Zagreb, 18.veljače 2021.
Broj: 48-1/2021
-

ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA

IZVJEŠĆE
sa XXVII. sjednice Izvršnog održane
18.veljače 2021. godine s početkom u 17 sati putem Skypea
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Siniša
Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak i Dino Blečić.
Odsutni: Krešo Troskot, Luko Hendić, Loris Matković i Alen Papak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica. Boris Nadenić – predsjednik Sudačke komisije, Milan
Gnjidić – predsjednik Komisije za razvoj petanka boćanja i Zoran Nasić – predsjednik Komisije za
razvoj raffa boćanja
Sjednicu je otvorio Tomislav Ćurko koji je na početku pozdravio sve prisutne, nakon toga je utvrdio
potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
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a) Matijas Grančić – objave na društvenim mrežama
b) KEP – informacije
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d) Dopis – dvorana Srebreno
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koji je jednoglasno usvojen.
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 7.siječnja 2021. godine
U izvješću sa sjednice unesene su izmjene i dopune po komentaru S.Stipića:
- AD 5 – Projekti HBS-a, Regionalni centri za rad s mladima – u rečenici „Osim izuzetaka (PGŽ
i IBS donekle), nažalost ostali ŽBS nemaju kadrovskih i materijalnih resursa za rad s
mladima. Dodati u tekst u zagradi i SDŽ.
- AD 5 – Projekti HBS-a, Raffa – razvoj i širenje na ostatak RH – U rečenici „Veliki posao je
odradila ekipa na čelu sa Sinišem Stipićem „ promijeniti u „Veliki posao je odradila ekipa na
čelu sa Zoranom Nasićem.“
- AD 6 Imenovanje izbornika – uz Ante Jurjević – dodati „seniorske“ te tekst treba glasiti –
izbornik seniorske raffa reprezentacije
- AD 9 Razno – a) Izvješće Komisije za raffu - dodati i:
Usvojen prijedlog Sustava provođenja priprema raffa reprezentacije.
Komentar D.Blečića:
- AD 6 Imenovanje izbornika – uz Romano Grižančić – dodati da se i D.Blečić izjasnio
„suzdržan“.
Izvješće je nakon prihvaćenih komentara dopunjeno i jednoglasno prihvaćeno.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/02/1-1-Izvje%C5%A1%C4%87e-IO-od-71-2021.pdf
AD 1 Komisija za razvoj raffa boćanja
Z.Nasić u ime Komisije za razvoj raffe izvijestio je prisutne s dosada odrađenim aktivnostima i
prijavljenim ekipama za novu sezonu 1.HRL-e, najavio je prezentaciju raffa boćanja tijekom prijenosa
susreta BK Metković – BK Biston te obrazložio zahtjev ekipe Sv.Ante Turjaci upućen IO-u za ovu
sjednicu, da im se omogući nastup u 1.HRL u 2021.godini u statusu druge ekipe boćarskog kluba
Pržina.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
-

Potvrđuje se sastav 1.HRL-e u sezoni 2021. – BK Brodarica, Bk Gorčina, BRK Solin,
SBKGO Marjan, BK Naklice, BRK Tugare, BK Pržina, RE Sv.Ante Turjaci
Odobrava se nastup ekipe Sv.Ante Turjaci u novoj sezoni 1.HRL-e u statusu druge ekipe
BK Pržina.

Z.Nasić izvijestio je prisutne i o nekim budućim aktivnostima Komisije, među kojima i projekt Boće
u škole, za koji su dogovoreni sastanci s predstavnicima Školskog sportskog saveza u Sinju i Splitu.
Glavna tajnica pohvalila je rad i projekte Komisije za raffu te podsjetila na važnost i obvezu izrade
plana i programa treninga pogotovo za rad s mlađim dobnim kategorijama.
Z.Nasić postavio je pitanje u svezi kategorizacije raffa boćara te mu je potvrđeno da će Savez po tom
pitanju (nova liga, nova grana boćarskog sporta, nove discipline) izraditi prijedlog izmjena i dopuna
Pravilnika za kategorizaciju koji će biti upućen u redovnu proceduru u HOO.
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AD 2 Komisija za razvoj petanka boćanja
M.Gnjidić izvijestio je prisutne o provedenim aktivnostima po održanom sastanku Komisije za
petanku, izložio prijedlog Kalendara natjecanja , potvrdio interes klubova za novu sezonu.Nakon
kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
-

