Zagreb, 1.srpnja 2019.
Broj: 123/2019
PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA

IZVJEŠĆE
sa XIV. sjednice Izvršnog održane
1.srpnja2019. godine s početkom u 15.30 sati putem Skypea

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Siniša Stipić, Alen Papak, Dino Blečić i Luko Hendić
Odsutni: Krešo Troskot, Slobodan Marelja - Bošnjak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica, Boris Nadenić – predsjednik ZS HBS (Ad 12)
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 tematske sjednice IO-a održane 29.5.2019.godine
1. Financijska analiza stanja Saveza
2. Provedba registracije igrača i klubova u sezonu '19/'20 i naplata članarine
 Uvjeti za licenciranje voditelja ekipa za '19./'20.
3. Realizacija međunarodnog kalendara
4. Hrvatska raffa liga
 Propozicije 1.HRL-e za 2019.
 Edukacija za suce i voditelje
 Izvješće – ždrijeb 1.HRL-e
 Kalendar natjecanja 2019.
5. Prijedlog promjene kalendara natjecanja HBS-a
6. Zapisnik sa sjednice Sportske komisije od 6.svibnja 2019.
7. Usvajanje tablica HBL za '18/'19
8. Formiranje liga za '19/'20
9. Prijedlog povjerenika za HBL-e za '19/'20
10. Definiranje boda za izračun naknade za prijelaze
11. Usvajanje propozicija natjecanja HBL (osim HJBL)
 Temeljem zaključka sjednice Sportske komisije HBS-a
 Rasprava oko načina popunjavanja i napredovanja u viši rang – 3. HBL
 Promjena pravilnika o natjecanju vezano za prethodnu točku (3. HBL)
12. Plan instruktaža sudaca i voditelja klubova – priprema za sezonu '19/'20
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13.
14.
15.
16.
17.

Reizbor / Izbor tajnika HBS-a
Rekordi –LŠipek i F.Klarić
Očitovanje Bk Istra Poreč
Ostavka predsjednika Komisije za žensko boćanje
Registracija klubova s područja Grada Zagreba u sezonu '19/'20
 Imenovanje koordinatora za županijske lige na području Grada Zagreba
18. Razno
 Petanka – informacije na znanje
 Inspekcijski nadzor u Savezu
koji je jednoglasno prihvaćen.

