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Zagreb, 16.ožujka 2021.  

Broj: 68-1/2021 

 

- ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XXVIII. sjednice Izvršnog održane 

16.ožujka 2021. godine s početkom u 17.30 sati putem Skypea 

 

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

Stipić, Krešo Troskot, Loris Matković i Dino Blečić. 

Odsutni: Slobodan Marelja-Bošnjak, Luko Hendić 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, Ivo Visković – član Sudačke komisije i Toni Škrabić – povjerenik 2.HBL - jug 

 

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  

 

D N E V N I   R E D : 

 

0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 18.veljače 2021. godine 

1. Petanka boćanje - aktualnosti  

2. Raffa boćanje - aktualnosti  

3. Promjena kalendara natjecanja HBL - a sukladno mjerama  CZ RH - završnica 1. HBL, 

nastavak 2.-ih,3.-ih HBL i HJBL + dopis IBS 

4. Promjena propozicija HBL - vezano za mjere CZ RH od 15.3.2021.godine 

5. Odluka o domaćinstvu - završnica 1.HBL-e 

6. Pripreme reprezentacije; mladi, žene, seniori  

7. Prijedlog promjene sustava registracije igrača  

8. Izvješće sa sastanka Sportske komisije FIB  

9. Skupština ZS HBS-a  

10. Skupština ZT HBS-a  

11. Izborna Skupština HBS-a 

12. Razno: 

a) KUP i kandidature za PH 

b) R.Vojković-novi državni rekord 

c) S.Grgantov-zahtjev za registraciju 

d) Zahtjev BK Komiža 

 

 

koji je jednoglasno usvojen. 
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

AD 0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 18.veljače 2021. godine 

 

Izvješće je prihvaćeno većinom glasova (K.Troskot suzdržan jer nije prisustvovao toj sjednici).  

 

AD 1 Komisija za razvoj raffa boćanja 

Z.Nasić izvijestio je prisutne o zaključcima sa sjednice Komisije za raffu, o promjeni datuma početka 

nove sezone 1.HRL-e, održanom ždrijebu, formiranju komisije za pregled terena.  

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

- Izmjene i dopune kalendara raffa natjecanja bit će uvrštene u izmjene i dopune 

Kalendara natjecanja HBS-a na sljedećoj sjednici IO-a 

- Potvrđuje se ždrijeb 1.HRL-e 

- Usvojene Propozicije o državnim natjecanjima – 1.HRL sezona 2021. 

AD 2 Komisija za razvoj petanka boćanja 

M.Gnjidić izvijestio je prisutne o prijavljenim klubovima za novu sezonu, o instruktaži i polaganju za 
suce u dogovoru sa ZS HBS-a koja će se održati od 19. do 20.ožujka u Šibeniku. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojeno: 

- Prijavljeni petanka klubovi za novu sezonu natjecanja su: PK Šibenik, PK Vodice, PK 
Dalmatino, PK Krčić, PK Krešimirov grad i PK Tribunj 

- Službeni naziv klupskog petanka natjecanja u 2021.godini je HRVATSKA PETANKA 
LIGA. 

- HPL 2021.igra se po dvokružnom sustavu 
- Za sljedeću sjednicu IO-a Komisija za petanku izradit će prijedlog propozicija i 

kalendar natjecanja. 

AD 3 – Promjena kalendara natjecanja HBL - a sukladno mjerama  CZ RH - završnica 1. HBL-e, 

nastavak 2.-ih, 3.-ih HBL i HJBL + dopis IBS 

Sukladno odluci Stožera CZ RH od 12.3.2021.godine omogućeno je od 15.3.2021.godine natjecanje u 

svim sportovima na svim nivoima na otvorenom bez prisustva gledatelja.  

Sukladno navedenoj odluci Stožera jednoglasno su donesene sljedeće odluke: 

- Usvaja se promjena kalendara natjecanja HBS-a 

- Usvaja se naputak za Povjerenika 2.HBL jug i Povjerenika za suđenje 2.HBL – jug za 

postupanje u slučaju kiše 

U slučaju novih mjera Stožera CZ RH IO će donijeti odluke o eventualnim izmjenama 

kalendara i propozicija za nastavak natjecanja i u 2.HBL sjever i u 3.HB ligama. 