Usvaja se Kalendara petanka natjecanja za 2021.godinu
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/

-

HBS će objaviti javni poziv zainteresiranim klubovima za nastup u novoj sezoni
petanka natjecanja – rok za prijavu ekipa je 5.ožujka 2021.godine.
Za sljedeću sjednicu IO-a Komisija za razvoj petanke dostavit će popis ekipa za
natjecanje i prijedlog Propozicija natjecanja za 2021.godinu

-

AD 3. – Zbor sudaca
B.Nadenić izložio je plan aktivnosti Zbora sudaca HBS-a za 2021.godinu. Najavio je održavanje
redovne sjednice Skupštine Zbora sudaca HBS-a nakon koje će za sjednicu Skupštine HBS-a
pripremiti izvješće ZS HBS-a za mandatno razdoblje 2017. – 2021.godine.
Nakon kraće rasprave donesena jednoglasna odluka:
-

Usvaja se Plan aktivnosti Zbora sudaca za 2021.godinu
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/02/PLAN-AKTIVNOSTI-ZS-HBS-ZA2021.pdf

-

Usvaja se plan edukacije sudaca za petanku
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/02/EDUKACIJA-SUDACA-ZAPETANKU-2021.pdf
Nakon ove točke M.Gnjidić, Z.Nasić i B.Nadenić napustili su sjednicu.
AD 4 Žalba Bk Hajduk Rašica i D.Miljevića na odluku Disciplinskog suca (br.6/2021)
BK Hajduk Rašica i voditelj Dario Miljević uputili su u predviđenom roku žalbu Izvršnom oboru na
odluku Disciplinskog suca (br.6/2021) po kojoj je klub kažnjen novčanom kaznom, a voditelj
doživotnom diskvalifikacijom iz boćanja.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
- BK Hajduk Rašica odobrava se obročno plaćanje novčane kazne u tri (3) rate
- Odbija se žalba D.Miljevića
Obrazloženje odluke i pouka o pravnom lijeku bit će dostavljeni Bk Hajduk Rašica i D.Miljeviću te
objavljeni na službenim stranicama Saveza.
AD 5 Skupština HBS-a
Na zaprimljeni pisani prijedlog iz IBS-a, ali i na temelju promišljanja da bi izbornu sjednicu Skupštine
trebalo, ako je to ikako moguće, održati uživo, predloženi datum sjednice za ožujak se poništava te se
ista odgađa do daljnjega. Sjednica se neće održati prije svibnja, a novi datum bit će potvrđen na
sljedećoj sjednici IO-a.
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Ad 6 HJBL – sezona 2021.
D.Blečić izvijestio je prisutne da je, zbog još uvijek važećih mjera Stožera CZRH, izrađen prijedlog
HJBL-e za sezonu 2021. po kup sustavu:
- HJBL – jug – početak 14.ožujka 2021.godine i jednokružno završava 21.ožujka.
- 2 prvoplasirane ekipe sječu pravo nastupa na završnici HJBL-e
- HJBL – sjever – početak 12.ožujka – kraj 21.ožujka – ekipe podijeljene u 2 skupine – IBS i
PGŽ
28.ožujka – razigravanje – 1. s IBS turnira protiv 2. iz BS PGŽ, odnosno 2. s IBS turnira ide
na 1. iz BS PGŽ-e – pobjednici stječu pravo nastupa na završnom turniru HJBL.
- 6. i 7.travnja 2021.godine - završni turnir HJBL-e (2 ekipe sjever + 2 ekipe jug)
- Dirigirani ždrijeb – sjever protiv juga
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen predloženi kalendar natjecanja za HJBL.
AD 7 – Kalendar 2.HBL - jug
D.Blečić, sukladno važećim mjerama Stožera CZ RH, izložio je prijedlog kalendara za nastavak 2.HBLjug, termin 14.3.2021.godine predviđen je za igranje svih zaostalih utakmica, a nastavak za