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU

AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa tematske sjednice IO-a održane 29.5.2019.godine
Izvješće sa sjednice IO-a održane 29.svibnja2019. godine jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1 – Financijska analiza stanja Saveza
Glavna tajnica izvijestila je prisutne članove da u trenutku održavanja sjednice ne postoje
nepodmireni troškovi prema vanjskim dobavljačima i pružateljima usluga, već da zbog trenutne
nelikvidnosti postoje dugovanja prema povjerenicima liga, voditeljima natjecanja, predsjednicima
komisija koji su odradili svoje aktivnosti za završenu natjecateljsku sezonu. Trošak navedenih
naknada sastavni je dio prihvaćenog financijskog plana za 2019.godinu. Sukladno svemu gore
navedenom, Predsjednik je izvijestio članove IO-a da se s poslovnom bankom, u kojoj Savez ima
otvoren žiro račun, pregovara o mogućnostima realizacije odobrenog minusa po računu kako bi se
prebrodilo razdoblje do perioda planiranih priljeva sredstava na račun.
AD 2 – Provedba registracije igrača i klubova u sezonu '19/'20 i naplata članarine
Glavna tajnica upoznala je članove IO-a o aktivnostima, na kojima se u dogovoru s dopredsjednikom,
već neko vrijeme u uredu intenzivno radi s programerima na službenoj internetskoj aplikaciji Saveza
u svezi provedbe registracije nove natjecateljske sezone i naplate osobne članarine. S tim u svezi,
prisutnim članovima predočila je dvije moguće varijante provedbe registracije i naplate osobne
članarine te je nakon kraće rasprave, većinom glasova (5 ZA i 2 SUZDRŽANA) donesena sljedeća
odluka:
Prilikom registracije igrača i kluba za novu natjecateljsku sezonu, sukladno Pravilniku o
članarinama, ovlaštena osoba kluba koji se natječe u HB ligama, dužna je donijeti
županijskom tajniku potvrdu o uplaćenoj osobnoj članarini na žiro račun HBS-a za svakog
registriranog igrača. Klubovima će naknadno biti ispostavljen račun, a klubovi koji nastupaju
u županijskim ligama uplaćuju osobnu članarinu županijskim savezima koji članarinu
prosljeđuju Savezu. Klupsku članarinu klubovi koji nastupaju u HB ligama uplaćuju sukladno
datumima usvojenima na sjednici Skupštine HBS-a od 14.4.2019.godine, po računima koji će
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im biti dostavljeni na kontakt adrese, a klubovi županijske razine uplaćuju klupsku članarinu
županijskim savezima koji je prosljeđuju HBS-u.
Novo u postupku registracije:
Po primitku potvrde o izvršenom plaćanju osobne članarine, županijski tajnik ažurirat će podatke o
igračima i klubu za novu natjecateljsku sezonu te će iz službene internetske aplikacije preuzeti
naljepnicu (potvrdu) za svaku pojedinačnu člansku iskaznicu. Na naljepnici će biti otisnuti podaci o
provedenoj registraciji (sezona, klub, broj igrača, potpis i pečat tajnika, prostor za potvrdu o
izvršenom liječničkom pregledu). Klub, tj.ovlaštena osoba kluba koji nastupa u HB ligama, a koja ne
izvrši prvo uplatu osobne članarine na žiro račun Saveza, neće moći izvršiti registraciju igrača i kluba
za novu natjecateljsku sezonu.
AD 3 – Realizacija međunarodnog kalendara
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje informacije D.Peršića o izmjenama međunarodnog
kalendara natjecanja za 2019.godinu:
- SP za seniore – mjesto održavanja Turska, Mersin, od 5. – 10.studenog 2019. godine
- EP za seniorke – upitno mjesto i vrijeme
- EP raffa za seniore – Innsbruck, Austrija – od 10. – 15.rujna 2019. godine
- SP U-18 I U-23 - Alassio, Italija, od 24. – 28.rujna 2019.godine
AD 4 – Hrvatska raffa liga
S.Stipić, u svojstvu koordinatora za razvoj Raffa boćanja ukratko iznosi što je do sada odrađeno od
planiranih aktivnosti:
- od 14. – 16.lipnja u Splitu održana edukacija za voditelje ekipa i suce u Raffa boćanju koju je vodio
izbornik talijanske Raffa reprezentacije Giuseppe Pallucca, a koja je ostvarena na temelju suradnje sa
Svjetskom i Europskom Raffa konfederacijom
- dovršena su dva terena za Raffa boćanje – u Turjacima blizu Sinja i u Žrnovnici blizu Splita
- za nastup u 1.Hrvatskoj raffa ligi u sezoni 2019. prijavljeno je deset (10) ekipa
- dana 21.lipnja 2019.godine održan je ždrijeb 1.HRL-e za sezonu 2019.
- dana 26.lipnja 2019.godine odigrana 1.službena utakmica 1.HRL-e između ekipa BK Sv.Ante Turjaci
i BK Švabo Otok na terenima u Turjacima.
Nakon kraće rasprave članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili plan i program Raffa
aktivnosti do 2020.godine:
-

Kalendar natjecanja 1.HRL-e –jednokružno – u Kalendaru natjecanja HBS-a.
Ostale aktivnosti (turniri, prvenstva Hrvatske, reprezentacija, period za registraciju i
prijelazni rok):

Skype sjednica IO-a od 1.srpnja 2019.godine

Stranica 3

Datum

Aktivnost

4. - 7.9.2019

Pripreme Raffa reprezentacije za EP (Žrnovnica)

10. - 15.9.2019
16.9. – 22.12.2019

Europsko prvenstvo - Innsbruck (Austrija)
Raffa turniri (2)
BK „Pržina 104“/BK „Vilar“

28.12.2019

PH - Pojedinačno klasično

28.12.2019

PH - Precizno izbijanje

29.12.2019

PH - Par klasično

30.12.2019 – 19.2.2020.

