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MEĐUNARODNI TEHNIČKI PRAVILNIK

PROMJENE



Čl. 15. Tko i kako treba mjeriti

Ekipa koja smatra da je uzela punat mora mjeriti. Protivnik ima pravo
provjeriti.
U slučaju spora odlučuje sudac.

Tijekom mjerenja suca igrači moraju biti udaljeni od njega minimalno
dva metra.

Zbog mjerenja se može za tren podići boća ili boće koje smetaju.

Čl. 28. Udaljavanje s igrališta

• Igrač koji se želi udaljiti s igrališta mora tražiti odobrenje suca. 
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Čl. 28. Udaljavanje s igrališta

• Igrač koji se želi udaljiti s igrališta mora tražiti odobrenje suca. 

• Pojedini igrač odobrenje može dobiti samo jednom u tijeku utakmice. 
Igrač može izaći ako je odigrao sve boće u tekućoj turi igre. Za 
samovoljni izlazak iz igre, nakon opomene, sudac će primijeniti 
odgovarajuće kazne.
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PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a



PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a

I. HRVATSKA BOĆARSKA LIGA



REGULARNI DIO LIGE (14. KOLA) 

U I. HBL sudjeluje šesnaest (16) klubova, podijeljenih u skupinu 
sjever (8 klubova) i jug (8 klubova). 

Susreti u skupinama se igraju po dvostrukom liga sustavu.

SKUPINA JUG SKUPINA SJEVER



DOIGRAVANJE I ZAVRŠNI TURNIR – PLAY OFF 

Nakon završetka regularnog dijela natjecanja (14 kola) dvije 
prvoplasirane ekipe idu direktno u polufinale završnog turnira, a 
druge i trećeplasirane ekipe I. HBL jug i sjever igraju doigravanje za 
ulazak u završni turnir. 

3. plasirani I. HBL JUG 2. Plasirani I. HBL Sjever

2. plasirani I. HBL JUG 3. plasirani I. HBL Sjever



Susreti se igraju na principu „uzvratnih susreta kod kuće i u gostima“. 
Domaćin prvog susreta je slabije plasirana ekipa. Za pobjedu u 
susretima doigravanja se dobije 3 boda, za neriješeno 1 bod. 
Pobjednik u susretima doigravanja je ekipa koja osvoji veći broj bodova. 
U slučaju jednakosti poredak se određuje temelje odnosa poena, pa 
punta. 
U slučaju daljnje jednakosti igra se dodatna igra (igra jednakosti) po 
završetku uzvratnog susreta doigravanja. 
Pobjednici ovih dva susreta stječu pravo nastupa na završnom turniru 
zajedno s prvoplasiranim ekipama skupina sjever i jug. 



Pobjednici ovih dva susreta stječu pravo nastupa na završnom 
turniru zajedno s prvoplasiranim ekipama skupina sjever i jug. 
Završni turnir se održava u dva dana. 
Mjesto odigravanja završnog turnira određuje I.O. HBS-a temeljem 
pristiglih kandidatura za domaćinstvom. Uvjete i rokove za 
podnošenje kandidature donosi I.O. HBS-a posebnom odlukom.



Prvog dana završnog turnira (u subotu) odigravaju se polufinalni 
susreti na slijedeći način: 

• 1. plasirani skupina sjever – pobjednik susreta 2.jug – 3. sjever 
• 1. plasirani skupina jug – pobjednik susreta 2. sjever – 3. jug 

Pobjednici polufinalnih susreta nastupaju drugog dana završnog 
turnira (u nedjelju) u završnici i borbi za seniorskog Prvaka Hrvatske 
u natjecateljskoj sezoni 2020./2021.
Kod neriješenog rezultata na završnom turniru igra se dodatna igra 
(igra jednakosti). Izvršni odbor HBS-a će na prijedlog Sportske 
komisije donijeti posebne propozicije za „doigravanje i završni 
turnir – play off.



HBL u sezoni 2020./21. igra se u dvije skupine s po 8 ekipa. 
U natjecateljskoj sezoni 2021./2022. formirati će se jedinstvena 
SUPER HBL s 10 ekipa koju će sačinjavati 6 ekipa s područja „sjevera 
Hrvatske“ i 4 ekipe s područja „juga Hrvatske“. 

