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Zagreb, 19.listopada 2020.  

Broj: 227-1/2020 

 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XXIV. sjednice Izvršnog održane 

19.listopada 2020. godine s početkom u 17 sati putem Skypea 

 

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

Matković, Siniša Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak i Dino Blečić  

Odsutni: Krešo Troskot, Luko Hendić i Alen Papak 

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica, Boris Nadenić – predsjednik ZS HBS-a, Milan Gnjidić – 

predsjednik Komisije za razvoj petanke. 

 

Sjednicu je otvorio Tomislav Ćurko 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. srpnja 2020. godine  

1. IZVJEŠTAJNI DIO 

a) Izvješće o natjecateljskoj sezoni HBL-e 2019./20. – D.Blečić 

b) Izvješće s instruktaže ZS HBS za sezonu 2020./21. – B.Nadenić 

c) Izvješće o EPHP i izvješće Komisije za petanku – L. Gracin i M.Gnjidić 

d) Izvješće Komisije za raffa boćanje – Z. Nasić 

e) Izvješće o registraciji za sezonu 2020./2021.  

f) Financijsko stanje Saveza – L.Zanki 

2. PRIPREME REPREZENTACIJE HRVATSKE 

      a) Seniori, U23 i U18 – informacija  

      b) Boćarice – informacija  

3. SPORTSKA KOMISIJA  

a) PH SENIORI I SENIORKE - info, propozicije, ždrijeb – D.Blečić 

4. KALENDAR NATJECANJA 

b) Prijedlog promjena kalendara natjecanja HBS-a za 2020. – D.Blečić 

c) KEP za boćare i boćarice – informacija – D.Peršić 

d) Nacrt kalendara natjecanja HBS-a za 2021. – D.Blečić 

e) Poziv za organizaciju natjecanja u 2021. – PH i dr. – odluka i uvjeti – D.Blečić 

5. HRVATSKA JUNIORSKA BOĆARSKA LIGA 2020./21. 

       a) Propozicije – D.Blečić i D.Peršić 

       b) Prijave, registracije, pravo nastupa 
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6. OSVRT NA PROVOĐENJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA I PREPORUKA S PRIJEDLOGOM  POBOLJŠANJA – 

D.BLEČIĆ, B.NADENIĆ, ZDRAVSTVENA KOMISIJA HBS-A 

7. 1.HBL - SJEVER, 1. HBL - JUG, 2. HBL - JUG  

• Publika na susretima, odluka, uvjeti 

8. SUDAČKA KOMISIJA: Prijedlog međunarodnih sudaca za 2021. – B,Nadenić 

9. RAZNO 

a) Sudski spor Sandro Gulja 

b) Disciplinski sudac-stanje otvorenih postupaka 

c) Rekord – Ž.Jerčinović 

d) Dopis BS Vukovarsko-srijemske županije 

e) Dopis Bk Sveti Ante – Naklice 

f) Sudačke iskaznice – odluka 

g) Boćarski kampovi – info  

  

koji je jednoglasno usvojen. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

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

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

AD 1 – IZVJEŠTAJNI DIO 

 

a) Izvješće o natjecateljskoj sezoni HBL-e 2019./20.  

D.Blečić u ime Sportske komisije iznio je Izvješće o natjecateljskoj sezoni s naglaskom na tome da je 

Hrvatski boćarski savez, unatoč objektivnim okolnostima uzrokovanih pandemijom, uspio odigrati, u 

cijelosti ili u skraćenom formatu, sve nacionalne lige i završne turnire, što nije uspjelo i mnogo većim 

sportovima i savezima. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

b) Izvješće s instruktaže ZS HBS-a za sezonu 2020./21. 

B.Nadenić izvijestio je prisutne o izvršenju planiranih aktivnosti Zbora sudaca, o održanim instruktažama, o 

edukaciji sudaca za petanku prije odigravanja Ekipnog prvenstva Hrvatske u petanki, o video instruktaži prije 

početka nove natjecateljske sezone. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

ZS HBS-a izradit će plan aktivnosti edukacija sudaca, formirati liste sudaca po specijalnostima (volo, 

raffa, petanka) i objaviti na službenim internetskim stranicama Saveza. 

c) Izvješće o EPHP i Izvješće Komisije za Petanku 

M.Gnjidić pozdravio je prisutne i ukratko iznio izvješće o održanom Ekipnom prvenstvu Hrvatske u 

petanki u kojoj je sudjelovalo šest ekipa s područja BS Šibensko-kninske županije. Pobjednik prvog 

izdanja EPHP je PK Dalmatino. M.Gnjidić iznio je prijedlog da se sljedeće ekipno prvenstvo igra u travnju 

2021.godine, plan je da u njemu sudjeluje osam ekipa. Plana je nastaviti, u suradnji sa Zborom sudaca 

HBs-a, edukaciju sudaca. 