Period za registraciju, Prijelazni rok

Smjernice za natjecateljsku sezonu 2019./2020:
30.12.2019 počinje natjecateljska sezona 2019./2020. Nakon završetka perioda za registraciju igrača
i klubova (19.2.2020) klubovima će do 29.2.2020.godine biti dostavljeni računi, a isti su obveze
prema HBS-u dužni podmiriti do ždrijeba 1.HRL 2019./2020., liga će se igrati u svibnju, lipnju, srpnju,
kolovozu i rujnu 2020.
Najboljih osam klubova iz natjecateljske sezone 2019. bit će sudionici 1.HRL-e u sezoni 2019./2020.
Klubovi će igrati 14 kola regularnog dijela sezone te završni turnir između četiri najbolje ekipe.
Tri posljednje plasirana kluba iz natjecateljske sezone 2019. i svi novo prijavljeni klubovi u vrijeme
perioda za registraciju nastupat će u 2.HRL-i, a ovisno o broju prijavljenih klubova Sportska komisija
HBS-a će predložiti format natjecanja 2.HRL-e.
AD 5 Prijedlog promjene Kalendara natjecanja HBS-a
Zbog promjene termina i mjesta održavanja SP za seniore, uvrštenja kalendara natjecanja 1.HRL-e i
EP u raffa boćanju za seniore izvršene su određene promjene u Kalendaru natjecanja (1.HBL i
državna prvenstva) te je nakon kraće rasprave Izvršni odbor donio jednoglasnu odluku:
Usvajaju se izmjene i dopune Kalendara natjecanja HBS-a za natjecateljsku sezonu
2019./2020.
https://drive.google.com/open?id=16ns8hjB_MXe0cI4akQCGZJF0MM1_4iQ9
AD 6 Zapisnik sa sjednice Sportske komisije od 6.svibnja 2019.godine
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje zapisnik sa sjednice Sportske komisije od 6.svibnja
2019.godine, sukladno zaključcima sa sjednice Sportska komisija izradila je materijale za raspravu i
prihvaćanje na ovoj sjednici pod točkama 7, 8 i 9.
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AD 7 –Usvajanje tablica HBL-a za 2018./2019.
Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio završne tablice HBL za sezonu 2018./2019.
Jedinstven dokument završnih tablica HBL za sezonu 2018./2019., prijedlog imenovanja povjerenika
liga za sezonu 2019./2020. nalazi se na poveznici:
https://drive.google.com/open?id=18Kx6d8qO9zRqp1gq-PZKeqXBopJxaZKS
AD 8 – Formiranje liga za 2019./2020.
Izvršni odbor jednoglasno daje mandat Sportskoj komisiji HBS-a da, nakon prikupljenih
očitovanja klubova o namjeri igranja HBL, a prije ždrijeba, izvrši formiranje liga za
natjecateljsku sezonu 2019./2020.
AD 9 – Prijedlog povjerenika HBL-a za 2019./2020.
Na prijedlog Sportske komisije Izvršni odbor donio je jednoglasno odluku o imenovanju
povjerenika liga i povjerenika za suđenje za natjecateljsku sezonu 2019./2020.:
-

1.HBL – Ivo Topić
2.HBL – sjever – Luka Gracin
2.HBL – Jug – Valerio Radmilović
3.HBL Istra – Primorje – Oliver Nadenić
3.HBL Dubrovnik – Neretva – Goran Slade
3.HBL Srednja Dalmacija – Toni Škrabić
3.HBL Zagreb – Slavonija – Davor Bašić
HŽBL – Alen Rojnić
HJBL – Sjever – Dino Blečić
HJBL – Jug – Miro Jukić
Povjerenik za suđenje u 1.HBL – Boris Nadenić
Povjerenik za suđenje u 2.HBL-sjever – Dino Blečić
Povjerenik za suđenje u 2.HBL – jug – Luko Hendić