Način popunjavanja jedinstvene SUPER HBL u sezoni 2021./2022. je 
slijedeći:



SKUPINA SJEVER:

• Pet (5) prvo plasiranih ekipa skupine sjever nakon završetka 
regularnog dijela natjecanja (14 kola) sezone 2020./21. direktno ulaze 
u jedinstvenu SUPER HBL u sezoni 2021./22.

• Šesto (6.) plasirana ekipa iz skupine sjever nakon regularnog dijela 
natjecanja (14 kola) igra kvalifikacije s prvo plasiranom ekipom II. HBL 
Sjever iz sezone 2020./21. za popunu SUPER HBL u sezoni 2021./22.



SKUPINA JUG:

• Tri (3) prvo plasirane ekipe skupine jug nakon završetka regularnog 
dijela natjecanja (14 kola) sezone 2020./21. direktno ulaze u 
jedinstvenu SUPER HBL u sezoni 2021./22.

• Četvrto (4.) plasirana ekipa iz skupine jug nakon regularnog dijela 
natjecanja (14 kola) igra kvalifikacije s prvo plasiranom ekipom II. 
HBL jug iz sezone 2020./21. za popunu SUPER HBL u sezoni 
2021./22. 



Klubovi I. HBL iz sezone 2020./21. koji ne ostvare plasman u jedinstvenu 
SUPER HBL, u sezoni 2021./22. nastupaju u I. HBL Sjever (klubovi 
skupine sjever I HBL ) i I. HBL Jug (klubovi skupine jug I HBL) u sezoni 
2021./22.



Suci moraju u napomenu 
Obrasca: Izvješća sa susreta 
upisati sljedeće: 

- ime policijske postaje
- dodijeljen broj prijave 

javnog okupljanja   

PU Primorsko Goranska  

511-09-04/1-53/322-19       



PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a

II. HRVATSKA BOĆARSKA LIGA - JUG



Natjecanje počinje 2020. i završava 2021. sukladno kalendaru 
natjecanja usvojenom na sjednici I.O HBSa. 
Kalendar natjecanja uvjetovan je kalendarom natjecanja I HBL-e. 
U II. HBL JUG sudjeluje deset (10) klubova. 
U ligi se igra po dvostrukom liga sustavu. 



U sezoni 2021./22. II. HBL JUG mijenja naziv u I. HBL JUG. 

U I. HBL jug igrati će 10 ekipa. 
Popunjavanje I. HBL jug za sezonu 2021./22. obaviti će se na slijedeći 
način: 
• Poraženi iz kvalifikacija za popunu jedinstvene SUPER HBL za 
sezonu 2021./22. (južni dio) 
• 5.-8. plasirana ekipa I. HBL skupine jug iz sezone 2020./21.
• 2.-4. plasirana ekipa II. HBL jug iz sezone 2020./21.



• Dvije (2) ekipe iz kvalifikacija u kojima će sudjelovati 5. i 6. plasirana 
ekipa 2 HBL jug iz sezone 2020./21. i prvaci III. HBL Srednja Dalmacija i III. 
HBL Dubrovnik-Neretva iz sezone 2020./21. 

•  Ako ekipa odustane od igranja kvalifikacija nema mogućnosti zamjene 
iste sa slijedeće plasiranom ekipom iz sezone 2020./21.

Klubovi II. HBL Jug iz sezone 2020./21. koje u regularnom dijelu sezone i 
kvalifikacijama ne ostvare plasman u I. HBL jug u sezoni 2021./22. natjecati 
će se u novoformiranim II. HBL Srednja Dalmacija ili II. HBL Dubrovnik-
Neretva ovisno o županiji u kojoj se nalazi sjedište kluba.



PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a

II. HRVATSKA BOĆARSKA LIGA - SJEVER



Natjecanje počinje 2020. i završava 2021. sukladno kalendaru 
natjecanja usvojenom na sjednici I.O HBS-a. U II. HBL SJEVER 
sudjeluje deset (10) klubova. 

U ligi se igra po dvostrukom liga sustavu.