21.3.2021.godine sa susretima 5.kola.
Nakon kraće rasprave novi kalendar 2.HBL-e-jug je jednoglasno usvojen.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/
AD 8 – Završnica 1.HBL-e
Predsjednik je predložio prisutnima da se ove godine završnicu 1.HBL-e igra na neutralnom terenu,
za razliku od prijašnjih godina kada je domaćin bio klub koji je i nastupao u završnici, a koji ima dobru
infrastukturu i odgovara svim uvjetima za video prijenos. Predsjednik, dopredsjednik i D.Blečić, u
svojstvu predsjednika Sportske komisije, pristupili bi razgovorima s potencijalnim organizatorima,
istražili terene te bi se na sljedećoj sjednici IO-a donijela odluka o mjestu igranja završnog turnira.
S.Stipić podržao je pristup temi, smatra da je priča o neutralnom terenu poštena odluka, a ako to
bude negdje u Dalmaciji BS Splitsko-dalmatinske županije je voljan pomoći u organizaciji.
Prijedlog o postupku izbora organizatora završnog turnira 1.HBL-e je jednoglasno prihvaćen.
AD 9 – Projekti HBS-a u tijeku
Glavna tajnica podsjetila je prisutne na projekte HBS-a koji su potvrđeni na prošloj sjednici IO-a:
- Regionalni centri za rad s mladima (volo i raffa)
Za početak su pokrenuti razgovori s izbornicima i trenerima s područja IBS-a i BS PGŽ na temu
formiranja centara za rad s mladima i sastavljanja ekipe ljudi koji bi radili s mladima. Po istom
principu odradit će se razgovori i za područje Dalmacije. Na temelju prijedloga Č.Vukelića, koji je
sastavio popis rekvizita i sportske opreme, postupak nabave je u tijeku.
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- Raffa – razvoj i širenje na ostatak RH
Z.Nasić na početku sjednice potvrdio je nastavak aktivnosti i plan novih aktivnosti u 2021.godini za
raffa boćanje.
- Petanka – razvoj i širenje na ostatak RH
M.Gnjidić na početku sjednice također je potvrdio što im je u planu za ovu godinu, posebno naglasak
na daljnju edukaciju sudaca za petanku u suradnji sa Zborom sudaca HBS-a, izgradnju prvog terena
za petanku u Šibeniku.
- Reorganizacija HBL-a
Projekt reorganizacije HB liga nastavlja se sukladno usvojenom planu na sjednici Skupštine u srpnju
2020.godine.
- Promjena postupka registracije članova
Zadužuje se ured Saveza zajedno s Komisijom za akte da za sljedeću sjednicu IO-a izrade prijedlog
izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga radi slanja materijala na raspravu
županijskim savezima prije usvajanja na Skupštini
- Promjena organizacije Sportske komisije HBS-a i povjerenika HB liga
Zadužuje se D.Blečić da za sljedeću sjednicu IO-a izradi prijedlog razvoja Sportske komisije i sustava
povjerenika HB liga.
AD 10 – Zbor trenera
S.Stipić u svojstvu predsjednika Zbora trenera HBS-a najavio je održavanje sjednice Skupštine Zbora
trenera prije sjednice Skupštine HBS-a za koju će biti pripremljeno i izvješće o aktivnostima Zbora za
mandatno razdoblje 2017. – 2021.
D.Blečić izvijestio je prisutne da je u osnovan Zbor trenera BS PGŽ-e.

