Zagreb, 19.9.2018.
Broj: 246-1/2018
-

PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI
- ŽUPANIJSKI SAVEZI

IZVJEŠĆE
sa VIII. sjednice Izvršnog održane
19.rujna 2018. godine s početkom u 16.30 sati putem Skypea
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Dino Blečić, Siniša Stipić, Alen Papak
Odsutni: Luko Hendić, Krešo Troskot i Slobodan Marelja-Bošnjak– ispričali izostanak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica, Boris Nadenić – predsjednik ZS HBS-a
Sjednicu je otvorio i vodio Tomislav Ćurko, predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio sve
prisutne, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje izvješća 7. sjednice IO-a održane 22.svibnja i izvješća telefonske sjednice
od 13.srpnja 2018.godine
1. Izvješće s instruktaža Zbora sudaca HBS-a – B.Nadenić
2. Prijedlog međunarodnih sudaca za 2019.godinu – B.Nadenić
3. Prijedlog promjene pravilnika o registraciji (telefonska sjednica Skupštine) i određivanje
datuma mini prijelaznog roka: Matković, Peršić
4. Izvješće - Ždrijeb HBL-a
5. CBI-raffa boćanje (izvješće IO-a CBI, odluka o nastupu u Turskoj, imenovanje voditelja i
igrača, imenovanje povjerenika za razvoj raffa boćanja + prijedlog organizacije)
6. Rasprava na temu rada s mladima– očitovanja (Blečić, Klarić, Grižančić, Stipić, Papak, Ivančić)
7. Distribucija MTP-a
8. Analiza registracija i prijelaza – usporedba sa 2016. i 2017.
9. HJBL 2018./2019. – D.Blečić, S.Stipić, M.Jukić + prijedlog promjena
10. PH za seniore – brzinsko izbijanje
11. Organizacija završnih turnira 1.HBL-e, HJBL-e i HŽBL-e – poziv za kandidaturu
12. Nacrt međunarodnog kalendara za 2019.godinu – D.Peršić
13. Zapisnik sa sastanka u Pazinu (HR, BiH, SLO, CG i SRB)
14. Financijsko stanje Saveza
15. Razno:
a)prijava rekorda – C.Bajrić, L.Šipek i F.Jakominić
b)dopis CMSB
c)slučaj s.Gulja- izvješće o održanom ročištu
koji je, uz napomenu da se točka 6. Rasprava na temu rada s mladima prebaci na dnevni red sljedeće
sjednice, jednoglasno prihva
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje izvješća 7. sjednice IO-a održane 22.svibnja i izvješća telefonske sjednice
od 13.srpnja 2018.godine
Izvješća 7. sjednice IO-a održane 22.svibnja i izvješća telefonske sjednice od 13.srpnja 2018.godine
jednoglasno su prihvaćena.
AD 1 - Izvješće s instruktaža Zbora sudaca HBS-a
Članovi IO-a primili su na znanje Izvješće s održanih instruktaža za suce (srpanj, kolovoz i rujan
2018) koje je u pisanom obliku poslao te u kraćem usmenom izlaganju predstavio B. Nadenić
AD 2 - Prijedlog međunarodnih sudaca za 2019.godinu
Prijedlog međunarodnih sudaca za 2019.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Na listi međunarodnih sudaca su: Marino Štefan, Dino Blečić, Klaudio Križmanić, Alen Rojnić, Luka
Gracin i Oliver Nadenić.
Predsjednik se nakon ove točke dnevnog reda ispričao što će zbog neodgodivih poslovnih obveza
jedan dio sjednice izostati te je za predsjedanje sjednicom do njegovog povratka imenovao
dopredsjednika Saveza Denisa Peršića.
AD 3 - Prijedlog promjene Pravilnika o registraciji (telefonska sjednica Skupštine) i
određivanje datuma mini prijelaznog roka
D.Peršić i L.Matković ukratko su iznijeli i obrazložili prijedlog izmjena i dopuna u Pravilniku o
registraciji igrača i boćarskih udruga, tj. prijedlog uvođenja tzv.mini prelaznog roka.
Nakon kraće rasprave prijedlog izmjena i dopuna jednoglasno je prihvaćen.
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga preporučenom poštom
bit će poslan na očitovanje predstavnicima u Skupštini koji su pozvani da svoja pisana očitovanja
dostave u ured Saveza najkasnije do 15.studenog 2018.godine.
AD 4 - Izvješće - Ždrijeb HBL-a
Članovi IO-a primili su na znanje izvješće D.Peršića o ždrijebu liga za natjecateljsku sezonu
2018./2019. održanom 5.kolovoza u Pazinu.
AD 5 CBI-raffa boćanje (izvješće IO-a CBI, odluka o nastupu u Turskoj, imenovanje voditelja i
igrača, imenovanje povjerenika za razvoj raffa boćanja + prijedlog organizacije)
D.Peršić izvijestio je članove IO-a da HBS od ove godine ima predstavnika i u Svjetskoj raffa
federaciji, kao podrška novom vodstvu ove međunarodne federacije, u IO CBI-a izabran je Denis
Perši, a Siniša Stipić i Loris Matković potvrđeni su članovi u Komisiij za razvoj i Disciplinskoj komisiji.
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Razlog većeg uključenja hrvatskih predstavnika u raffa federaciju je i ideja da se igranje bakelitnim
boćama (tzv.balotanje) razvija u smjeru raffa boćanja kojemu je po svojim karakteristikama najbliže.
S.Stipić ukratko je iznio dosadašnja iskustva s igranjem bakelitnim boćama u Dalmaciji te je priložio i
prijedlog plana razvoja raffa boćanja u Hrvatskoj.
Za međunarodni turnir u boćanju koji bi se trebao održati u Kemeru, Turska HBS je dobio poziv za
sudjelovanje raffa reprezentacije. Sukladno svemu navedenom nakon kraće rasprave jednoglasno
su donesene sljedeće odluke:
1. Imenovanje povjerenika za razvoj Raffa boćanja i provedbu razvojnog plana
Izvršni odbor imenuje SINIŠU STIPIĆA za povjerenika za razvoj Raffa boćanja i provedbu
razvojnog plana u Hrvatskom boćarskom savezu.
2. Imenovanje izbornika raffa reprezentacije HBS-a za nastup na međunarodnom turniru u
Turskoj
Izvršni odbor imenuje SINIŠU STIPIĆA za izbornika raffa reprezentacije HBS-a za odlazak na
međunarodni turnir u raffa boćanju u Turskoj, od 1. – 5.11.2018.godine.
3. Imenovanje članova raffa reprezentacije HBS-a za turnir u Turskoj
Izvršni odbor imenuje članove raffa reprezentacije za turnir u Turskoj:
- Ivan Jurić i Luka Žure – BK Sokol Orbico
- Mate Pavešković i Siniša Stipić – BK Naklice
4.