U sezoni 2021./22 II. HBL SJEVER mijenja naziv u I. HBL sjever. 

U I HBL sjever igrati će 10 ekipa. Popunjavanje I. HBL SJEVER za 
sezonu 2021./22. obaviti će se na slijedeći način: 
• Poraženi iz kvalifikacija za popunu jedinstvene SUPER HBL za 
sezonu 2021./22. (sjeverni dio) 
• 7.-8. plasirana ekipa I. HBL skupine sjever iz sezone 2020./21.
• 2.-6. plasirana ekipa II. HBL sjever iz 
sezone 2020./21.



• Dvije (2) ekipe iz kvalifikacija u kojima će sudjelovati 7. i 8. 
plasirana ekipa II. HBL sjever iz sezone 20/21 i prvaci III. HBL IP i 3 
HBL ZS iz sezone 2020./21. 

• U slučaju da ekipa odustane od igranja kvalifikacija nema 
mogućnosti zamjene iste s slijedeće plasiranom ekipom iz sezone 
2020./21.

• Klubovi II. HBL Sjever iz sezone 2020./21. koje u regularnom dijelu 
sezone i kvalifikacijama ne ostvare plasman u I. HBL sjever u 
sezoni 2021./22. natjecati će se u novoformiranim II. HBL IP ili II. 
HBL ZS ovisno o ŽBS na kojem se nalazi sjedište kluba.



PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a

III. HRVATSKA BOĆARSKA LIGA



Natjecanje počinje 2020. i završava 2021. sukladno kalendaru 
natjecanja usvojenom na sjednici I.O HBS-a. 
U svakoj III. HBL sudjeluje deset (10-12) klubova. 
U ligi se igra po dvostrukom liga sustavu. 



U sezoni 2021./22. III. HBL mijenjaju naziv u II. HBL.

U svim II. HBL-a u sezoni 2021./22. igrati će 10 klubova. 
U sezoni 2021./22. pod nadležnošću HBS-a igrati će se slijedeće druge 
(II.) HBL: 

1. Druga (II.) liga Zagreb i Slavonija 
2. Druga (II.) liga Istra i Primorje 
3. Druga (II.) liga Srednja Dalmacija 
4. Druga (II.) liga Dubrovnik-Neretva



Način popunjavanja svih II. HBL u sezoni 2021./22. obaviti će se 
ovim redoslijedom na slijedeći način: 

1. Ekipe II. HBL koje na osnovu rezultata iz sezone ili u 
kvalifikacijama u sezoni 2020./21. nisu ostvarili pravo nastupa 
u I. HBL-a (sjever ili jug) u sezoni 2021./22. 

2. 2. Ekipe III. HBL-a iz sezone 2020./21. na osnovu rezultata u 
sezoni 2020./21

3. Ekipe iz kvalifikacija u kojima sudjeluju pobjednici prvih (1.) 
Županijskih boćarskih liga iz sezone 2020./21. i ekipe iz III. 
HBL-a iz sezone 2020./21. 

4. Ako ekipa odustane od igranja kvalifikacija nema mogućnosti 
zamjene iste sa slijedeće plasiranom ekipom iz sezone 
2020./21



Klubovi III. HBL-a iz sezone 2020./21. koje u regularnom dijelu 
sezone i kvalifikacijama ne ostvare plasman u II. HBL-e u sezoni 
2021./22. natjecati će se u prvim (1.) županijskim boćarskim ligama 
ovisno o ŽBS na kojem se nalazi sjedište kluba.

Od ove sezone u III. HBL uvodi se sprava za provjeru grubosti 
(nasutosti) terena.



PROMJENE PROPOZICIJA NATJECANJA HBS-a

HRVATSKA ŽENSKA BOĆARSKA LIGA



Natjecanje počinje 2020. i završava 2021. sukladno kalendaru 
natjecanja usvojenom na sjednici I.O HBSa. 

U HŽBL u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. natječe se sedam (7) 
klubova, a igra se po dvostrukom liga sustavu s doigravanjem. 

Nakon završetka regularnih četrnaest (14) kola četiri prvo plasirane 
ekipe sudjeluju doigravanju.



