Zagreb, 20.svibnja 2020.
Broj: 78-1/2020
PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKI SAVEZI
IZVJEŠĆE
sa XX. sjednice Izvršnog održane
20.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: 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 6.svibnja 2020. godine
1. Odluka o nastavku aktivnosti HBS-a
2. Usvajanje trenutnih tablica HBL sezona '19./'20. – stanje 20.5.2020.
3. Nastavak natjecanja u HBL sezona '19./'20. i izmjene kalendara natjecanja HBS-a za 2020.
4. Promjena propozicija HBL '19/'20 i Upute za igru HBS-a u uvjetima pandemije COVID-19.
5. Edukacija sudaca
6. Sustav natjecanja HBL '20./'21.
7. Sportska komisija– ostavka D.Peršić i izbor novog predsjednika Sportske komisije HBS-a
8. Skupština HBS-a
9. Razno
koji je jednoglasno prihvaćen.
ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 6.svibnja 2020.godine
Izvješće sa sjednica IO-a održane 6.svibnja 2020. godine jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1 – Odluka o nastavku aktivnosti HBS-a
Predsjednik je podsjetio prisutne da, u očekivanju odluke nadležnih državnih tijela za nastavak
natjecanja u zatvorenim sportskim objektima, Izvršni odbor treba donijeti odluke kako bi Savez bio
spreman dovesti natjecateljsku sezonu do kraja. U slučaju da se sezona ne odigra do kraja nema
mogućnosti razgovora o promjeni sustava o čemu se razgovaralo i na sastanku vodstva HBS-a s
predstavnicima županijskih saveza i kasnije na sastanku s predstavnicima klubova 1.HBL-e.
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Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
1. Nastavak natjecanja u HBL za natjecateljsku sezonu započinje 13.6.2020.
Ako se do tada ne steknu uvjeti za nastavak u HBL natjecanja će započeti 20.6.2020.
odnosno najkasnije 27.6.2020.
2. Nastavak natjecanja ovisi o odluci nadležnih tijela CZ i HZJZ RH. Ako se do 27.6.2020. ne
steknu uvjeti za nastavak natjecanja u HBL-a natjecateljska sezona 2019/2020 je
gotova. Svi postignuti rezultati s poništavaju te će sljedeća natjecateljska sezona
2020./2021. započeti u istom obliku s istim klubovima. Nema napredovanja (u viši rang)
i ispadanja (u niži rang) u HBL-a na osnovu rezultata u 2019./2020.

AD 2 – Usvajanje trenutnih tablica HBL sezona '19/'20
Na prijedlog Sportske komisije jednoglasno su usvojene tablice HB liga stanje na dan 17.svibnja
2020.godine
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/05/TRENUTNE-TABLICE-HBL-19-20STANJE-17.05.2020..pdf

AD 3 Nastavak natjecanja u HB ligama sezona '19/'20
Sportska komisija razradila je prijedlog nastavka natjecanja po državnim ligama te je nakon duge i
žustre rasprave uslijedilo glasanje za propozicije svake pojedinačne lige:
1.HBL - Većinom glasova (6 ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) usvojene su promjene za nastavak
natjecanja:
• Nakon odigranih 15 kola regularnog dijela IO HBS-a donosi odluku da se ne igraju
preostala tri kola. Poredak na tablici od 5.-10. mjesta je konačan. Četiri (4)
prvoplasirane ekipe igraju završnicu u Rijeci 20. i 21.6.2020.g. radi utvrđivanja
konačnog poretka od 1.- 4. mjesta. Domaćin i organizator završnice je BK Vargon
2.HBL – jug – Većinom glasova (5 ZA, 3 PROTIV i 1 SUZDRŽAN) usvojene su promjene za
nastavak natjecanja:
• nastavlja natjecanja odigravanjem preostalih kola od 16. – 18. prema ždrijebu
obavljenom na početku natjecateljske sezone.
2.HBL – sjever – Većinom glasova (8 ZA i 1 PROTIV) usvojene su promjene za nastavak
natjecanja:
•

Nakon odigranih 7 kola regularnog dijela natjecanja za sezonu 2019./2020. ekipe će
odigrati zaostale susrete i preostala dva kola 1. dijela natjecanja (8. i 9. kolo). Nakon
toga redoslijed ekipa na tablici od 5.-10. mjesta uzima se kao konačan za sezonu
2019./2020. Ekipe pozicionirane od 1.-4. mjesta odigrat će između sebe još tri uzvratne
utakmice radi utvrđivanja redoslijeda od 1.-4. mjesta.
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3.HBL - Većinom glasova (8 ZA i 1 PROTIV) usvojene su promjene za nastavak natjecanja:
•