Predsjednik je još jednom čestitao pobjedničkoj ekipi PK Dalmatino, ali i svim ostalim sudionicima 

EPHP te zahvalio svima koji su omogućili da se prvenstvo odigra. 
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d) Izvješće Komisije za Raffa boćanje 

S.Stipić je, umjesto Z.Nasića, predsjednika Komisije koji je bio službeno odsutan sa sjednice, ukratko 

iznio Izvješće o radu Komisije za Raffa boćanje, o odigravanju nove sezone 1.HRl-e, o odigranom KUP-u 

i PH u Raffa boćanju (par i pojedinac). Iznesen je prijedlog kalendara za novu sezonu s početkom u lipnju 

2021.godine. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

e) Izvješće o registraciji za sezonu 2020./2021. 

Glavna tajnica zahvalila je kolegici i kolegama tajnicima županijskih saveza na angažmanu tijekom 

perioda za registraciju i za ažuriranje podataka. Na temelju dostavljenih podataka i analizom istih 

utvrđene su određene slabosti i nedostaci u postupku registracije te posljedično u službenoj internetskoj 

bazi. Radi se o velikoj količini podatka i mreži specifičnih odnosa i funkcija i zbog toga se, nakon nekoliko 

godina intenzivnog rada, pojavila potreba za doradom sustava registracije. U natjecateljsku sezonu 

2020./2021. registrirano je 4268 igračica i igrača. 

Jednoglasno je odlučeno da za sljedeću sjednicu IO-a Komisija za akte u suradnji s uredom Saveza 

pripremi prijedlog postupka registracije za sezonu 2021./2022.  

f) Financijsko stanje Saveza 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je financijsko stanje Saveza, iako opterećeno iznenadnim 

rashodima po sudskom rješenju, stabilno. Članarine se uplaćuju s kašnjenjem u odnosu na rokove koji 

su definirani odlukama Skupštine od 6.srpnja 2020.godine. Ostale obveze podmiruju se sukladno 

usvojenom financijskom planu. 

 

AD 2. PRIPREME REPREZENTACIJE 

a) Seniori, U-23 i U-18 – u Rijeci u Bc Podvežica, od 21. – 23.listopada održat će se zajedničke 

pripreme muških reprezentacija na koje je pozvano 30 sportaša, vodite će ih izbornici Č.Vukelić, 

V.Matetić i J.Maglić 

b) Boćarice – u planu su pripreme u Rijeci, 5. – 6.studenog, izbornik R.Grižančić pozvao je osam 

boćarica 

AD 3. SPORTSKA KOMISIJA 

a) PH SENIORI I SENIORKE – nastavno na pripreme muških reprezentacija održat će se otvoreno 

prvenstvo Hrvatske za seniore, također u BC Podvežica, od 23. – 25.listopada. u disciplinama par 

klasično, brzinsko i precizno izbijanje. U paru i u brzinskom izbijanju broj prijava je ograničen 

na 24.  Za nastup na državnom prvenstvu za seniore uplaćuje se kotizacija, pojedinačne 

discipline – 50,00 kn po osobi, za par klasično – 100,00  kn po paru. Uplaćen kotizacije pripadaju 

osvajačima zlatnih medalja po disicplinama. 

PH za seniorke u disciplinama pojedinačno klasično i precizno izbijanje u planu je od 7. – 8. 

studenog, u BC Podvežica i Čavle, boćarska dvorana Hrastenica. Voditelj za oba natjecanja je Dino 

Blečić. 

AD 4. KALENDAR NATJECANJA 

a) Prijedlog promjena Kalendara natjecanja HBS-a za 2020.godinu 

D.Blečić u ime Sportske komisije iznio je prijedlog izmjena u Kalendaru za 20/21  

- PH za seniore – par, brzinsko i precizno, 23. – 25. 10.2020. – BC Podvežica 

- PH za seniorke – pojedinačno i precizno, 7. – 8.11.2020. – BC Podvežica 

- HŽBL – 4.kolo – 15.11., 5.kolo – 22.11, 6.kolo – 29.11., 7.kolo – 6.12., 8.kolo – 13.12. – termini svih kola 

u 20201.godini ostaju nepromijenjena. 

- završnica HJBL-e – 7. – 8.travnja 2021. – SRI/ČET – za vrijeme proljetnih školskih praznika 
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Prijedlog izmjena i dopuna Kalendara natjecanja jednoglasno je usvojen. 

