Zagreb, 29.svibnja 2019.
Broj: 102-1/2019
PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKI SAVEZI

IZVJEŠĆE
sa XIII. sjednice Izvršnog održane
29.svibnja 2019. godine s početkom u 16 sati putem Skypea

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Siniša Stipić, Dino Blečić i Luko Hendić
Odsutni: Krešo Troskot, Slobodan Marelja-Bošnjak, Alen Papak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica.
Sjednicu je otvorio i vodio Tomislav Ćurko koji ja na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio
potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 21.ožujka 2019.godine
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/05/78-1-izvješće-IO-od-21.3.2019..pdf
1. Odluka o formiranju 1.HRL-e
2. Javni poziv klubovima za prijavu za natjecanje u 1.HRL-i
3. Uvjeti za nastup u 1.HRL-i
4. Postupak registracije klubova za 1.HRL-e
5. Usvajanje propozicija 1.HRL za 2019.godinu
6. Imenovanje povjerenika 1.HRL-e
7. Promjene kalendara natjecanja HBS – 1.HRL
8. Nastup Hrvatske raffe reprezentacije na EP 2019 - Austria
9. Seminar - edukacija raffa - suci i treneri
10. Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 21.ožujka 2019.godine
Izvješće sa sjednice IO-a održane 21.ožujka 2019. godine jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1 – Odluka o formiranju 1.Hrvatske Raffa lige
D.Peršić podsjetio je da je formiranje Raffa lige projekt na kojem se radi veće neko vrijeme unutar
Saveza. Hrvatski boćarski savez nadležan je za sve tri specijalnosti boćanja, volo, raffa i petanka.
Sukladno tome, predstavnici Saveza uključeni su i u međunarodne raffa asocijacije, D.Peršić član je
IO-a Svjetske raffa konfederacije, L.Matković član je Disciplinske,a S.Stipić Sportske komisije), do
sada je mnogo toga već odrađeno (priprema terena, priprema dokumentacije, nabava boća,
edukacija).
S.Stipić, u svojstvu koordinatora za razvoj raffa boćanja, potvrdio je da je do sada od planiranog
odrađeno gotovo sve. Iako, ostaje ono najvažnije, a to je okupiti ekipe i igrače. Tereni su u završnim
fazama na dvjema lokacijama, Turjaci kod Sinja i Žrnovnica kod Splita.
U sljedećih nekoliko dana dogovorit će se i edukacija za voditelje i suce, na području BS Splitskodalmatinske županije, u suradnji s međunarodnom i Talijanskom boćarskom federacijom.
Nakon kraće rasprave Predsjednik je dao prijedlog na glasanje, te je VEĆINOM GLASOVA (1
suzdržan – L.Matković) donesena sljedeća odluka:
Izvršni odbor donosi odluku o pokretanju 1.Hrvatske Raffa lige sukladno nadležnosti
Hrvatskog boćarskog saveza i za ovu sportsku granu boćarskog sporta.
Zadužuje se Sportska komisija da uskladi Pravilnik o natjecanju HBS-a s odlukom o
pokretanju 1.Hrvatske Raffa lige i da ga pripremi za usvajanje na sljedećoj sjednici Skupštine.
SLJEDEĆE ODLUKE DONESENE SU JEDNOGLASNO.
AD 2. Javni poziv klubovima za prijavu za natjecanje u 1.HRL-i
Odluka o osnivanju 1.HRL-e bit će javno objavljena na internetskim stranicama Saveza i poslana
županijskim savezima zajedno s pozivom klubovima za sudjelovanje u ligi.
AD 3. Uvjeti za sudjelovanje u 1.Hrvatskoj Raffa ligi:
- prijaviti se mogu svi postojeći boćarski klubovi koji već imaju registriranu i raffa specijalnost ili će
izvršiti doregistraciju u sljedećih šest (6) mjeseci
- novoregistrirani klubovi samo za raffa specijalnost – nova registracija u bazu HBS-a
- ekipe moraju biti sastavljene od minimalno 6 igrača – registracija novih i/ili već registriranih igrača
- sve utakmice u Raffa ligi u ovoj sezoni igrat će se na 2 terena u Splitsko-dalmatinskoj županiji
(Turjaci kod Sinja i Žrnovnica blizu Splita).
3. Rok za prijavu ekipa i igrača – od 3. – 10.lipnja 2019.godine
4. Razdoblje odigravanja raffa lige– od lipnja do listopada 2019.godine
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AD 4. Postupak registracije klubova za 1.HRL-e