Obveze HBS-a za odlazak raffa reprezentacije u Tursku

Hrvatski boćarski savez osigurat će sportsku opremu za članove raffa reprezentacije (majice,
trenirke i ruksake) i platiti policu putnog zdravstvenog osiguranja.
AD 6 Distribucija MTP-a
Glavna tajnica izvijestila je članove IO-a o stanju distribucije novog izdanja MTP-a, nakon čega je
potvrđena još jednom odluka IO-a od 3.siječnja 2018.godine (br.:4/2018) po kojoj su svi klubovi, suci
i treneri dužni nabaviti po 1 primjerak MTP-a. Distribucija MTP-a nastavlja se i dalje, a dinamika će
ovisiti isključivo o sredstvima Saveza na raspolaganju za tu namjenu.
AD 7 Analiza registracija i prijelaza
Glavna tajnica izvijestila je prisutne o stanju registracija i prijelaza za sezonu 2018./2019.godinu.
Iako je rok za registraciju završio, ažuriranje podataka, za što su zaduženi tajnici županijskih saveza,
za novu sezonu još nije dovršeno te se može dati točan broj registriranih klubova, igrača i igračica.
Što se tiče prelazaka u inozemstvo, u odnosu na 2016 i 2017.godinu, došlo je do blagog povećanja, a
sukladno usvojenom pravilniku koji definira naknade i takse, Savez bi trebao prihodovati i određena
sredstva po tom pitanju.
AD 8 HJBL 2018./2019.
Sportska komisija je izradila prijedlog promjena propozicija HJBL-e za sezonu 2018./2019.godinu
na temelju analize i prijedloga voditelja skupina (D.Blečić i M.Jukić).