 

b) KEP za boćarice i boćare  

D.Peršić izvijestio je prisutne da je na temelju informacija iz FIB i FEB moguće zaključiti da se do kraja 

ove godine neće održati KEP ni za boćare ni za boćarice. Postojala je ideja da Bk Pula bude domaćin KEP 

za seniore, no zbog svima znanih objektivnih okolnosti i ta opcija je propala. 

 

c) Nacrt Kalendara natjecanja za 2021.godinu 

D.Blečić potvrdio je da je u ovom trenutku gotovo nemoguće zbog okolnosti pandemije COVID 19 bilo 

što planirati i staviti u Kalendar natjecanja, niti je FIB izradila prijedlog međunarodnog kalendara. 

Postavlja se pitanje hoće li ove godine biti moguće odraditi kvalifikacijska županijska natjecanja ili da se 

razmišlja o formuli otvorenih prijava za sve kategorije PH. Važno je pravovremeno potvrditi model 

odigravanja državnih prvenstava radi informacije prema županijskim savezima, poručio je D.Peršić. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Zadužuje se Sportska komisija da do sljedeće sjednice IO-a izradi prijedlog propozicija PH za 

2021.godinu. 

d) Poziv za organizaciju natjecanja u 2021.godini 

Zadužuje se Sportska komisija da do sljedeće sjednice IO-a izradi prijedlog propozicija za 

organizaciju PH i drugih natjecanja u 2021.godini. 

 

AD 5. HRVATSKA JUNIORSKA BOĆARSKA LIGA 2020./2021. 

 

a) Jednoglasno su usvojene propozicije HJBL-e za sezonu 2020./20201. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-

jug.pdf 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-

sjever.pdf 

 

b) Rok ekipama za prijavu u novu sezonu je 2.studenog 2020.godine. Pravo nastupa u HJLB u sezoni 

2020./2021. imaju boćari i boćarice koje su rođeni 1.1.2002.godine i kasnije. Sukladno odluci 

Skupštine HBS-a i ove godine nastavlja se sufinanciranje ekipa HJBL-e. Svaka ekipa u skupini 

Sjever mora imati minimalno 6 registriranih igrača/ica, a u skupini Jug minimalno 5 igrača/ica. 

Planirani početak natjecanja u skupini sjever je 15.studenog, a u skupini Jug je 22.studenog. 

 

AD 6. OSVRT NA PROVOĐENJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA I PREPORUKA S PRIJEDLOGOM 

POBOLJŠANJA 

D.Peršić potvrdio je da je Hrvatski boćarski savez, pravovremenim odlukama koje su se temeljile na 

preporukama i odlukama Nacionalnog stožera RH uspio održati sustav natjecanja. Donesene su mjere 

za održavanje treninga i natjecanja u uvjetima bez gledatelja uz maksimalno odgovorno ponašanje svih 

sudionika u sustavu. Vjerujemo da su sportaši i klubovi prepoznali napore koji se ulažu i da ćemo tako i 

nastaviti. Uz zajednički rad IO-a, Sportske, Zdravstvene i Sudačke komisije te suradnju boćarica i boćara 

na terenu. 

 

 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-jug.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-jug.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-sjever.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Propozicije-HJBL-2020-2021-skupina-sjever.pdf
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AD 7. 1.HBL – SJEVER, 1.HBL – JUG, 2.HBL – JUG 

• Publika na susretima – jednoglasno je donesena odluka da se i prvenstveni susreti 1.HBL 

Sjever i Jug, te 2.HBL – JUG igraju bez prisustva gledatelja. 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Dopuna-odluke-IO-a-o-igranju-bez-

gledatelja.pdf 

 

AD 8. SUDAČKA KOMISIJA – Prijedlog međunarodnih sudaca za 2021.godinu 

Prijedlog Sudačke komisije za međunarodne suce za 20201.godinu jednoglasno je prihvaćen. 

Međunarodni suci – Dino Blečić (BS PGŽ), Klaudio Križmanić (IBS), Alen Rojnić (IBS), Oliver 

Nadenić (IBS) i Dario Gracin (ZBS). 

Uz napomenu da O.Nadenić ima iza sebe jednu sezonu na međunarodnim natjecanjima, dok će D.Gracin 

sljedeće godine stažirati kao međunarodni sudac. 

 

AD 9 RAZNO 

a) Sudski spor – S.Gulja protiv HBS-a 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je 24.rujna 2020.godine odvjetnik Ilić, koji zastupa HBS, 

zaprimio drugostupanjsku presudu Županijskog suda koja je pravomoćna i ovršna, po kojoj je HBS 

dužan platiti tužitelju 47.334,09 kn, a tužitelj HBS-u 8.687,61 kn. Sukladno tome, izvršen je prijeboj po 

tom sudskom rješenju te je HBS S.Gulji. isplatio iznos od 38.646,48 kn. 

