su znali možda bi bili
reagirali prije pa do rasprava o bodu možda ne bi ni bilo.
L.Matković potvrđuje da se radi o postojanju suprotnih interesa (klub – igrači) i da se unaprijed ne
mogu predvidjeti sve situacije, u praksi će se pokazati ako postoje nedostaci u pravilniku, pa ćemo ih
korigirati. Mi smo savez koji treba organizirati boćanje, a IO je izvršno tijelo koje provodi odluke
donesene po pravilima.
D.Blečić podsjeća da je Skupština izglasala ovaj pravilnik, IO ga je podržao i on kao takav mora
postojati.
D.Peršić smatra da sada ne možemo raspravljati o pravilniku, je li dobar ili ne, možemo ga pokušati
amortizirati (visinom boda) te moramo raditi na održavanju sustava.
M.Ćubela potvrđuje da su mu se kao članu Komisije sportaša HOO-a javili boćari nezadovoljni ovim
pravilnikom.
Predsjednik kaže da bi htio znati čime su nezadovoljni naši sportaši kako bi se eventualni problemi
rješavali, neka pošalju osobno ili putem Komisije sportaša konkretno o čemu se radi i da se o tome
onda razgovara. Podsjeća još jednom da igranje za Hrvatsku za svakog sportaša/icu i trenera mora
biti i čast i ponos.
Na kraju rasprave, Predsjednik je predložio visinu boda za prelaze u 2018.godini:
Za domaće prelaze – 25,00 kuna /bod
Za prelaske u inozemstvo – 50,00 kuna /bod
ZA

6 članova

PROTIV

0

SUZDRŽANI

2

Većinom glasova donesena je odluka:
Izvršni odbor za prijelazni rok 2018.godine određuje visinu boda:



50,00 kuna za inozemne prijelaze
25,00 kuna za domaće prijelaze

AD 1 1.1. Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga - komentar
Glavna tajnica iznijela je nekoliko komentara na pravilnik o registraciji koji se odnose prvenstveno
na sustav registracije i usklađenost sa službenom internetskom aplikacijom Saveza. Budući da bilo
kakve izmjene i dopune po pravilniku moraju čekati sljedeću sjednicu Skupštine po ovoj temi nije
bilo rasprave, a Glavna tajnica će pravovremeno pripremiti prijedlog izmjena u pisanom obliku za
sljedeću sjednicu Skupštine.
AD1. 1.2. Otvoreno pismo – M.Ćubela
Članovi IO-a primili su na znanje otvoreno pismo koje im je uputio M.Ćubela u svoje osobno ime i
koje prenosimo u cijelosti, a na sjednici u raspravi o visini boda za izračun naknade ponovio je svoja
stajališta:
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Ovim putem vam se obraćam kao sportaš i kao član komisije sportaša HOO-a, budući mi je dužnost
reagirati zbog velike nepravde koja je nanesena mladim perspektivnim boćarima.
Naime, na održanoj skupštini u Zagrebu donesena je nepravedna odredba o naknadi za prijelaz igrača
sadržana u Pravilniku o registraciji igrača i boćarskih udruga. Spomenutom odredbom propisano je da
klubovi kod prelaska igrača imaju pravo na naknadu neovisno o postojanju ugovora između igrača i kluba.
Za utvrđivanje iznosa spomenute naknade ukoliko se klub i igrač ne sporazume o istoj nadležna je komisija
HBS-a. Slijedom navedenog, igraču se onemogućuje slobodno kretanje iz kluba u klub, iako isti nema
nikakvih ugovornih obveza prema bivšem klubu.
Štoviše, nameće mu se naknada koju određuje tijelo koje nema nikakvog uvida u stvarne troškove koje je
bivši klub imao prema igraču. Dakle, navedenom odredbom nanosi se šteta igraču na način da mu se
nepravično određenom naknadom onemogućuje odlazak iz bivšeg kluba iako za traženje naknade bivši
klub nema nikakvog temelja. Naime, postoje mnogobrojni razlozi (neslaganje sa upravom kluba,
neadekvatni uvjeti za rad, nemogućnost vlastitog i sportskog razvoja, bolja perspektiva u drugom klubu)
zbog kojeg bi igrač želio nastaviti svoju karijeru u drugom klubu, a uvođenjem ove nepravedne naknade
mu se to onemogućuje.
Posljedično, pogoduje se klubu koji nije prilikom dolaska igrača potpisao ugovor sa istim i definirao svoje
obveze prema njemu. Naime, klub kad potpisuje ugovor sa igračem, mora navesti koje su obveze istog
prema igraču odnosno u kojoj mjeri planira investirati u njegov razvoj. Navedenim se određuju troškovi
kluba, a i odšteta (naknada) koja se plaća ukoliko igrač želi otići, a koja je razmjerna ulaganjima koje je
klub imao u igrača. Suprotno navedenom, takvim postupanjem nagrađuje se klub za njegovu nepoštenost
prema igraču i istog se stavlja u poziciju da mora ili pauzirati ili ostati usprkos nezadovoljstvu ako klub
odluči da igrač mora isplatiti navedenu naknadu.
Dakle, igrač postaje rob kluba dok god ne napuni 25 godina. Nadalje, zanimljivo je kako su uvođenje
naknade isforsirali baš ove godine kad se saznalo da nekoliko mladih igrača žele nastaviti svoju karijeru u
inozemnim klubovima. Kako bi nepravednu naknadu uklonili prisiljenu smo se obratiti vijeću sportske
arbitraže. Međutim, u nadi mirnog rješenja, obraćamo se prvo Vama kako bi promijenili situaciju u kojoj su
sportaši najmanje bitni, a interesi klubova i saveza na prvom mjestu.
Zato vas molim da izdvojite dio svog vremena, pročitate naše pismo i stavite se na trenutak u kožu
sportaša. Htio bi istaknuti da je meni kao igraču jasno kolika je želja igrača za napredovanjem, razvojem
karijere te čak i ostvarenjem inozemnog iskustva. Vjerujem da je i Vama također te mi je teško za
povjerovati da nećete reagirati. Naime, u suprotnom dopustiti ćete da se ovakvim postupanjem uništavaju
karijere mladih igrača jer dobro znamo kakvi uvjeti znaju postojati u domaćim klubovima. Nadalje, želim
istaknuti kako se ovdje ne radi o sportu u kojem se „vrte“ veliki novci. Naime, neživotno je i nelogično
očekivati da se u marginalnim sportovima kao što je boćanje klubovi plaćaju visoke naknade. Štoviše igrači
su sretni ako uopće dobiju mogućnost odlaska u inozemstvo.
Nejasno je zar članovi HBS-a ne žele da se boćanje i boćari razvijaju i napreduju. Morate biti svjesni da
ovakvim postupanjem prisiljavate igrača da ostane u klubu gdje je očito nezadovoljan. Posljedično od
takvog igrača možete očekivati loše odigranu sezonu, pauziranje godine pa čak i odustajanje od sporta.
Navedeno uzrokuje lošu promocija hrvatskog boćanja i ovako loš razvoj mladih.
Još jedna stvar koja govori o našoj poziciji u boćanju je ta da niti jedan zakon ne štiti sportaše što znači da
se klubovi prema nama mogu ponašati kako ih je volja (ne moraju nam isplaćivati plaće, mogu nas
iskorištavati na sve načine, uzimati novce na račun naših uspjeha itd...), a mi po tom pitanju ne možemo
ništa učiniti. U upoznat sam i sa slučajem u kojem je igrač morao vlastitim sredstvima platiti naknadu
bivšem klubu kako bi mogao otići, iako nije bio vezan nikakvim ugovorom. Iz iskustva istog igrača mogu
potvrditi kako nije nimalo ugodan osjećaj kad ti se nepravedno uzimaju novci za koje si naporno radio i
koje su planirao uložiti u vlastiti razvoj.
Ponovno ističemo, ako klub ima namjeru ulagati u igrača neka ponudi igraču sklapanje ugovora i na taj
zaštiti i sebe i igrača. U potpunosti je jasno da igrač u kojeg klub ulaže, igrama na klupskoj i
reprezentativnoj razini vraća klubu uloženo te u konačnici klub može profitirati zbog takvih igrača i samim
time boriti se za bolji status. Smatramo da smo pravilnikom sa ovakvom odredbom zakinuti i stavljeni na
milost i nemilost klubovima da odlučuju o našoj sudbini iako nemaju na to nikakvo pravo.
Postavio bih vam pitanje kako bi se vi osjećali u takvoj situaciji?
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Slijedom svega navedenog, predlažem da razmotrite moje viđenje trenutne nepravedne situacije i
spriječite daljnje izrabljivanje igrača te omogućite nama sportašima da se razvijemo i napredujemo te da
dovedemo boćanje na razinu na kojoj zaslužuje biti.
Srdačno,
Marin Ćubela sportaš i član komisije HOO-a
Nakon prve točke dnevnog reda Predsjednik je zbog iznenadne neodgodive obveze morao napustiti
sjednicu, zahvalio prisutnima na razumijevanju te, sukladno Statutu, za vođenje sjednice zadužio
dopredsjednika Denisa Peršića.
Izvršni odbor nastavlja s radom sa sedam članova.
AD 2 Sportska komisija - prijedloge iznosi D.Peršić
2.1.Propozicije HBL – boćari za sezonu 2018./2019.
S.Stipić uložio je prigovor na odredbu propozicija da domaćina završnog turnira 1.HBL-e određuje
Izvršni odbor.
D.Peršić objašnjava da će biti objavljen poziv za domaćina završnih turnira 1.HBL-e, HŽBL-e i HJBL-e
radi pravovremene organizacije, jer je moguće da se do zadnjeg kola ne znaju pobjednici liga i Savez
ne može prepustiti stihiji organizaciju navedenih turnira.
Nakon kraće rasprave, Propozicije 1.HBL- e usvojene su većinom glasova
ZA