AD 10 – Definiranje visine boda za izračun naknade za prelazni rok 2019.
Izvršni odbor jednoglasno je potvrdio visinu boda za prelaze u 2019.godini:
1 bod = 25 kn – domaći prijelaz
1 bod = 50 kn – inozemni prijelaz
AD 11 – Usvajanje propozicija natjecanja HBL (osim HJBL-e)
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprava se otvorila na temu načina popunjavanja liga i
napredovanja u viši rang natjecanja.
U raspravi su sudjelovali L.Hendić (nije za prijedlog doigravanja), S.Stipić (uz Propozicije za 3.HBLe, smatra da i za klubove u 3.HB ligama mora postojati obveza nabave i korištenja sprave i boće za
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mjerenje nasutosti terena), A.Papak (između ostalog smatra da bi međužupanijska liga ŠI-ZD kao
predliga bila dobar i prihvatljiv model za ulazak u 3.HBL Srednja Dalmacija) i D.Blečić (ne slaže se s
kvalifikacijama za popunu 2.HBL-sjever).
Na kraju rasprave, većinom glasova (1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) usvojene su propozicije
natjecanja za HBL-e (osim HJBL-e).
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/07/Propozicije-I.-HBL-2019-20KONAČNE.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/07/Propozicije-II.-HBL-SJEVER-2019-20.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/07/Propozicije-II.-HBL-JUG-2019-20KONAČNE.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/07/Propozicije-III.-HBL-2019-2020.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/07/Propozicije-HŽBL-2019-20.pdf

AD 12 – Plan instruktaža sudaca i voditelja ekipa – priprema za sezonu 2019./2020.


Plan instruktaža

B.Nadenić iznosi sljedeće:
Sukladno planu aktivnosti ZS HBS-a održavanje redovnih godišnjih instruktaža sudaca A i B liste
HBS-a, te sudaca III.HBL za natjecateljsku sezonu 2019./2020. održat će se u ljetnim terminima:
- Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik tijekom srpnja
- Rijeka, Poreč, Osijek i Zagreb tijekom kolovoza
Program instruktaža sastojat će se od:
- Teoretski dio: promjene propozicija natjecanja, MTP i kriteriji suđenja
- Rad na terenu
- Testiranje sudaca
- Baza podataka županijskih boćarskih sudaca
- Članarine sudaca
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su potvrdili plan održavanja redovnih instruktaža za
natjecateljsku sezonu 2019./2020.


Uvjeti za licenciranje voditelja ekipa za sezonu 2019./2020.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su potvrdili uvjete licenciranja voditelja ekipa za sezonu
2019./2020.
1. Registar voditelja vodi se u službenoj internetskoj aplikaciji HBS-a
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2. Zahtjev za licenciranje voditelja podnosi klub. Zahtjev se može podnijeti tijekom cijele natjecateljske sezone
2019/’20 počevši s prvim danom perioda za registraciju 8. srpnja 2019.
3. Svaki klub do završetka perioda za registraciju mora licencirati minimalno dva voditelja ekipe.
4. Klub može za sezonu 2019/’20 licencirati neograničen broj voditelja ekipe.
5. Klub koji na susretu HBL-e nastupi bez licenciranog voditelja kaznit će se sukladno Propozicijama.
6. Voditelj ekipe na susretu svoj status dokazuje iskaznicom koju će mu izdati ured HBS-a.
7. Voditelj ekipe može nastupati kao igrač za klub u kojem obavlja funkciju voditelja ekipe. U tom slučaju uz
iskaznicu voditelja mora posjedovati i člansku iskaznicu koju zajedno s iskaznicom voditelja daje sucima na
uvid prilikom prijave ekipe.
8. Osoba ne može obavljati funkciju voditelja ekipe i/ili igrača u dva kluba koja se natječu u istom rangu
natjecanja.
9. Osoba može funkciju voditelja obavljati istovremeno u maksimalno dva kluba HBL-e na način da može biti
voditelj u jednom ženskom i jednom muškom klubu HBL-e ili dva muška kluba između kojih mora biti jedan
rang razlike (I. HBL i III. HBL).
10. U slučaju kada osoba mijenja tijekom sezone klub u kojem obavlja ulogu voditelja, novi klub mora u ured
HBS-a dostaviti zahtjev za preregistraciju voditelja.
11. Nakon izdavanja, iskaznica voditelja ekipe postaje vlasništvo osobe na koju glasi.
12. Uvjeti za licenciranje voditelja ekipe za sezonu 2019/’20:
 Osoba starija od 18 godina
 Uplata naknade za izradu iskaznice u iznosu od 50 kn na žiro račun HBS-a
13. Postupak licenciranja uključuje:
A) ZA VODITELJE EKIPA KOJI SE VEĆ NALAZE U REGISTRU VODITELJA EKIPA
 uplata nakande za izradu iskaznice - 50 kn
 dostava uredu HBS-a ispunjenog obrasca: VODITELJ EKIPE s ovjerom i potpisom odgovorne osobe
kluba i osobe za koju se vrši licenciranje
B) ZA VODITELJE EKIPA KOJI SE PRVI PUT REGISTRIRAJU
 osobna fotografija (veličine 3X3,5 cm ili 300 dpi-a) NE STARIJA OD 5 GODINA
 uplata naknade za izradu iskaznice - 50 kn
 dostava uredu HBS-a ispunjenog obrasca: VODITELJ EKIPE s ovjerom i potpisom odgovorne osobe
kluba i osobe za koju se vrši licenciranje
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/06/Obrazac-Registracija-voditelja-ekipe.pdf