U doigravanju u polufinalnom susretu igraju prema plasmanu u 
regularnom dijelu natjecanja po sistemu uzvratnih susreta kod kuće i u 
gostima: 
• 1. plasirani – 4. plasiranog 
• 2. plasirani – 3. plasiranog  

U finalu se sastaju podjedinici iz polufinalnih susreta

Domaćin u prvom susretu i u polufinalnim i finalnom susretu je slabije 
plasirana ekipa nakon regularnog dijela natjecanja



Svaka prijavljena igračica može nastupiti u maksimalno tri (3) bilo koje 
discipline bez ograničenja. Uz prijavnicu predaje se članska iskaznica, a na 
zahtjev vodstva natjecanja i osobna iskaznica.



Upute za igru u uvjetima pandemije COVID – 19



27. Svibnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je
odluku kojom je omogućio sportskim klubovima održavanje
natjecanja na otvorenom (od 30.5.2020.) i u zatvorenim objektima
(od 13.6.2020.).

Sportska komisija HBS-a u suradnji s Medicinskom komisijom HBS-a
sastavila je Upute za igru.

Osim ovih preporuka klubovi se moraju pridržavati i preporuka
HZJZ:
• Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne

aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije
COVID-19

• Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u
zatvorenim športskim objektima

• Preporuka za održavanje športskih natjecanja na otvorenom



UPUTE SE ODNOSE NA:

1. Sva natjecanja pod nadležnošću HBS-a
2. Sva natjecanja pod nadležnošću ŽBS-a
3. Pored sportaša, tijekom natjecanja mogu biti prisutni sportski
djelatnici koji su neophodni za provođenje najtecanja (treneri, ..) ili oni
koji obavljaju dopunske poslove (fizioterapeuti, ..).



Obveze organizatora natjecanja, ekipa, suca sukladno uputama HZJZ i
HBS-a, te propozicijama natjecanja:

1. Ekipe i domaćini susreta (organizatori) moraju se u strogo pridržavati
uputa za igru i preporuka HZJZ za natjecanje u zatvorenim i otvorenim
prostorima
2. Svako nepoštivanje uputa i preporuka povlači za sobom pokretanje

disciplinskog postupka
3. Upute i preporuke:
• Odluka o nužnim mjerama za okupljanja na kojima je prisutno više od
100 sudionika
• Preporuka za održavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz
prisutnost gledatelja
• Preporuke za održavanje sportskih natjecanja u zatvorenom uz
prisustvo gledatelja
• Upute za igru u uvjetima pandemije COVID – 19





Zadaci suca:
Osigurati poštivanje uputa HZJZ, CZ i HBS-a, a posebno:
• Kontrolirati je li organizator (domaćin) osigurao dovoljan broj
dezinfekcijskih sredstava za suce, za ekipu domaćina, za ekipu gostiju, za
gledatelje
• Kontrolirati vodi li se evidencija prisutnih gledatelja na propisanom
obrascu
• Kontrolirati vrši li se dezinfekcija sportske opreme (boće cilj, boća
prepreka, šipke.....) nakon korištenja
• Uz izvješće sa susreta obvezno dostaviti i prijavni listić
• U SVIM SITUACIJAMA GDJE SE NE POŠTUJU OVE I DRUGE PROPISANE
MJERE PO
UPUTAMA HZJZ, CZ i HBS-a, suci prekidaju susret i unose u napomenu
razlog prekida susreta te o istome izvješćuju povjerenika HBL-e
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Predstavljanje ekipa do daljnjega se obavlja na sljedeći način:
• Domaćin 5 (pet) min prije početka susreta organizira predstavljanje

sudionika i sudaca.
• S lijeve strane poredana je gostujuća ekipa, u sredini suci susreta, a

s desne strane ekipa domaćina
• Nakon što su se svi sudionici natjecanja poredali na terenu

predstavljanje igrača i sudaca obavlja predstavnik domaćina ili
sudac.

• Nakon predstavljanja svi naklonom pozdravljaju publiku i izlaze sa
terena.

• Svi igrači za vrijeme predstavljanja, nastupanja i podjele nagrada
moraju biti odjeveni u jednoobrazne klupske dresove. Igrač koji nije
bio na predstavljanju, nema pravo nastupa na tom susretu.