6 članova

ZA






1

SUZDRŽANI

0

Domaćina finalnog turnira određuje IO HBS-a na temelju pristiglih kandidatura klubova, BC, ŽBS
Pobjednika na susretima na finalnom turniru u slučaju neriješenog rezultata određuje se temeljem
plasmana nakon regularnog dijela natjecanja
Brzinsko izbijanje: 1. Par izbijača izbija na pozicijama 1,2,3,4,5,6, drugi par izbijača izbija na
pozicijama 1,2,3
Disciplinska prijava protiv klubova koji ne izvješćuju povjerenika lige o rezultatima i ne šalju
originale izvješća
Pravo nastupa u KEP određuje se na isti način kao i u sezoni '17/'18
Voditelji ekipa moraju biti sportski obučeni
Povećava se pristojba za žalbe IO-u HBS-a na odluke Povjerenika lige na 1000,00 kuna
U slučaju da se žalba usvoji pristojba se vraća klubu uplatitelju.
Pravo nastupa igrača bez iskaznice o registraciji uz uplatu kazne od 200,00 kuna na samom susretu
sucu i obaveznom dostavljanju preslike iskaznica povjereniku lige, a sve sukladno usvojenim
promjenama Pravilnika o natjecanjima HBS-a na sjednici Skupštine HBS-a