L.Matković ukratko je iznio objašnjenje koje je uputio odvjetnik Ilić uz sudsko rješenje. Ovaj spor 

doživio je nekoliko neočekivanih obrata i iako je HSB platio navedeni iznos, stav odvjetnika je da je 

presuda povoljna za HBS, pogotovo uzimajući u obzir da je konačni iznos znatno manji od početnog 

tužiteljevog potraživanja.  

Predsjednik je naglasio da je rješenje ovog spora, iako očekivano, došlo u nezgodan trenutak i da će 

ovaj trošak biti predmet rebalansa financijskog plana za ovu godinu. 

b) Disciplinski sudac – stanje otvorenih predmeta 

M.Batur uputio je informacije o otvorenim postupcima: 

1. ponovljeni postupak temeljem odluke Izvršnog odbora HBS-a protiv BK Metković zbog vrijeđanja suca 

i službenih osoba te uvrede i klevete saveza,  

2. disciplinski postupak protiv BK Ivankovo i BK Belišće iz razloga slabe organizacije natjecanja i 

nešportskog ponašanja.  

Očekivano donošenje odluka u navedenim otvorenim disciplinskim postupcima je u listopadu 2020. 

godine. 

c) Rekord – Ž.Jerčinović 

Izvršni odbor je, sukladno Pravilniku o rekordima, jednoglasno potvrdio rekord Žarka 

Jerčinovića (BK Sveti Jakov) – rezultat 28/30  u disciplini brzinsko izbijanje ostvaren na PH za 

kadete u Ročkom Polju, 6.kolovoza 2020.godine. 

 

d) Dopis BS Vukovarsko-srijemske županije 

BS Vukovarsko-srijemske županije uputio je dopisu HBS sa zamolbom za pomoć pri organizaciji novih 

boćarskih klubova na području Vukovarsko-srijemske županije. Upućen je poziv i zamolba Savezu i svim 

našim ostalim boćarskim udrugama za pomoć u promociji njihovih boćarskih aktivnosti, pomoć pri 

nabavi korištene sportske opreme (boće, semafori, sudačka oprema). Članovi Izvršnog odbora primili 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Dopuna-odluke-IO-a-o-igranju-bez-gledatelja.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/10/Dopuna-odluke-IO-a-o-igranju-bez-gledatelja.pdf
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su na znanje zamolbu, podržavaju novo vodstvo saveza u naporima koje ulažu u razvoj boćanja i pozivaju 

sve naše članice da se uključe koliko mogu.  

 

e) Dopis BK Sveti Ante – Naklice 

U Savezu je zaprimljen dopis BK Sveti Ante – Naklice s pritužbom na organizaciju natjecanja županijskih 

boćarskih liga u BS Splitsko-dalmatinske županije. Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje 

informaciju, no, tema je u nadležnosti županijskog saveza te dopis upućuju na raspravu i rješavanje u BS 

Splitsko-dalmatinske županije. 

 

f) Sudačke iskaznice 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da su u završnoj fazi izrade i distribucije nove plastificirane 

iskaznice za suce. Iskaznice su izrađene u suradnji sa Zborom sudaca HBS, prvenstveno za međunarodne 

i nacionalne suce koji su u nadležnosti HBS-a. Iskaznica je neprenosiva i izrađuje se jednom, a vrijedi do 

promjene statusa suca.  

Izvršni odbor potvrdio je, na prijedlog Glavne tajnice, cijenu izrade i distribucije sudačke 

iskaznice koja iznosi 20,00 kn. 

 

g) Boćarski kampovi  

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da su tijekom kolovoza održani boćarski kampovi koje je HBS 

sufinancirao, sukladno odluci Skupštine od 6.srpnja 2020.godine: 

- BS Dubrovačko – neretvanske županije – 27. – 28.kolovoza 2020.godine – Č.Vukelić i R.Grižančić – 

kamp za voditelje, početnike, kadete i juniore – 5.000,00 kn 

- BS Splitsko – dalmatinske županije – 29. – 30.kolovoza 2020.gdoine – Č.Vukelić i R.Grižančić – kamp 

za početnike, kadete i juniore, voditelje i instruktore – 5.000,00 kn 

- BS Primorsko – goranske županije – 28. – 30. kolovoza 2020.godine – V.Matetić, D.Klarić i A.Bučević 

– kamp za početnike, kadete i juniore – 8.000,00 kn 

 

 

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18.30 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

 

 