AD 11 – Reprezentacija – plan rada za 2021.godinu
Na temelju prijedloga regionalnog kalendara (usvojen na sastanku federacija SLO, BiH, CG, SRB i HR)
koji je upućen na usvajanje u FIB i FEB, izbornici će za sljedeću sjednicu IO-a izraditi plan aktivnosti
reprezentacija.
AD 12 Razno
a) Matijas Grančić – objave na društvenim mrežama
Jednoglasno je donesena odluka da se Disciplinskom sucu upućuje prijava protiv Matijasa
Grančića, igrača BK Otok, zbog njegovih neprimjerenih objava na društvenim mrežama na
račun Hrvatskog boćarskog saveza.
b) KEP – informacije
D.Peršić iznio je informacije po održanom sastanku s P. Marinkom, predsjednikom Balinarske zveze
i R.Favreom, predsjednikom Europske boćarske federacije (FEB) na temu Kupa europskih prvaka za
2021.godinu.
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Završnica KEP-a za seniore trebala bi se održati zadnji vikend u svibnju i na jednom mjestu trebalo
bi se okupiti osam (8) najboljih ekipa (HR, SLO, I, FR). Datum i mjesto bit će naknadno potvrđeni.
Završnica KEP za seniorke trebala bi se održati u razdoblju od 15. – 20.lipnja u St.Vulbasu gdje bi
trebale nastupiti četiri (4) ekipe (HR, SLO, I, FR).
IO HBS-a će na jednoj od sljedećih sjednica donijeti odluku o hrvatskim predstavnicima na navedenim
natjecanjima.
c) Sastanak predstavnika federacija SLO, BiH, CG, SRB i HR
D.Peršić izvijestio je prisutne o održanom sastanku s predstavnicima federacija SLO, BiH, CG i SRB i
o temama o kojima se raspravljalo:
1. Stanje u FIB, FEB
2. Prijedlog kalendara FIB (Svjetska prvenstva, Kup europskih prvaka, Međunarodni turniri)
3. Formiranje svjetske boćarske konfederacije
4. Regionalna suradnja
· Kalendar natjecanja (susreti i međunarodni turniri u svim kategorijama; seniori, boćarice, mladi)
· Inicijativa za pokretanje ženske boćarske lige Slovenija – Hrvatska
· Edukacija kadrova (suci i tehničko osoblje) – on line
· Pokretanje zajedničkog medijskog kanala za predstavljanje boćanja i izvještavanje o natjecanjima u
regiji
5. Inicijativa za pokretanje Svjetskog kupa u boćanju za seniore
6. Razvoj raffa i petanka boćanja
7. Međunarodni suci i delegati natjecanja
d) Dopis – dvorana Srebreno
Po zaključku IO-a sa sjednice od 2.prosinca 2020.godine po pitanju stanja u dvoranama u Splitu i
Srebrenom, klubovi BK Hidroelektrana, Bk Župa dubrovačka, Bk Hajduk, Bk Rijeka, Bk Postranje i BK
Slaven uputili su zajednički dopis na temu dvorane u Srebrenom i problema zbog nedostatka tuševa.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Klubovi domaćini u boćarskoj dvorani u Srebrenom dužni su gostujućim ekipama dati na
raspolaganje sanitarni čvor s tušem, u protivnom se susreti ne mogu odigrati.
e) Dopis iz IBS-a
Istarski boćarski savez uputio je dva dopisa u ured Saveza, jedan (URB-5/2021-1-4) po pitanju
datuma održavanja sjednice Skupštine HBS-a (27.3.2020.) za koji smatraju da nije bio dobar, koji je
prihvaćen i uzet u obzir prilikom donošenja odluke o promjeni datuma održavanja sjednice.
Drugi dopis (URB-4/2021-1-4) odnosi se na prijedlog izmjena i dopuna Propozicija doigravanja HBL
za sezonu 2021./2022. koji su usvojeni na sjednici IO-a HBS-a 7.siječnja 2021.godine.
Budući da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću, zbog epidemioloških mjera, reći kako će i kada
završiti 1.HBL po kojoj se određuje kako će se popunjavati lige, prijedlog IBS-a unio bi previše
pomutnje.
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Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka da se odbija prijedlog IBS-a o
izmjenama i dopunama Propozicija doigravanja HBL za sezonu 2021./2022. (od 7.1.2021.).
Na prijedlog Sportske komisije daje se preporuka svim klubovima (2. HBL i niže razine natjecanja)
da sukladno uvjetima i preporukama HZJZ i HBS-a započnu odmah (ovisno o vremenskim prilikama)
s treninzima NA OTVORENOM (za sada je postojećim mjerama trening u ZATVORENIM
BOĆALIŠTIMA ZABRANJEN) kako bi u trenutku popuštanja mjera i dozvole Stožera CZ RH da su
dozvoljena sportska natjecanja mogli započeti s natjecanjem u svim ostalim HBL-a i županijskim
boćarskim ligama sukladno usvojenim kalendarima.

Sjednica je započela s radom u 17, a završila u 19 sati.

Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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