PROTIV

Propozicije 2.HBL- e – Jug usvojene su jednoglasno
7 članova

PROTIV

0

SUZDRŽANI

0

Disciplinska prijava protiv klubova koji ne izvješćuju povjerenika lige o rezultatima i ne šalju
originale izvješća
Voditelji ekipa moraju biti sportski obučeni
Povećava se pristojba za žalbe IO-u HBS-a na odluke Povjerenika lige na 1000,00 kuna
U slučaju da se žalba usvoji pristojba se vraća klubu uplatitelju.
Uvodi se kao obavezna sprava za provjeru nasutosti terena
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Pravo nastupa igrača bez iskaznice o registraciji uz uplatu kazne od 200,00 kuna na samom susretu
sucu i obaveznom dostavljanju preslike iskaznica povjereniku lige, a sve sukladno usvojenim
promjenama Pravilnika o natjecanjima HBS-a na sjednici Skupštine HBS-a

ZA








Propozicije 2.HBL- e – Sjever usvojene su jednoglasno
7 članova

PROTIV

0

SUZDRŽANI

0

Disciplinska prijava protiv klubova koji ne izvješćuju povjerenika lige o rezultatima i ne šalju
originale izvješća
Voditelji ekipa moraju biti sportski obučeni
Povećava se pristojba za žalbe IO-u HBS-a na odluke Povjerenika lige na 1000,00 kuna
U slučaju da se žalba usvoji pristojba se vraća klubu uplatitelju.
Uvodi se kao obavezna sprava za provjeru nasutosti terena
Pravo nastupa igrača bez iskaznice o registraciji uz uplatu kazne od 200,00 kuna na samom susretu
sucu i obaveznom dostavljanju preslike iskaznica povjereniku lige a sve sukladno usvojenim
promjenama pravilnika o natjecanjima HBS-a na Skupštini HBS-a

ZA

Propozicije 3.HBL- a usvojene su jednoglasno
7 članova







PROTIV

0

SUZDRŽANI

0

Disciplinska prijava protiv klubova koji ne izvješćuju povjerenika lige o rezultatima i ne
šalju originale izvješća
Voditelji ekipa moraju biti sportski obučeni
Povećava se pristojba za žalbe IO-u HBS-a na odluke Povjerenika lige na 1000,00 kuna
U slučaju da se žalba usvoji pristojba se vraća klubu uplatitelju.
Pravo nastupa igrača bez iskaznice o registraciji uz uplatu kazne od 200,00 kuna na
samom susretu sucu i obaveznom dostavljanju preslike iskaznica povjereniku lige a sve
sukladno usvojenim promjenama pravilnika o natjecanjima HBS-a na Skupštini HBS-a

AD 2.2.Propozicije HJBL
L.Hendić, kao voditelj juniorske ekipe poziva na poštivanje propozicija HJBL-e da u slučajevima kada
je na susretu 1 sudac na drugoj strani mora biti voditelj suparničke ekipe, a ne igrač!

ZA

Propozicije HJBL-e usvojene su jednoglasno
7 članova








PROTIV

0

SUZDRŽANI

0

Domaćina finalnog turnira određuje IO HBS-a na temelju pristiglih kandidatura klubova,
BC, ŽBS
Brzinsko izbijanje odvija se na pozicijama 1,2,3
Voditelji ekipa moraju biti sportski obučeni
Povećava se pristojba za žalbe IO-u HBS-a na odluke Povjerenika lige na 1000,00 kuna
U slučaju da se žalba usvoji pristojba se vraća klubu uplatitelju.
Pravo nastupa imaju igrači rođeni 1.1.2000. i nakon tog datuma
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Pravo nastupa igrača bez iskaznice o registraciji uz uplatu kazne od 200,00 kuna na
samom susretu sucu i obaveznom dostavljanju preslike iskaznica povjereniku lige a sve
sukladno usvojenim promjenama pravilnika o natjecanjima HBS-a na Skupštini HBS-a