Registracija igrača i klubova u službenu internetsku aplikaciju Saveza sukladno Pravilniku o
registraciji igrača i boćarskih udruga, uz napomenu da će se registracija Raffa ekipa vršiti u uredu
Saveza, a registracija igrača putem BS SDŽ-e.
AD5. Usvajanje propozicija 1.HRL za 2019.godinu
Na temelju prijedloga koordinatora za razvoj Raffa boćanja usvajaju se Propozicije za 1.HRL-u za
2019.godinu. Eventualne izmjene i dopune ovisit će o broju prijavljenih ekipa.
AD6. Imenovanje povjerenika HRL-e
Na prijedlog koordinatora za razvoj Raffa boćanja imenuje se Petar Vučković za povjerenika
1.Hrvatske Raffa lige.
AD7 Promjene kalendara natjecanja HBS – 1.HRL
Sukladno broju prijavljenih ekipa za nastup Sportska komisija izradit će Kalendar 1.Hrvatske Raffa
lige.
Zadužuje se Sportska komisija da izradi dopunu Kalendara natjecanja HBS-a uvrštenjem kalendara
natjecanja 1.Hrvatske Raffa lige.
AD 8 Nastup Hrvatske raffe reprezentacije na EP 2019 - Austria
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da se po međunarodnom kalendaru za Raffu ove godine održava
Europsko seniorsko prvenstvo u Austriji, Innsbrucku od 10. – 15.rujna 2019.godine. Hrvatski
boćarski savez u Financijskom planu redovnog programa iz HOO-a ima predviđena sredstva za to
natjecanje.
Na prijedlog Sportske komisije i Koordinatora za razvoj Raffa boćanja donesena je jednoglasna
odluka:
Hrvatske Raffa reprezentacija nastupit će na Europskom Raffa prvenstvu u Austriji.
AD 9 Seminar - edukacija raffa - suci i treneri
D.Peršić izvijestio je prisutne da je odrađena komunikacija sa Svjetskom i Europskom Raffa
konfederacijom i da je dogovorena instruktaža za voditelje ekipa i sudaca za Raffu. Instruktaža bi se
trebala održati sredinom lipnja u Splitu, jedna osoba bi trebala doći iz Talijanske boćarske federacije
upoznati voditelje i suce s osnovnim tehnikama igranja i tehničkim pravilima.
Jednoglasno je prihvaćen plan edukacije voditelja ekipa i sudaca za Raffu.
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Predsjednik Svjetske Raffa konfederacija, Mutlu Turkmen, obećao je poslati donaciju boća za raffu i
one bi trebale doći s turskom ekipom u Čavle na završnicu Kupa europskih prvakinja, odakle će boće
biti dostavljene u Split.
AD 10 – Razno
a) BK Marinići – Izvršni odbor jednoglasno daje suglasnost BK Marinići za organizaciju
natjecanja Kupa Europe (C2).
b) Boće na Stradunu – L.Hendić izvijestio je prisutne da sve aktivnosti oko organizacije
međunarodnog turnira u Trpnju i prezentacije boćanja na Stradunu idu po predviđenom planu.
Potvrđen je dolazak predsjednika FIB-e i vodstva HBS-a.
c) Završnica HŽBL-e u Labinu – D.Blečić izvijestio je prisutne da je organizacija završnog turnira
odrađena na visokoj razini, zahvalio je organizatorima, čestitao je prvakinjama BK Labin. Utakmice
su odigrane u fer i korektnom raspoloženju.
d) Petanka – Predsjednik je izvijestio prisutne da je održao sastanka s predstavnicima petanke u
Šibeniku, u pripremi je sjednica Skupštine BS Šibensko-kninske županije na kojoj će se, između
ostalog razgovarati i o aktivnom uključenju petanka klubova u HBS putem županijskog saveza.
D.Peršić potvrdio je da će se u razdoblju od 14. – 16.lipnja u održati nekoliko međunarodnih
boćarskih aktivnosti i naglasio koliko je važno da imamo predstavnike u europskom klupskom
natjecanju i u muškoj i ženskoj konkurenciji, što potvrđuje kontinuitet kvalitete hrvatskog boćanja.
- međunarodni turnir u Trpnju i prezentacija boćanja na Stradunu
- završnica Kupa europskih prvakinja u Čavlima – nastup BK Labin i BK Čavle ŠB
- završnica Kupa europskih prvaka u Italiji, Chieri – nastup BK Istra Poreč.

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 17 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a

Skype sjednica IO-a od 29.svibnja 2019.godine

Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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