Skype sjednica IO-a od 19.rujna 2018.godine

Stranica 3

S.Stipić i D.Blečić, ispred skupina jug i sjever, iznijeli su prijedloge promjena, članovi IO-a su
podržali navedene inicijative, uvođenje promjena u discipline, uvođenje promjena u kalendar,
uvođenje promjena u propozicije završnog turnira.
Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene sljedeće odluke:
1.Imenovanje povjerenika HJBL-e za sezonu 2018./2019
- DINO BLEČIĆ imenuje se za povjerenika HJBL za skupinu SJEVER.
- MIRO JUKIĆ imenuje se za povjerenika HJBL za skupinu JUG.
2. Prihvaćaju se prijedlozi izmjena i dopuna Propozicija natjecanja HJBL 2018./2019.
3. Prihvaća se prijedlog Kalendara natjecanja po skupinama
SKUPINA
SJEVER
SKUPINA
JUG
KOLO
DATUM
KOLO
DATUM
1.
25.11.2018.
1.
29.10.2018.
2.
01.12.2018.
2.
11.11.2018.
3.
09.12.2018.
3.
25.11.2018.
4.
13.01.2019.
4.
09.12.2018.
5.
20.01.2019.
5.
20.01.2019.
6.
27.01.2019.
6.
03.02.2019.
7.
03.02.2019.
7.
24.02.2019.
8.
10.02.2019.
8.
10.03.2019.
9.
17.02.2019.
9.
23.3.2019.
10.
24.02.2019.
10.
13.4.2019.
11.
03.03.2019.
AD 9 PH za seniore – brzinsko izbijanje
D.Peršić podsjeća članove IO da sukladno članku 36. Propozicija o državnim natjecanjima po
disciplinama, na PH za seniore 2018. u disciplini brzinsko izbijanje nastupa najboljih osam (8)
natjecatelja prema prosjeku ostvarenom u liga natjecanju u završenoj natjecateljskoj sezoni
2017./2018. Zbog iskustva prijašnjih godina, nakon kraće rasprave, donesena je jednoglasna
odluka:
Sa liste najboljih natjecatelja prema prosjeku ostvarenom u liga natjecanju u završenoj
natjecateljskoj sezoni 2017./2018. uputit će se poziv igračima koji su registrirani u bazi
Hrvatskog boćarskog saveza za sezonu 2018./2019. da se očituju hoće li nastupiti na
državnom prvenstvu 11. studenog 2018.godine u BC Podvežica u Rijeci.
Navedeni igrači dužni su svoja pisana očitovanja poslati u ured Saveza najkasnije do 10.listopada
2018.godine.
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AD 10 Organizacija završnih turnira 1.HBL-e, HJBL-e i HŽBL-e – poziv za kandidaturu
Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene odluke o minimalnim uvjetima i načinu
dostavljanja kandidatura za domaćinstva završnih turnira:
1. Kandidaturu za domaćinstvo i organizaciju natjecanja mogu podnijeti županijski boćarski
savezi ili klubovi uz odobrenje županijskih boćarskih saveza,
2. Minimalni uvjeti potrebni za organizaciju su sljedeći:
 Boćarska dvorana s minimalno 4-staznim boćalištem i tribinama za minimalno cca 100
sjedećih mjesta za publiku. Boćalište mora zadovoljavati sve uvjete sukladno
Propozicijama o boćalištu
 Osigurana kongresna dvorana za održavanje sastanka (na teret organizatora) u krugu
od maksimalno 5 km od mjesta odigravanja natjecanja. Dvorana mora biti kapaciteta
minimalno 40 sjedećih mjesta
 Osiguran smještaj i prehrana za vodstvo natjecanja (maksimalno 3 osobe)
na teret organizatora - po potrebi (ovisi o mjestu odigravanja natjecanja)
 Osigurani ručak za suce natjecanja (4 osobe)
3. Osiguran zajednički ručak za finaliste i vodstvo natjecanja na teret organizatora
4. Postojanje objekta za smještaj sudionika natjecanja u krugu od maksimalno 20 kilometra.
5. Kandidature se moraju dostaviti u pisanom obliku u ured HBS-a najkasnije do
31.10.2018. s svim potrebnim podacima kojima se dokazuje zadovoljavanje
minimalnih uvjeta.
6. Dodatne pogodnosti ponuditelja (besplatan smještaj ili smještaj po nižim cijenama,
osigurana prehrana prvog dana natjecanja, dodatne nagrade za sudionike
natjecanja…..) uzeti će se u obzir kao prednost kod određivanja domaćina i
organizatora natjecanja.