AD 2.3.- 2.4. Prijedlog natjecanja za boćarice u sezoni 2018./2019.
D.Peršić u kraćem uvodu po pitanju Hrvatske ženske boćarske lige navodi da je potrebno unijeti
određene promjene u žensko ligaško boćanje, postoje tri ozbiljna (Labin, Čavle ŠB i Komiža) i šest
klubova u BS PGŽ-i.
U pripremi je međunarodna ženska boćarska liga (Hrvatska – Slovenija) pa će se konačni prijedlog
propozicija uskladiti s propozicijama te lige. Međunarodna liga igrala bi se po sistemu 3+3 u zimskom
periodu Nakon toga hrvatske ekipe bi se pridružile završnici HŽBL-e u kojoj bi sudjelovale sve
preostale ženske ekipe – rok za izjašnjavanje svih ženskih boćarskih ekipa je 20.6.2018. Domaćina
finalnog turnira određuje IO HBS-a na temelju pristiglih kandidatura klubova, BC, ŽBS.
D.Peršić predlaže D.Blečića, D.Klarića i predsjednika Sportske komisije u radnu skupinu koja
će odraditi pregovore sa slovenskim savezom oko međunarodne ženske boćarske lige i
sukladno tome izraditi propozicije HŽBL-e.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.5 Licenciranje voditelja ekipe
Jednoglasno je potvrđeno:
Licenciranje voditelja ekipa izvršit će se pod istim uvjetima kao i za sezonu 2017./2018.
Svi voditelji klubova HBL-a bit će pozvani na pripremne instruktaže (instruktaže sudaca) radi
edukacije o promjenama MTP koje su u primjeni od sezone 2018/2019
AD 2.6 Izrada dokumenta s opisom promjena propozicija za klubove i igrače
Jednoglasno je potvrđeno:
Zadužuje se Sportska komisija za izradu dokumenta za klubove i igrače s opisom promjena
propozicija natjecanja.
AD 2.7. Prijedlog HBS-a za formulu KEP za 2019.godinu
D.Peršić je potvrdio da u FEB-i rade na prijedlogu promjene formule za KEP, sigurno će se mijenjati i
odredbe disciplinskog pravilnika (slučaj kada klub ne odigra gostujuću utakmicu u KEP-u – slučaj
Slovenije) itd. Hrvatski prvoligaši za sada nemaju određen stav o tom natjecanju.
D.Blečić predlaže tj.postavlja pitanje je li moguće odigrati Final 8 na jednom mjestu, u natjecanju
sudjeluje 12 ekipa.
U kraćoj raspravi nije usvojen nikakav zaključak po ovom pitanju.