AD 13 – Reizbor / izbor glavnog tajnika HBS-a
Sukladno odredbama Statuta, na službenim stranicama Saveza 24.lipnja 2019.godine objavljen je
javni natječaj za izbor glavnog tajnika HBS-a za mandatno razdoblje od 2019. – 2023.godine. Po
proteku zakonskog roka za podnošenje prijava na natječaj Izvršni odbor održat će telefonsku
sjednicu na kojoj će biti donesena odluka o izboru/reizboru glavnog tajnika.
AD 14 – Rekordi
Članovi Izvršnog odbora, sukladno Propozicijama o rekordima, jednoglasno su potvrdili rekorde:
- Lovro Šipek i Filip Klarić – ostvaren novi državni kadetski rekord u disciplini štafetno
izbijanje - 47/54 - na susretu 3.HBL Istra –Primorje, 2.lipnja 2019.godine
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- Lovro Šipek i Filip Klarić – ostvaren novi državni kadetski i juniorski rekord u
disciplini štafetno izbijanje – 47/56 – na međunarodnom juniorskom turniru u
Sillansu, Francuska, 30.lipnja 2019.godine.
AD 15 – Očitovanje BK Istra Poreč
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje dopis BK Istra Poreč kojim se vodstvo kluba ograđuje
od nekorektnih izjava svog člana V.Zovića objavljenih u lokalnim medijima nakon završnog turnira
1.HBL-e u Puli, 14.travnja 2019.godine.
AD 16 – Ostavka predsjednika Komisije za žensko boćanje
Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio pismenu ostavku Dean Klarića na mjesto predsjednika
Komisije za žensko boćanje. Na prijedlog Sportske komisije donesena je jednoglasna odluka:
U Komisiji za žensko boćanje svaki klub koji se natječe u HŽBL-i imat će po jednog (1)
predstavnika.
AD 17 – Registracija klubova s područja Grada Zagreba u sezoni 2019./2020.