• U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika igrači mogu koristiti
istovjetne zaštitne odjevne predmete.

• Kako je preporuka da se izbjegava rukovanje ono je izbačeno iz
protokola predstavljanja ekipa, a preporuka je da se ne prakticira ni
nakon završetka susreta kod čestitanja protivniku na pobjedi.



HRVATSKI BOĆARSKI SAVEZ

KLUB DOMAĆIN:

Mjesto i datum:

LIGA I KOLO:

Evidencija prisustva gledatelja na natjecanju 

R.b. Ime i prezime Broj mobitela

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Zabrana gledatelja u dvoranama i mjera samoizolacije igrača

Zbog loše pandemijske situacije i porasta broja zaraženih osoba virusom
COVID 19 u Hrvatskoj, a na temelju prijedloga Sportske komisije HBS-a
predsjednik HBS-a donosi

ODLUKU
Na svim natjecanjima pod nadležnošću Hrvatskog boćarskog saveza
koja se igraju u zatvorenim boćarskim dvoranama zabranjeno je
prisustvo gledatelja.
Na susretima Hrvatskih boćarskih liga koja se igraju u dvoranama
dozvoljava se uz igrače i voditelje (12+1) iznimno prisustvo još 5 dodatnih
osoba (prateće osobe, predsjednik kluba......). Te osobe moraju biti
navedene na poleđini prijavnog listića sa svim potrebnim
podacima (ime i prezime, broj mobitela, tjelesna temperatura, funkcija u
klubu).
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2. Sve boćarske ekipe u kojima je nekom od igrača ili članova vodstva
određena mjera samoizolacije, dužne su taj podatak ODMAH dojaviti
povjereniku HBL-e u kojoj se natječu.
Ako je mjera samoizolacije određena za više igrača ili cijelu ekipu (ili u
svom sastavu ima igrače koji su zaraženi COVID 19), a zbog čega je
doveden u pitanje nastup na natjecanju (nedovoljan broj dostupnih
igrača), odgovorna osoba ekipe mora uputiti zahtjev za odgodu susreta
Sportskoj komisiji HBS-a putem povjerenika lige u kojoj se natječe. Na
zahtjevu se obavezno navode imena igrača, broj članske iskaznice,
trajanje samoizolacije.

3. Svaka zloupotreba ove mogućnosti smatrat će se teškim disciplinskim
prekršajem.
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Obveza nošenja maski u zatvorenim boćarskim dvoranama 

Zbog daljnjeg pogoršanja epidemiološke situacije i na preporuku 
Zdravstvene komisije Hrvatskog boćarskog saveza donosim sljedeću 
odluku: 

• Na svim natjecanjima u nadležnosti Hrvatskog boćarskog saveza u 
zatvorenim boćarskim dvoranama i terenima OBVEZNO je nošenje 
maski za sve članove boćarskih ekipa i suce osim za igrače, pomoćne 
osobe i suce tijekom igre na samom boćarskom terenu. 
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Uvjeti koje treba zadovoljiti:

1. poštovati fizička udaljenost od 1,5 metara među svim športašima,
odnosno da postoji prostor od 20 četvornih metara po športašu.

2. natjecanje definirano je propozicijama natjecanja HBS-a
3. Domaćin susreta mora osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti

propisani važećim uputama tijekom trajanja mjera
4. osigurati da se u prostorijama gdje će se održavati treninzi i

natjecanja pojavljuju samo najpotrebnije osobe.
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Evidencija

• Suci – delegati susreta moraju na propisanim obrascima evidentirati
sve prisutne osobe na natjecanju (izvješće s susreta i prijavni listić)

• Prijava ekipa obavlja se na propisanim obrascima organizatora
(prijavni listić)

• Svi sudionici natjecanja moraju kući prije dolaska na igralište izmjeriti
tjelesnu temperaturu i isto evidentirati u prijavu za natjecanje

• Prijava za natjecanje ekipa suci moraju po završetku susreta dostaviti
povjereniku lige zajedno s Izvješćem s susreta.
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Evidencija

• U napomenu izvješća sa susreta mora se obavezno upisati ukupan
broj evidentiranih gledatelja na natjecanju, u 1.HBL obavezno je
nakon predočenog dokumenta o javnom okupljanju upisati ime
policijske postaje te dodjeljen broj prijave javnog okupljanja.