VII.sjednica IO-a HBS-a, održana 22.svibnja 2018., Rijeka

Stranica 7

AD 3 Priprema za sezonu 2018./2019.
AD 3.1. Jedinstveni obrasci za registraciju
Sukladno Pravilniku o registraciji igrača i boćarskih udruga te Uredbi za zaštitu osobnih podataka
uvode se jedinstveni obrasci za registraciju igrača klubova (zahtjevi za registraciju, ispisnice,
brisovnice itd) koji će biti dostavljeni županijskim savezima.
AD 3.2. Izrada iskaznice za nacionalne suce
Jednoglasno potvrđeno:
Prijedlog izrade nove sudačke iskaznice bit će poslan IO-u ZS-a HBS-a na raspravu. Nove sudačke
iskaznice u primjeni od sezone 2019./2020.
AD 3.3. Izrada iskaznice za voditelje za 2018./2019.
Jednoglasno potvrđeno:
Izrada iskaznica po istim uvjetima kao i za sezonu 2017./2018.
AD 3.4. Članska iskaznica – prijedlog promjene
Jednoglasno potvrđeno:
Od sezone 2019./2020. mijenja se izgled članskih iskaznica za igrače, tisak iskaznice izravno iz baze
podataka HBS-a (aplikacije). Svi igrači moraju do početka sezone 2019./2020. biti uneseni u
službenu internetsku bazu podataka.
AD 3.6. Novo izdanje MTP-a
Jednoglasno potvrđeno:
Distribucija novog izdanja MTP-a, koji s primjenom kreće u novoj natjecateljskoj sezoni 2018/2019,
kreće početkom lipnja. Sukladno odluci IO-a HBS-a svi klubovi, suci, treneri dužni su nabaviti
primjerak novog MTP-a.
AD 3.7. Prijave za PH u službenu internetsku aplikaciju Saveza
Jednoglasno potvrđeno:
Prijave za PH i Kup obavljat će se isključivo putem aplikacije HBS-a. Sve prijave sukladno „broju
sudionika“, koji je odredila Sportska komisija HBS-a, moraju biti obavljene u bazi podataka
najkasnije 5 dana prije početka natjecanja. Prijave nakon tog roka neće biti moguće. Upute o
načinu prijave tajnici ŽBS dobit će u uredu HBS-a.
AD 3.8. Izjava o povjerljivosti – za tajnike županijskih saveza
Glavna tajnica izvijestila je da je za tajnike županijskih saveza (koji rade u službenoj internetskoj
bazi podataka), sukladno Uredbi za zaštitu osobnih podataka, pripremljena izjava o povjerljivosti
koju će potpisati prilikom dodjeljivanja lozinke za rad.
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AD 3.9.Kandidature za organizaciju završnih turnira 1.HBL-e, HŽBL-e i HJBL-e
Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (S.Stipić suzdržan).
HBS će objaviti poziv na podnošenje kandidatura za organizaciju završnih turnira 1.HBL-e, HŽBL-e i
HJBL-e. Rok za prijavu do 1.listopada 2018.godine. Sportska komisija i ured Saveza definirat će
uvjete za organizatora.
AD 3.10. Sufinanciranje PH za kadete, juniore i juniorke
Jednoglasno potvrđeno:
Sredstava u financijskom planu predviđena za sufinanciranje PH za 2018. utrošit će se
isključivo za PH za juniore, juniorke i kadete.
AD 4. Sudačka komisija
AD 4.1. Plan instruktaža za suce za 2018.godinu
Jednoglasno potvrđen plan instruktaža za suce za 2018.godinu tijekom srpnja i kolovoza koje
je IO-u uputio predsjednik ZS HBS-a Boris Nadenić.
AD 4.2. Prijedlog izmjena Pravilnika o organizaciji boćarskih sudaca
Jednoglasno potvrđeno:
Zadužuje se Zbor sudaca HBS-a za izradu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o
organizaciji boćarskih sudaca za sljedeću sjednicu Skupštine HBS-a.
AD 5 Rekordi – C.Bajrić, R.Vojković i R.Karuza
Jednoglasno potvrđeno:
Sukladno Pravilniku o rekordima potvrđuje se državni rekord Carroline Bajrić – ostvaren u
Čavlima, 27.4.2018. u disciplini brzinsko izbijanje 36/46.
Sukladno Pravilniku o rekordima potvrđuje se državni rekord Rozmarije Karuze i Rie Vojković
ostvaren u Čavlima, 15.4.2018.godine u disciplini štafetno izbijanje 43/54.
Rekordi će biti objavljeni na službenim stranicama HBS-a.
Priznanja za rekorde bit će uručena sportašicama na završnici Hrvatske ženske boćarske lige.
AD 6 – Prijedlog povećanja osobne članarine
