Zagreb, 30.rujna 2019.
Broj: 192-1/2019
PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA
IZVJEŠĆE
sa XVI. sjednice Izvršnog održane
30.rujna 2019. godine s početkom u 16 sati sati putem Skypea

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Siniša Stipić, Alen Papak i Dino Blečić.
Odsutni: Krešo Troskot, Slobodan Marelja – Bošnjak i Luko Hendić
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 sjednica IO-a održanih 1.srpnja i 8.srpnja 2019.godine
1. Raffa boćanje
 EP Raffa za seniore - izvješće
 Imenovanje Komisije za Raffa boćanje
 Kalendar aktivnosti
2. Završni turniri 2019./2020.
 Poziv za organizaciju završnih turnira – 1.HBL, HJBL, HŽBL
3. HJBL 2019/2020
 Propozicije HJBL za sezonu '19/'20
 Propozicije završnog turnira HJBL-e '19/'20
4. Zbor sudaca
 Izvješće s instruktaže sudaca i voditelja ekipa
 Prijedlog međunarodnih sudaca za 2020.
5. Nacrt međunarodnog kalendara natjecanja za 2020.godinu
6. Zapisnik sa sastanka u Beogradu (HR, SLO, CG, SRB i BiH)
7. Financijsko stanje Saveza
 Analiza prihoda od osobnih članarina
 Analiza i plan rashoda – zahtjev iz IBS-a
8. Razno
 Sportska inspekcija i dopis BK Novi Retkovec
 FIB – trenutna situacija i Kongres u Mersinu, 8.11.2019.
 Međunarodna natjecanja do kraja 2019.
 Županijski savez za Grad Zagreb
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Usvajanje nacionalnih anti-doping pravila
Zamolba DVD Prezid
Zamolba Bk Ponikve
Zamolba Dubrovačkog boćarskog saveza
Organizacija međ.turnira Alpe-Jadran 2021

koji je jednoglasno prihvaćen.
ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU

AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednica IO-a održanih 1.srpnja i 8.srpnja 2019.godine
D.Peršić uočio je da u izvješću sa sjednice IO-a od 1.srpnja 2019.godine pod točkom 11.Usvajanje
propozicija natjecanja HBL (osim HJBL-e) nedostaje odluka o uvođenju obvezne sprave i boće za
mjerenje nasutosti terena za III.HBL-e od natjecateljske sezone 2020./2021. te zatražio da se to
unese u izvješće. Glavna tajnica potvrdila je da je odluka slučajno izostavljena te će izvješće biti
dopunjeno. Drugih primjedbi nije bilo te je izvješće jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće sa sjednice IO-a održane 8.srpnja 2019.godine jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1 – Raffa boćanje
Predsjednik je riječ dao S.Stipiću, koji je ukratko upoznao prisutne s rezultatima s Europskog
seniorskog prvenstva u Raffi, koje je održano u Innsbrucku, Austrija od 10. – 15.rujna, i na kojem su
Duje Pirić i Marin Ribičić svojim rezultatima osigurali nastup hrvatskim predstavnicima u dvjema
kategorijama na svjetsko seniorsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Rimu. Detaljno
izvješće bit će dostavljeno predstavnicima u Skupštini u materijalima za redovnu izvještajnu
sjednicu.
S.Stipić izvijestio je prisutne da je 27.rujna 2019.godine održan radni sastanak na temu organizacije
nove sezone 1.HRL-e, kalendara natjecanja, razvoja raffa boćanja. Zakazan je novi sastanak Komisije
za sredinom listopada kada bi trebale biti donesene odluke o svim navedenim temama.


Imenovanje Komisije za Raffa boćanje

D.Peršić u ime Sportske komisije predložio je imenovanje Komisije za Raffa boćanje u sastavu:
Zoran Nasić – predsjednik, Božo Vladušić, Siniša Stipić, Ante Jurjević, Petar Vučković, Svemir
Drlić te na prijedlog S.Stipića i Vladimir Galić.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su potvrdili imenovanje navedenih osoba u Komisiju za
Raffa boćanje.
 Kalendar aktivnosti
S.Stipić potvrdio je da će konkretne informacije o propozicijama i kalendaru natjecanja za novu
sezonu 1.HRL-e biti poznate po održanom sastanku sredinom listopada.
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AD 2 Završni turniri 2019./2020.
Na prijedlog Sportske komisije članovi Izvršnog odbora donijeli su jednoglasnu odluku o
minimalnim uvjetima potrebnim za organizaciju završnih turnira 1.HBL-e, HŽBL-e i HJBL-e u
2020.godini.
Rok za podnošenje pisanih prijava u ured HBS-a je 30.studenog 2019.godine.
