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Zagreb, 29.svibnja 2020.  

Broj: 101-1/2020 

PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI 

ŽUPANIJSKI SAVEZI 

 

 

IZVJEŠĆE 

 

 

sa XXI. sjednice Izvršnog održane 

29.svibnja 2020. godine s početkom u 16 sati putem Skypea 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris 

Matković, Siniša Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak, Krešo Troskot, Alen Papak, Dino Blečić i Luko 

Hendić 

Ostali prisutni: Boris Nadenić – predsjednik ZS HBS-a (pod točkom 3 i 5 a) i Lukrecija Zanki – glavna 

tajnica. 

 

Sjednicu je otvorio Denis Peršić (do uključenja predsjednika T.Ćurka koji se ispričao za kašnjenje zbog 

objektivnih razloga) i koji je na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio potreban kvorum, glavnu 

tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za  

 

D N E V N I   R E D : 

 

0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 20.svibnja 2020. godine 
1. Promjena sustava natjecanja za sezonu 2020./2021.  
2. Promjena sustava natjecanja za sezonu 2021./2022. 
3. Edukacija sudaca za nastavak sezone '19./'20. 
4. Raffa – nastavak natjecanja  
5. Razno:   

a. upute za igru u uvjetima pandemije COVID-19 
b. očitovanje za VŠA – na znanje 
c. Komisija za razvoj petanka boćanja 

  

uz napomenu da se na početku odrade točke koje se primaju na znanje, a točke 1 i 2 odrade na kraju 

po uključenju predsjednika na sjednicu što je jednoglasno prihvaćeno. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 
AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 20.svibnja 2020.godine 

 

Izvješće sa sjednice IO-a održane 20.svibnja 2020. godine jednoglasno je prihvaćeno. 
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AD 1 – Očitovanje za Vijeće športske arbitraže 

 

L.Matković izvijestio je prisutne da je Savez, na zahtjev tajnice VŠA-e, sastavio očitovanje o 

provedenim aktivnostima po odluci VŠA broj 07/15-VSA od 9.6.2016.godine predlagatelja 

M.Milanovića-Litre. Očitovanje sa popratnim dokumentima poslano je na uvid članovima IO-a s 

materijalima za ovu sjednicu.  

Članovi IO-a jednoglasno su potvrdili očitovanje koje će uz svu ostalu dokumentaciju biti 

dostavljeno u VŠA. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/102-V%C5%A0A-svibanj-2020.pdf 

 

AD 2 – Raffa – nastavak natjecanja – sezona 2020. 

S.Stipić ispred Komisije za razvoj raffa boćanja izvijestio je prisutne o provedenim aktivnostima za 

pripremu nove natjecateljske sezone u HRL-i, dokumentacija je spremna (kalendar i propozicije), ove 

sezone liga se širi i na BS Zadarske županije odakle dolazi BK Brodarica i kojem je za održavanje 

ligaških susreta za terene poslana podloga s terena u Sinju. Cilj Komisije je odraditi predviđene 

sastanke s predstavnicima i drugih saveza zainteresiranima za nastup za sljedeću godinu.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno su usvojeni sljedeći dokumenti: 

- Propozicije 1.Hvatske raffa lige za 2020.godinu 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/Propozicije-1.-HRL-sezona-2020-

29.5.20..pdf 

- Kalendar natjecanja 1.HRL –e za 2020.godinu 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/1.-HRL-2020-kalendar-natjecanja.pdf 

Za povjerenika 1.HRL-e u 2020.godini potvrđuje se Petar Vučković. 

 

AD 3 Komisija za razvoj petanka boćanja 

S.Stipić ispred Komisije za razvoj petanka boćanja izvijestio je prisutne da je i ova komisija bila vrlo 

aktivna, pripremljeni su radni materijali za pokretanje Hrvatske petanka lige. Do sada su prijavljena 4 

kluba. S.Stipić predlaže da se uputi javni poziv zainteresiranim klubovima i ekipama za nastup u HPL. 

Nakon prijave ekipa pristupit će se edukaciji sudaca (instruktaže u dogovoru sa ZS HBS-a), imenovanju 

povjerenika lige i ždrijebu za nastup u ligi. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Upućuje se javni poziv klubovima i ekipama za nastup u Hrvatskoj petanka ligi. 

Rok za prijavu je do 10.lipnja 2020.godine u ured Saveza. 