Jednoglasno potvrđeno:
Prijedlozi povećanja osobne članarine (sa sjednice Skupštine od 8.4.2018.godine) i prezentacija
(PDF) bit će poslani županijskim savezima da se pisano očituju do 1.srpnja radi određivanja
daljnjih aktivnosti Saveza.
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AD 7. Naknada za K.Klarića – završnica 1.HBL-e
D.Peršić predložio je da se K.Klariću, tajniku IBS-a koji je na završnom turniru 1.HBL-e bio angažiran
u organizaciji streaminga, kao komentator prijenosa i voditelj proglašenja pobjednika i dobitnika
priznanja isplati naknada u visini iznosa sudačke naknade za dva dana.
Prijedlog je jednoglasno potvrđen.
AD 8 Razno:
a)Aplikacija za telefonske sjednice
Napomena:o ovoj točki se raspravljalo i glasalo na početku dok je sjednicu vodio Predsjednik.
Predsjednik je, zbog smanjenja troškova, operativnosti i praktičnosti predložio da se sjednice
Izvršnog odbora, kada god je to moguće, održavaju koristeći suvremena sredstva komunikacije
(aplikacija Skype).
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Sjednice Izvršnog odbora održavat će se, osim kada nije nužno potrebno da se članovi i
osobno sastanu, putem aplikacije Skype. Članovi Izvršnog odbora dužni su na svoje mobitele
ili računala preuzeti aplikaciju.
b) A.Jurjević – prijedlog kategorija za SP i EP
A.Jurjević, izbornik reprezentacije do 23 godine, sukladno zaključcima sa sjednice IO-a od 18.ožujka
2018.godine dostavio je prijedlog promjena kategorija za buduća SP i EP selekcije U-23, predlaže
pomicanje granice do 25 godina, podržava prijedlog uvođenja mješovite štafete. Članovi IO-a primili
su na znanje izbornikov prijedlog te će ga uzeti u obzir u slučaju očitovanja prema međunarodnim
federacijama.
c) Turnir u Ljubljani – U-23
D.Peršić predložio je da se u međunarodni kalendar uvrsti i sudjelovanje na međunarodnom turniru
u Ljubljani za kategoriju do 23 godine za koji je HBS dobio poziv. Na turniru će nastupiti
reprezentacije Francuske, Italije, Slovenije, Srbije, Monaka i Hrvatske.
Nakon kraće rasprave, većinom glasova (1 suzdržan) donesena je odluka:
Prihvaća se sudjelovanje na međunarodnom turniru U-23 u Ljubljani, od 20. – 22.7.2018.
d)CMSB – dopis na znanje
Glavna tajnica izvijestila je prisutne o dopisu koji je stigao iz CMSB-a (Konfederacija boćarskih
sportova) o aktivnostima vezanim za promociju projekta Boće na olimpijskim igrama. C.Azema,
predsjednik CMSB-a i Međunarodne petanka federacije potvrdio je još jednom kako se od svih članica
očekuje sudjelovanje u promociji ove inicijative i financijska pomoć. Glavna tajnica potvrdila je da
HBS promovira Boćanje na OI na svojim službenim stranicama, u kontaktima s HOO, s hrvatskim
olimpijcima, promotivnim plakatima na završnici HJBL-e, 1.HBL-e i HŽBL-e. Članovi IO-a složili su se
kako u ovogodišnjem financijskom planu nije predviđena stavka za financiranje aktivnosti CMSB-a te
će CMSB-u o tome biti poslan dopis HBS-a.
e)Petanka – dopis na znanje
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je u ured HBS stigao dopis na znanje iz Hrvatskog petanka
saveza u osnivanju upućen HOO-u na temu prijedloga usklađivanja organizacije boćarskih sportova u
RH.
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f)Zamolba BK Opatija
Bk Opatija uputio je zamolbu HBS-u za vraćanjem tri boda koja su im oduzeta u disciplinskom
postupku tijekom prošle natjecateljske sezone dok su se natjecali u 3.HBL- Istra-Primorje. Budući da
Bk Opatija u za to predviđenom roku nije uputila žalbu na odluku IO-a po tom disciplinskom
postupku, članovi IO-a primili su na znanje dopis i uputili BK Opatija da svoja prava ostvaruju na
razini u kojoj se natječu, tj. da istu zamolbu upute na rješavanje županijskom savezu.
g)BK Sokol - dopis