Datumi završnih turnira u 2020.godini:
HŽBL - 21. - 22.ožujka 2020.
1.HBL - 4. - 5.travnja 2020.
HJBL - 16. - 17.travnja 2020.
Uvjeti:
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/10/196-Poziv-za-kandidaturu-završnice-HJBL-e2020..pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/10/197-Poziv-za-kandidaturu-završnice-1.HBL-e2020..pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/10/198-Poziv-za-kandidaturu-završnice-HŽBL-e2020.-1.pdf
AD 3 HJBL sezona 2019./2020.
D.Peršić izvijestio je prisutne da će po prvi put propozicije natjecanja u HJBL-i biti različite po
skupinama i da će se završni turnir igrati po propozicijama Skupine Sjever.
Jednoglasno su usvojene propozicije natjecanja HJBL-e za sezonu 2019./2020. po skupinama:
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-HJBL-2019-2020-skupina-jug.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-HJBL-2019-2020-skupina-sjever.pdf
D.Peršić izvijestio je prisutne od dva predložena termina završnog turnira HJBL-e:
- 1. i 2.svibnja 2020.
- 16. i 17.travnja 2020.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali S.Stipić, D.Blečić, A.Papak i D.Peršić jednoglasno su
donesene sljedeće odluke:
- termin završnog turnira HJBL-e je 16. i 17.travnja 2020.godine
- zadužuju se povjerenici D.Blečić i M.Jukić – da izrade kalendar redovnih kola po
skupinama
- zadužuje se Sportska komisija da izradi propozicije završnog turnira HJBL-e
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AD 4 Zbor sudaca
 Instruktaža sudaca i voditelja ekipa
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje izvješće s održanih instruktaža za suce, voditelje ekipa i
povjerenika HBL za sezonu 2019./2020.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/10/Izvješće-s-instruktaža-2019..pdf
 Prijedlog međunarodnih sudaca za 2020.godinu
Imenovanje liste međunarodnih sudaca odgađa se za sljedeću sjednicu Izvršnog odbora.
D.Blečić pod ovom točkom iznosi komentar da su međunarodni suci HBS-a kvalitetni suci no
problem se javlja kada nakon izvršenog delegiranja za međunarodna natjecanja suci otkazuju
dodijeljena suđenja. Smatra da, osim slučajeva objektivnih razloga, to nije korektno jer na kraju
godine preuzete obveze prema međunarodnim federacijama odrađuje tek manji broj sudaca. Titula
međunarodnog suca ne može se nekome oduzeti, ali se može razmisliti o tome da se suca briše s liste,
ako se na njega ne može računati.
AD 5 Nacrt međunarodnog kalendara za 2020.godinu
D.Peršić izvješćuje prisutne da zbog složenosti situacije na međunarodnoj boćarskoj sceni u ovom
trenutku nije poznat međunarodni kalendar natjecanja za 2020.godinu te se njegovo usvajanje
prebacuje na sljedeću sjednicu Izvršnog odbora.
Nacrt kalendara trebao bi biti poznat na Kongresu FIB-e koji će se održati u Turskoj, 8. studenog za
vrijeme trajanja SP za seniore.
AD 6 Zapisnik sa sastanka u Beogradu (HR. SLO, CG, BiH, SRB)
Predsjednik i D.Peršić izvijestili su prisutne o glavnim zaključcima sa sastanka predstavnika
federacija Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske koji je održan tijekom
seniorskog petoboja u Zemunu (15. – 18.kolovoza 2019.). Teme o kojima se raspravljalo su: trenutno
stanje u svjetskom i europskom boćanju, najvažnija međunarodna natjecanja, discipline na SP i EP u
2020, Svjetske i Mediteranske igre, regionalna boćarska suradnja, formula Kupa prvaka i Kupa
Europe za 2020., razvoj Raffa i petanka boćanja, međunarodni suci i delegati i ostalo. Izvješće sa
sastanka prevedeno je i poslano u FIB.
Na tom sastanku dogovoreno je i nov međunarodni turnir za mlade do 20 godina čije će prvo izdanje
biti ove godine u Posušju, od 18. – 20.listopada.
Na prijedlog Sportske komisije jednoglasno su imenovani Čedo Vukelić za voditelja delegacije
i Ivo Topić kao pomoćni trener. Na turniru će nastupiti 6 hrvatskih sportaša/ica.
AD 7 Financijsko stanje Saveza
 Analiza prihoda od osobne članarine
Glavna tajnica na početku je zahvalila kolegici i kolegama tajnicima županijskih saveza koji su
odradili veliki posao ove sezone oko registracije te se temeljem izvršenih registracija klubova i igrača
ove godine očekuje prihod od osobne članarine u iznosu od 153.000,00 kuna (do čega 107.000,00 kn
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se odnosi na programe za mlade, HJBL i turnir Super 8 za žene – sukladno odluci Skupštine od
14.travnja 2019.godine).