Nakon odigranih 7 kola regularnog dijela natjecanja za sezonu 2019./2020. ekipe će
odigrati preostala dva kola 1. dijela natjecanja (8. i 9. kolo). Nakon toga redoslijed ekipa
na tablici od 5.-10. mjesta uzima se kao konačan za sezonu 2019./2020. Ekipe
pozicionirane od 1.-4. mjesta odigrat će između sebe još tri uzvratne utakmice radi
utvrđivanja redoslijeda od 1.-4. mjesta.
HŽBL – Jednoglasno su usvojene promjene za nastavak natjecanja:
•

Nakon odigranih 9 kola regularnog dijela IO HBS-a donosi odluku da se ne igraju
preostala tri kola. Poredak na tablici od 5.-6. mjesta je konačan. Četiri (4) prvoplasirane
ekipe igraju završnicu u Labinu 27. i 28.6.2020.g. radi utvrđivanja konačnog poretka
od 1.- 4. mjesta. Domaćin i organizator je BK Labin.
HJBL - Jednoglasno su usvojene promjene za nastavak natjecanja:
•

Nakon završetka regularnog dijela natjecanja u skupini Sjever i odigranih 7 kola i
nekompletnog 8. kola od 10 predviđenih kola u skupini Jug IO HBS-a donosi odluku da
se tablice za skupine sjever i jug utvrđuju kao konačne. Završnicu HJBL za titulu prvaka
HJBL-e za sezonu 2019./2020. igrat će prvoplasirane ekipe skupina Jug i Sjever
22.6.2020. Domaćin je Zadarski ŽBS.

AD 4 Promjena propozicija HBL '19/'20
Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune propozicija po državnim ligama za sezonu
2019/2020.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/05/Izmjene-i-dopune-propozicija-o-dr%C5%BEavnimligama-za-sezonu-2019-2020.pdf
AD 5 Edukacija sudaca
Zbor sudaca HBS-a pravovremeno ću upoznati i educirati suce sa svim prihvaćenim promjenama
propozicija igranja prvenstvenih susreta u uvjetima pandemije COVID-19.
AD 6 Sustav natjecanja HBL '20/'21
Jednoglasno je donesena odluka da se zadužuje Sportska komisija da za sljedeću sjednicu IO-a
izradi prijedlog promjena sustava za natjecateljsku sezonu 2020./2021.

AD 7 Sportska komisija – ostavka D.Peršić i imenovanje novog predsjednika komisije
D.Peršić izvijestio je članove IO-a da zbog privatnih i povećanja poslovnih obveza nije više u
mogućnosti odvojiti jednaku količinu vremena za aktivnosti i poslove predsjednika Sportske komisije
i da daje ostavku na tu funkciju. Zahvalio je svima s kojima je aktivno surađivao, stavlja se i dalje na
raspolaganje novom predsjedniku i članovima komisije i vjeruje da će Dino Blečić, kojeg je predložio
na tu funkciju, uspješno nastaviti posao. Predsjednik je zahvalio D.Peršiću na uloženim vremenu
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trudu, znanju i zalaganju, ali i izrazio razumijevanje za razloge podnošenja ostavke, u čemu su mu se
pridružili i svi članovi IO-a.
Jednoglasno je prihvaćena ostavka D.Peršića na mjesto predsjednika.
Predsjednik je zatim predložio Dina Blečića za novog predsjednika Sportske komisije što je
nakon kratke rasprave jednoglasno prihvaćeno.
D.Blečić zahvalio je prisutnima na imenovanju i izrazio spremnost za rad i suradnju na korist Saveza
i boćanja.
AD 8 Skupština HBS-a
Predsjednik je izvijestio prisutne da je zbog najavljenog prijedloga promjene sustava natjecanja, a koji
je sukladno usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o sportu moguće donijeti u istoj godini, u
pripremi održavanje sjednice Skupštine putem video veze, sukladno Poslovniku o radu Skupštine.
Sjednica Skupštine HBS-a održat će se 20.srpnja 2020.godine.
AD 9 Razno:
a) Županijski boćarski savezi kod prijave ekipe najvišeg županijskog ranga natjecanja koja je
ostvarila pravo nastupa u sezoni 2020./2021. u 3. HBL-e, moraju u HBS dostaviti tablicu i sve
rezultate na osnovu kojeg je ekipa ostvarila pravo napredovanja.
Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18.40 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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