Zadužuje se ZS HBS-a da izradi plan instruktaže za suce za HPL. 

 

AD 4 Upute za igru u uvjetima pandemije COVID-19 

Jednoglasno su usvojene upute za igru u uvjetima pandemije COVID-19 koje su izradile 

Sportska i Zdravstvena komisija HBS-a sukladno odluci Stožera CZ RH i HZJZ. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/05/110-Upute-za-igru-HBS.pdf 

Važna napomena: po završetku prvenstvenog susreta u HBL-ma suci su dužni povjereniku lige poslati 

fotografiju Izvješća sa susreta i listić Prijava za natjecanje po disciplinama. 

 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/102-V%C5%A0A-svibanj-2020.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/Propozicije-1.-HRL-sezona-2020-29.5.20..pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/Propozicije-1.-HRL-sezona-2020-29.5.20..pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/1.-HRL-2020-kalendar-natjecanja.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/05/110-Upute-za-igru-HBS.pdf
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Napomena: u 16.30 sjednicu napušta L.Matković, u radu IO-a ostaje sedam članova. 

 

AD 5 Edukacija sudaca 

 

B.Nadenić je u ime ZS HBS-a ukratko izložio plan edukacije sudaca prije početka nastavka natjecanja. 

Radni materijali bit će pravovremeno dostavljeni županijskim zborovima sudaca i s njima u 

koordinaciji održat će se instruktaže, a po potrebi bit će odrađene i edukacije video vezom.  

B.Nadenić izvijestio je da će za završne turnire delegiranje sudaca biti iz više županijskih saveza. 

Plan instruktaže članovi IO-a su primili na znanje. 

 

AD 1 Promjena sustava natjecanja od  '20/'21 

 

Temeljem zaključka sa sjednice IO-a od 20.svibnja Sportska komisija izradila je prijedlog promjene 

sustava za sezonu '20/’21.  L.Hendić smatra da prijedlog popunjavanja 2.HBL-jug zakida klubove koji 

nastupaju u 3.HBL D-N i zbog toga ga ne može podržati. U raspravu se uključio i K.Troskot na temu 

popunjavanja 3.HBL-e Zagreb -Slavonija, po prijedlogu bi u toj ligi bilo 11 klubova, prvak županijske 

lige Osječko-baranjskog saveza ulazi direktno kao i pobjednik županijske lige Vukovarsko-srijemskog 

saveza (najviši rang županijske lige). 

 

Nakon rasprave donesena je odluka većinom glasova (7 ZA, L.Hendić PROTIV): 

Izvršni odbor prihvaća prijedlog Sportske komisije za promjenu sustava za natjecateljsku 

sezonu '20/’21. Prijedlog promjene sustava prije rasprave i usvajanja na sjednici Skupštine, 

sukladno proceduri, šalje se na javnu raspravu županijskim savezima koji su dužni do 16.lipnja 

poslati svoje pisane komentare u ured Saveza. 

 

AD 2 Promjena sustava natjecanja  od '21/'22  

 

D.Blečić prisutnima izlaže prijedlog promjene sustava natjecanja za sezonu '21/’22 koji je Sportska 

komisija izradila temeljem odluke IO-a od 20.svibnja. U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi IO-

a koji su većinom podržali prijedlog super lige s 8 klubova i omjer klubova 60/40 Sjever – Jug po 

povratku u jedinstvenu 1.ligu. 

 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka (8 članova): 

Izvršni odbor prihvaća prijedlog Sportske komisije za promjenu sustava za natjecateljsku 

sezonu '21/’22. Prijedlog promjene sustava prije rasprave i usvajanja na sjednici Skupštine, 

sukladno proceduri, šalje se na javnu raspravu županijskim savezima koji su dužni do 16.lipnja 

poslati svoje pisane komentare u ured Saveza. 

 

AD Razno: 

 

D.Peršić daje prijedlog da Sportska komisija, na temelju upita s terena i promišljanja što bi se moglo 

učiniti za sportaše/ice mlađih dobnih kategorija kako ne bi ostali bez kriterijskih rezultata koji im 

omogućuju financijske potpore iz općina i gradova, do sljedeće sjednice IO-a izradi prijedlog 

održavanja otvorenog prvenstva Hrvatske za kadete i junior/ke što je jednoglasno prihvaćeno. 

 



  
 

Skype sjednica IO-a od 29. svibnja 2020. godine Stranica 4 

 

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

 

 

   