Predsjednik smatra da je potrebno definirati rok do kojeg su županijski savezi pozvani poslati svoje
zahtjeve za sufinanciranje projekata te će se sukladno zaprimljenim prijavama odrediti način
raspodjele navedenih sredstava.
D.Peršić podsjeća da se po odluci Skupštine sredstva od povećane osobne članarine trebaju utrošiti
na projekte za mlade i da bi se trebalo definirati da se to odnosi na projekte u 2020.godini.
U raspravu su se uključili i ostali članovi Izvršnog odbora, A.Papak koji smatra da bi se jedan dio
sredstava trebao namijeniti za klubove i saveza koji imaju juniorske ekipe u HJBL-i, a drugi dio za
kampove i slične projekte za rad s mladima.
D.Blečić podsjeća da je PGŽ županija s najviše klubova, a ne ekipa, koji rade s mladima, a budući da
imaju već i sada veliku podršku svog saveza za sudjelovanje u HJBL-i (troškovi prijevoza, takse, kamp
na Platku) zanima ga što mogu očekivati od raspodjele sredstava od HBS-a.
Predsjednik je ponovio da se financiranje Saveza temelji i na principu solidarnosti, jer upravo
najbrojniji savezi najviše participiraju s osobnom članarinom. Suglasan je s prijedlogom da se za
sufinanciranje uzmu u obzir projekti koji se odnose na buduće aktivnost i u radu s mladima, znači od
1.siječnja 2020.godine.
L.Matković suglasan je da se prvo prikupe zahtjevi za sufinanciranjem pa da se onda raspravi i
donese odluka na koji način će se vršiti raspodjela sredstava, za programe u 2020.godini.
D.Blečić smatra da je za rad s mladima važno da HBS trebao odredi nekoga za nositelja kampa
negdje u Hrvatskoj i da odredi osobu koja će raditi s djecom.
Pod ovom točkom raspravilo se i o zaprimljenom zahtjevu iz IBS-a (URB-41/2019-09-26) za dodjelu
sredstava namijenjenih potpori aktivnosti mladih i u kojem su navedeni projekti koje su u Istarskom
boćarskom savezu odradili tijekom 2019.godine u radu s mladima. Zaključeno je da se uzmu u obzir
buduće aktivnosti i projekti u radu s mladima kao što se zaključilo tijekom rasprave.
Predsjednik je na kraju rasprave predložio da se po izvršenim prijavama za novu sezonu HJBL-e
definira omjer sredstava koji će se usmjeriti na juniorsku ligu, a ostatak za druge projekte.
Jednoglasno su donesene odluke:
- Od prijavljenih ekipa za novu sezonu HJBL-e prikupit će se podaci o troškovima za
sudjelovanje u jednoj sezoni HJBL-e. Na temelju prikupljenih podataka Izvršni odbor
će do kraja listopada definirati omjer raspodjele sredstava za ekipe u HJBL-i.
- Bit će upućen javni poziv boćarskim klubovima, boćarskim centrima i županijskim
boćarskim savezima da prijave za sufinanciranje projekte vezane za rad s mladima u
2020.godini.
- Pisane prijave opisa projekta i financijskih okvira potrebno je poslati u ured Saveza
najkasnije do 20.prosinca 2019.godine.
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AD 18 – Razno
 Sportska inspekcija
Članovi IO-a primili su na znanje izvješće L.Matkovića, predsjednika Komisije za akte i Glavne
tajnice o provedenom nadzoru Sportske inspekcije na temu odustajanja BK Dubrava od natjecanja u
III.HBL Zagreb – Slavonija i nastavku natjecanja u najnižoj ligi županijske lige, a po prijavi BK Novi
Retkovec. Savez je Sportskoj inspekciji dao na uvid traženu dokumentaciju i službeno očitovanje.
 FIB – trenutna situacija i Kongres u Mersinu, 8.11.2019.
D.Peršić, kao član IO-a FIB-e, izvijestio je prisutne o trenutno vrlo zamršenoj situaciji u
međunarodnim boćarskim asocijacijama (FIB, FEB i CMSB), na što se nadovezuje i bojkot Francuske i
njihov nedolazak na SP za seniore. Na Kongresu FIB-e, koji će se održati u Mersinu 8.studenog za
vrijeme trajanja SP za seniore, očekuju se rasprave i uz, međunarodni kalendar za 2020.godinu,
donošenje određenih zaključaka važnih za boćarski sport.