• Također u napomenu izvješća sa susreta mora se obavezno upisati sva
nepoštivanja propozicija (nedovoljan broj dezinfekcijskih sredstava na
susretu, ako nije vođen zapis o prisutnosti gledatelja, ispitivanje
grubosti terena van dozvoljenih granica, dodjela žutog ili crvenog
kartona, ako voditelj pojedine ekipe nema iskaznicu voditelja, …)
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PREPORUKE ZA POSTUPANJE U VEZI S NATJECANJEM - OPĆENITO:

• u boćarskim dvoranama zabranjeno je prisustvo gledatelja
• Nepoštivanje ove odluke može izazvati prekid natjecanja
• Domaćin je odgovoran je za poštivanje ove mjere.
• Igrači i članovi ekipa ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 i

višu) ne smiju dolaziti na susret ili će ih se udaljiti
• Igračima i ostalom osoblju koje živi u zajedničkom domaćinstvu s

samoizoliranom osobom ili osobom koja je u karanteni zabranjeno je
sudjelovanje na natjecanju

• zdravstveni djelatnik mora nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu
opremu.

• Igrači i treneri dolaze pojedinačno, osobnim vozilima, u opremi za
trening uz izbjegavanje korištenja prostorija svlačionice domaćina

• Tijekom natjecanja držati razmak od 1,5 metara
• Fizički kontakt između sudionika natjecanja nije dozvoljen
• Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme mora se dezinficirati.
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• Svaki igrač mora imati svoju označenu plastičnu bocu s tekućinom kao i
ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj s imenom
športaša.

• Nakon natjecanja preporuča se da igrači i treneri odlaze bez tuširanja i
bez ulaska u svlačionicu, poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje
odvojeno, jedan po jedan.

• Nakon svakog natjecanja zatvorene športske objekte (sve dijelove
športskog objekta, trenažni prostor, sanitarni čvor…) potrebno je
dezinficirati prema naputcima HZJZ-a

• DOMAĆIN ORGANIZATOR (KLUB) MORA OSIGURATI DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO NA SAMOM SUSRETU. ISTO MORA BITI NA RASPOLAGANJU
IGRAČIMA, VODSTVIMA EKIPA I SUCIMA.
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U disciplini štafetnog, brzinskog i preciznog izbijanja, te preciznog 
valjanja:

• Domaćin mora sve boće prepreke i cilj moraju biti dezinficirani 
prije početka i nakon završetka susreta 

• Igrači koji nastupaju prije početka obavezno moraju oprati ruke 
sapunom i dezinficirati ih

• Tijekom izbijanja igrači moraju vlastitom krpom dezinficirati 
povremeno svoje boće

• nakon završetka svake discipline igrači moraju ponovno oprati i 
dezinficirati ruke.
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• Igrači koji imaju otvorene rane na rukama u dijelu kojim se dodiruju 
prilikom izmjene u štafeti zabranjeno je treniranje i prakticiranje 
štafetnog izbijanja dok im rane ne zarastu.

• igrači koji postavljaju boće na pozicije i u nosače boća preporuča se 
da imaju rukavice za jednokratnu upotrebu

• Po završetku discipline postavljači boća moraju dobro oprati ruke 
sapunom i dezinficirati ih alkoholnim preparatom

• posebno moraju svi (i igrači i postavljači boća) voditi brigu da 
rukama prije nego ih operu i dezinficiraju ne dodiruju oči, nos, usta 
ili neku drugu sluznicu
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SVAKO NEPOŠTIVANJE I NEPROVOĐENJE OVIH
UPUTA/PREPORUKA SUCI SUSRETA DUŽNI SU
EVIDENTIRATI U NAPOMENU IZVJEŠĆA SA
SUSRETA I O ISTOME OBAVIJESTITI POVJERENIKA
LIGE I ORGANIZATORA NATJECANJA.
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Hvala na pažnji