7. Hrvatski boćarski savez zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućih kandidatura ne
prihvati i ne uzme u obzir pristigle kandidature. U tom slučaju mjesto odigravanja i uvjete
organizacije završnice odrediti će Izvršni odbor HBS-a.
8. Hrvatski boćarski savez snosi troškove:
 Naknada za suđenje i naknada vodstvu natjecanja
 Pehare i medalje
 Troškove streaminga
 Troškove prijevoza službenih osoba
Poziv na dostavljanje kandidatura bit će objavljen na internetskim stranicama Saveza i poslan
županijskim savezima.
AD 11 Nacrt međunarodnog kalendara za 2019.godinu
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje nacrt međunarodnog kalendara za 2019.godinu koji je
dostavio D.Peršić. Do sljedeće sjednice IO-a FIB bi trebala dostaviti konačan kalendar natjecanja za
2019.godinu.
AD 12 Zapisnik sa sastanka u Pazinu (HR, SLO, CG, BiH i SRB)
Tijekom seniorskog petoboja u Pazinu predstavnici zemalja učesnica održali su radni sastanak sa
sljedećim temama: formula Kupa prvaka i Kupa Europe za 2019.godinu, Svjetska prvenstva za mlade
– određivanje kategorija, discipline na SP, međunarodni suci i delegati.
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Zaključci po navedenim temama su:
Formula Kupa Europe (C2) mora ostati kao u 2018.godini
Za Kup prvaka (C1) navedeni su prijedlozi po pitanju broja sudionika i načina popunjavanja
SP za mlade – NE ukidanju kategorije do 23 godine
Postojeći broj disciplina na SP je velik, a vjerojatno će se i povećati uvođenjem novih disciplina
(mješovita štafeta), prijedlog je da se smanjenje broja disciplina provodi postupno (za početak da se
iz rasporeda izbaci krug)
Preciznije definirati nadležnost i obveze federacija (FIB ili FEB) po pitanju angažiranja sudaca na
međunarodnim natjecanjima, obvezna edukacija međunarodnih sudaca (velike razlike u znanju i
iskustvu na međunarodnoj razini).
Zaključci sa pazinskog sastanka bit će dostavljeni IO-u FIB-e za raspravu na sjednici u Alassiju.
AD 13 Financijsko stanje Saveza
Glavna tajnica izvijestila je prisutne članove o financijskom stanju Saveza. Iako su odlukom
Skupštine definirani datumi uplate svih članarina, i ove, kao i svake godine do sada, imamo situaciju
da uplate kasne što u znatnoj mjeri otežava redovno funkcioniranje Saveza u razdoblju kada su
intenzivne završne pripreme reprezentacija pred odlazak na najvažnija međunarodna natjecanja.
Članovi IO-a pohvalili su inicijativu za održavanjem video sjednica putem Skype aplikacije čime će se
sigurno uštedjeti novci u godišnjem financijskom planu.
Ad 14 Razno:
a) prijava rekorda – C.Bajrić i V. Bajrić, L.Šipek i F.Jakominić
Sukladno Pravilniku o rekordima jednoglasno su potvrđeni su državni rekordi:
Carrolina Bajrić i Virgina Bajrić – kategorija seniorke – štafetno izbijanje – rezultat 43/52
Ostvareno na susretu KEP- za seniorke u Čavlima, 9.6. 2018.godine
Lovro Šipek i Fran Jakominić – kategorija kadeti – štafetno izbijanje – rezultat 46/53
Ostvareno na međunarodnom kadetskom šetoboju, Straža, Slovenija, 12.8.2018.godine
b) dopis CMSB
Članovi IO-a primili su na znanje dopis i CMSB-a (Svjetska konfederacija volo, petanka i raffa) o
važnosti zajedničkog nastupa u projektu Boće na OI i aktivnostima CMSB u narednom razdoblju.
c) slučaj Gulja – izvješće o održanom ročištu
Članovi IO-a primili su na znanje informaciju da je 5.rujna održano ročište u slučaju S.Gulja protiv
HBS-a čime je glavna rasprava zaključena i očekujemo rok za donošenje rješenja.
Sjednica je započela s radom u 16.45, a završila u 19 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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