BK Sokol uputio je dopis Izvršnom odboru HBS-a po pitanju financijske pomoći klubovima koji
nastupaju u Kupu europskih prvaka.
D.Peršić na početku je još jednom čestitao BK Sokol na povijesnom rezultatu za dalmatinsko klupsko
boćanje i pohvalio njihove napore u uređenju boćarske dvorane na Gripama (uređenje svlačionica,
sanitarnog čvora).
S.Stipić ponovio je također da je BK Sokol ostvario veliki rezultat u BS Splitsko-dalmatinskoj županiji
te izrazio nadu da će klub pronaći financijska sredstava za daljnji uspješan rad.
D.Blečić opisao je pravu sportsku atmosferu kojoj je svjedočio na Gripama, puna dvorana, sportsko
navijanje bez provokacija, za svaku pohvalu i čestitke na ostvarenom rezultatu.
No, na kraju razgovora po ovoj temi potvrđeno je još jednom da HBS, nažalost, u financijskom planu
nema predviđena sredstva za ekipe koje nastupaju u međunarodnim klupskim natjecanjima.
h) KUP Hrvatske – dopis BS DNŽ
BS DNŽ-e potvrdio je u dopisu koji je uputio Sportskoj komisiji da će BK Komolac preuzeti
organizaciju završnice KUPa Hrvatske umjesto BK Metković. Natjecanje će se održati na boćalištu u
Marini Komolac i pod Rašicom u Dubrovniku.
i)SDUŠ – Protokol i preporuke za zaštitu od vrućina
Središnji državni ured za šport uputio je nacionalnim sportskim savezima Protokol i preporuke za
zaštitu od vrućina u kojima podsjećaju na važnost izbjegavanja sportskih i rekreativnih aktivnosti na
otvorenim sportskim objektima u ljetnom razdoblju u vremenu od 11 do 16 sati. Protokol o
postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine bit će proslijeđeni županijskim savezima i
organizatorima državnih prvenstava koja će se održati u ljetnim mjesecima.
j)SDUŠ – Europski tjedan sporta – na znanje
Središnji državni ured za šport uputio je nacionalnim sportskim savezima informaciju o izradi
nacionalnog Akcijskog plana aktivnosti vezanih za Europski tjedan sporta koji se ove godine održava
od 22. – 30.rujna 2018.godine. Dopis iz SDUŠ-a bit će proslijeđen županijskim savezima
zainteresiranima za sudjelovanje u ovom projektu.
k)Informacije o SP U-18 i U-23 i žene u Kini
Za sada potvrđene informacije o SP u Kini su da će se prvenstvo održavati na dva zatvorena boćališta
do 24. – 28.10.2018.godine u gradu Jiaxing. Najbliži aerodrom je u Shanghaiu. Za svako prvenstvo
(U-18 i U-23 te žene) organizator pokriva troškove smještaja i prehrane za 4 sportaša/ice i trenera.
Za odlazak u Kinu za sve članove nužno je pravovremeno pribaviti vizu.
l)BK Komiža - zamolba
Bk Komiža i Bk Čavle ŠB uputili su zajedničku zamolbu da se u Propozicije o natjecanju – HŽBL-e za
sezonu 2017./2018. unese dopuna po kojoj i finalistice završnog turnira HŽBL-e dobivaju medalju za
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osvojeno drugu mjesto i naslov doprvakinja Hrvatske. U ovogodišnjim propozicijama HŽBL-e je to
slučajno izostavljeno.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Na završnici HŽBL-e i doprvakinjama će biti uručene medalje.
lj)finale KEP-boćarice - Čavle
D.Peršić izvijestio je prisutne da je na dan održavanja sjednice u prijepodnevnim satima održana i
tiskovna konferencija na temu završnice Kupa europskih prvakinja koja će se održati 8. – 10.lipnja
2018.godine u Čavlima. Ispred HBS-a na konferenciji su sudjelovali T.Ćurko i D.Peršić, a organizatori
su potvrdili da sve pripremne aktivnosti idu po planu, dogovoren je streaming za oba dana
natjecanja. Sudjelovat će Bievre Isere (Francuska), Hasanaga Toki GSK (Turska), Buttrio (Italija),
Krim Ljubljana (Slovenija), Altina (Srbija), CBR (Monako), Komiža i Čavle ŠB (Hrvatska).

Sjednica je započela u 15, a završila u 20 sati
Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki
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Tomislav Ćurko
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