Imenovanje povjerenika za županijske lige na području Grada Zagreba

Sukladno Rješenju Trgovačkog od 12.lipnja 2019.godine po kojem je vidljivo da je zaključen stečajni
postupak nad Zagrebačkim boćarski savezom te da isti ne postoji više kao pravna osoba članovi
Izvršnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeće odluke:
1. Boćarski klubovi s područja Grada Zagreba koji se natječu u HB ligama (Bk Zrinjevac, BK Ante
Starčević i BK Sesvete) registraciju igrača i voditelja za novu natjecateljsku sezonu 2019./2020. mogu
izvršiti u uredu Saveza na adresi Trg K.Ćosića 11 (Dom sportova) u Zagrebu.
2. Boćarski klubovi koji se natječu u HB ligama uplate obveza za članarine (klupska, osobna, za
registraciju voditelja) uplaćuju izravno na žiro račun Saveza sukladno odluci Skupštine i Pravilniku o
članarinama HBS-a.
3. Upućuje se poziv pobjedniku županijske lige Zagreb u sezoni 2018./2019. da se pisano očituje želi
li nastupati u 3.HBL Zagreb – Slavonija u natjecateljskoj sezoni 2019./2020.
4. Boćarski klubovi na području Grada Zagreba koji se natječu u nižim ligama (županijska i gradska)
mogu izvršiti izravnu registraciju u HBS za novu natjecateljsku sezonu također u uredu Saveza na
adresi Trg K.Ćosića 11, Zagreb.
5. Upućuje se poziv predstavnicima boćarskih klubova s područja Grada Zagreba, koji su bili
registrirani u HBS putem Zagrebačkog boćarskog saveza, da izaberu između sebe povjerenika u HBSu za natjecanje na području Grada Zagreba. U slučaju da ne zaprimimo pisanu obavijest o izabranom
povjereniku najkasnije do 19.srpnja 2019.godine, Izvršni odbor HBS-a imenovat će povjerenika do
konstituiranja županijskog saveza.
AD 18 – Razno
a) Petanka – informacije na znanje
Predsjednik je ukratko izvijestio prisutne o zadnjim aktivnostima po pitanju petanke, a koje su
vezane za dopis PK Dalmatino i njihov zahtjev da im se financira odlazak na Balkansko prvenstvo u
Skype sjednica IO-a od 1.srpnja 2019.godine

Stranica 8

petanki. Članovi IO-a primili su na znanje njihov zahtjev kao i odgovor koji im je bio upućen u ime
HBS-a u kojem se ponavlja stav Saveza, a to je da su petanka klubovi, ako žele participirati na
međunarodnim natjecanjima kao hrvatski predstavnici, dužni registrirati se u HBS putem županijskih
saveza kojima teritorijalno pripadaju sukladno postojećoj nomenklaturi sportova u RH i sukladno
Statutu HBS-a.
b) Inspekcijski nadzor u Savezu
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je za 4.srpnja 2019.godine najavljen inspekcijski nadzor u
uredu Saveza s naglaskom na pregled sljedećih pravilnika:
Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga
Pravilnik o natjecanjima HBS-a
Propozicije natjecanja
c) Boćanje na Stradunu
Predsjednik Ćurko, dopredsjednik Peršić i glavna tajnica, koji su u ime Saveza prisustvovali
promociji boćanja na Stradunu 16.lipnja 2019.godine, izrazili su još jednom javnu zahvalu svima koji
su bili uključeni u organizaciju ovog u svijetu jedinstvenog događaja. Pohvala je upućena BS Grada
Dubrovnika, BS Dubrovačko-neretvanske županije, sucima, predstavnicima klubova i volonterima
koji su u vrlo specifičnim uvjetima morali odraditi zahtjevan posao pripreme povijesnog središta
Dubrovnika za odigravanje natjecanja u brzinskom i preciznom izbijanju. Tom prilikom predstavnici
HBS-a i organizatora promocije boćanja bili su na i prijemu kod gradonačelnika Dubrovnika.
d)Kandidatura za SP za seniore – 2021.
D.Peršić izvijestio je prisutne da su u Puli, tijekom posjeta F.Ruisa, predsjednika Međunarodne
boćarske federacije i H.Escalliera, predsjednika Sportske komisije FIB-e završnom turniru 1.HBL-e,
održani sastanci s vodstvom BK Istra Poreč i predstavnicima zajednice boćarskih klubova s područja
Poreča koji su izrazili želju i spremnost za kandidaturu i organizaciju Svjetskog seniorskog prvenstva
u boćanju 2021.godine.
Sjednica je započela s radom u 15.45, a završila u 18.20 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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