 Međunarodna natjecanja do kraja 2019.godine
Do kraja 2019.godine po kalendaru natjecanja očekuju nas još:
- Međunarodni turnir U-20, Posušje 18. – 20.listopada – 1.izdanje juniorskog petoboja koji je
dogovoren na sastanku u Beogradu
- Svjetski kup za žene, Mersin, Turska 1. – 4. studenog
- Svjetsko seniorsko prvenstvo za žene, Mersin, Turska 5. – 10.studenog
- Božićni turnir u Rijeci
 Županijski savez za Grad Zagreb
Predsjednik je izvijestio prisutne da je situacija sa zagrebačkim boćanjem i dalje složena, još uvijek
nemamo informaciju je li tko dobio rješenje od nadležnog ureda za opću upravu za obavljanje
djelatnosti županijskog saveza. Sukladno Zakonu o sportu i komentaru iz HOO-a sa sastanka
predstavnicima Saveza i stručnih službi HOO-a, Predsjednik je iznio prijedlog po kojem bi se
imenovala dva kluba s područja Grada Zagreba, predstavnici tzv. suprotstavljenih strana, za
organizaciju klupskog natjecanja županijske razine.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Daje se mandat Predsjedniku Saveza da u kontaktu s klubovima s područja Grada Zagreba
pronađe 2 zainteresirana kluba za vođenje i organiziranje natjecanja na području Grada
Zagreba.
Napomena: do zaključenja ovog izvješća, dva kluba s područja Grada Zagreba (BK ADRIATIC I BK
HRVATSKI VITEZOVI) u pisanom obliku prihvatila su poziv da zajedno pokušaju organizirati klupsko
natjecanje županijske razine.
 Usvajanje nacionalnih antidoping pravila
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je iz HOO-a primljena informacija o promjeni nadležnosti u
borbi protiv dopinga s Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping na Hrvatski zavod za javno
zdravstvo i o izradi Pravilnika za borbu protiv dopinga HZJZ te je Savez dužan, sukladno uputi i
zahtjevu iz HOO-a, u što kraćem roku usvojiti obveznost nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga
i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga.
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L.Matković, predsjednik Komisije za akte, podsjetio je prisutne da naš Statut obvezuje Savez i sve
naše članice na poštivanje odredbi Međunarodne organizacije za borbu protiv dopinga (WADA) i da
će u Pravilnik o natjecanjima HBS-a biti dodana odredba koji regulira tu tematiku, te će u redovnoj
proceduri biti poslan za usvajanje na sljedećoj sjednici Skupštine. O svim provedenim aktivnostima
po ovom pitanju u HOO-u će biti upućen službeni dopis.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Usvaja se Pravilnik HZJZ za borbu protiv dopinga i nadležnost Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo u borbi protiv dopinga, usvaja se prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o
natjecanjima koji će biti poslan u redovnu proceduru za usvajanje na redovnoj sjednici
Skupštine. Glavna tajnica uputit će dopis u HOO o provedenim aktivnostima.
 Zamolba DVD Prezid
DVD Prezid iz Prezida (Primorsko-goranska županija) uputila je pisanu zamolbu za donaciju
korištenih boća za svoje članove, vatrogasce koji su obnovili staro boćalište. Predsjednik i
dopredsjednik Saveza donirali su svaki osobno po jedan komplet korištenih boća.
 Zamolba BK Ponikve
BK Ponikve uputio je pisani zahtjev za sufinanciranje odlaska njihovog igrača na državno prvenstvo u
Umag. Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Odbija se zahtjev BK Ponikve za sufinanciranje putnih troškova igrača za odlazak na
seniorsko prvenstvo Hrvatske u Umag. Hrvatski boćarski savez ne financira odlaske županijskih
predstavnika na državna prvenstva.
 Zamolba Dubrovačkog boćarskog saveza
Dubrovački boćarski savez uputio je zamolbu za financijsku pomoć za organizaciju projekta boćanja
na Stradunu koji je održan 16.lipnja 2019.godine. Zbog činjenice za ovaj projekt nije bio u
financijskom planu Saveza za ovu godinu, rasprava o njemu i donošenje odluke se odgađa.
 Organizacija međ.turnira Alpe-Jadran 2021
D.Peršić podsjetio je prisutne da je po određenom ključu i Hrvatsku red da svake godine preuzme
organizaciju nekog od međunarodnih regionalnih natjecanja (Seniorski petoboj, Petoboj mladih U-20,
juniorski turnir Alpe – Adria i Kup europskih prvakinja), te predlaže da se uputi javni poziv
zainteresiranim za organizaciju. Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Upućuje se javni poziv zainteresiranim boćarskim klubovima, boćarskim centrima i
županijama za organizaciju međunarodnog juniorskog turnira U-18 Alpe – Adria 2021.
Pisani zahtjevi zaprimaju se u uredu Saveza.
Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 19.15 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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