D.Blečić izvijestio je prisutne da je na temelju razgovora s izbornicima Č.Vukelićem, V.Matetićem, 

predstavnicima BS PGŽ i IBS-a te dopisa IBS-a upućenog IO-u, usvojen zaključak da se nova sezona 

HJBL-e odgodi do ljeta. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Početak nove sezone natjecanja u Hrvatskoj juniorskoj boćarskoj ligi odgađa se do ljeta. 
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Jednoglasno je donesena odluka:  zadužuje se Sudačka komisija da razradi prijedlog 

delegiranja sudaca iz susjednih županija za polufinalne susrete 1.HBL-e. 

AD 4 Promjena propozicija HBL - vezano za mjere CZ RH od 15.3.2021.godine 

Sukladno odluci Stožera CZ RH-e, nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 
 
U Propozicijama o državnim natjecanjima – II.HBL Jug sezona 2020/2021. postojeći članak 16. 
mijenja se i glasi: 

 

„Klubovi II. HBL jug susrete odigravaju ISKLJUČIVO na otvorenim terenima ili natkrivenim 

terenima s kompletno otvorenim najmanje dvije (2) bočne strane i sa najmanje četiri staze, 

koje čine boćalište. Moguća je i promjena mjesta odigravanja susreta, ali nju mora odobriti 

Povjerenik lige, uz obavezu igranja isključivo na otvorenim ili natkrivenim terenima kako je 

i navedeno.“ 

 

AD 5 Odluka o domaćinstvu – završnica 1.HBL-e u sezoni 2020./2021. 

 

Predsjednik je izvijestio prisutne da su, sukladno zaključku sa prošle sjednice IO-a, on, D.Peršić i 

D.Blečić u nekoliko navrata imali razgovore s potencijalnim organizatorima završnice 1.HBL-e. 

Od svih centara u ovom trenutku najbolje uvjete ponudio je BK Komiža koji je spreman sufinancirati 

i dio troškova organizacije, imaju dvoranu koja zadovoljava sve uvjete sukladno Propozicijama, 

podršku je dala i lokalna zajednica koja, osim promocije muškog i ženskog boćanja, ima interes i za 

promociju svojih aktivnosti. 

D.Blečić i D. Peršić predložili su, zbog epidemioloških mjera i situacije na terenu, da se ostavi 

prostora u kalendaru natjecanja za eventualne odgode susreta, promjenu datuma završnice za 8. i 

9.svibnja 2021.godine. 

Nakon dulje rasprave donesene su sljedeće odluke: 

- Jednoglasno se potvrđuje Komiža za održavanja završnice 1.HBL-e sezona 2020./2021.  

- Organizator završnice BK Komiža. 

- Većinom glasova (1 suzdržan) potvrđuje se datum završnice 1.HBl-e – 8. i 9. 5. 2021.g. 

- Većinom glasova (1 suzdržan) - ždrijeb za završnicu 1.HBL-e obavit će se na susretu 

XIV. kola Pula - Zrinjevac 

 

AD 6 Pripreme reprezentacija: mladi, žene, seniori 

Glavna tajnica izvijestila je da su izbornici dostavili plan aktivnosti reprezentacija (natjecanja i 

pripreme) s kojima će se krenuti u realizaciju sukladno usvojenom kalendaru natjecanja i 

epidemiološkim mjerama. 

 

AD 7 Prijedlog promjene sustava registracije igrača  

 

L.Matković, predsjednik Komisije za akte i Glavna tajnica ukratko su upoznali prisutne s nekim od 

najvažnijih promjena u prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih 

udruga. U važećem pravilniku je izostavljena službena internetska aplikacija saveza, koja predstavlja 

temelj kako sustava registracije u Savezu tako i sustava natjecanja (baza igrača/ica, baza natjecanja,  
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pravilnici, baza sudaca, baza voditelja, unos izvješća, kreiranje službenih ligaških tablica, itd.) te je 

ona sada uvrštena u pravilnik. Predlaže se stavljanje Pravilnika o članarinama van snage, a njegove 

odredbe se uvrštavaju u Pravilnik o registraciji (pravilnik mijenja ime jer se njime regulira ne samo  

registracija igrača i boćarskih udruga već i registracija županijskih saveza, trenera, voditelja, sudaca 

itd.). Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika na Skupštini jedan je od koraka u projektu promjene 

sustava registracije i naplate članarina, što naknadno uključuje i promjenu formata članskih 

iskaznica. Navedene promjene u sustavu registracije, po usvajanju na Skupštini, bile bi u primjeni već 

od perioda za registraciju natjecateljske sezone 2021./2022. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga i 

materijal se upućuje u redovnu proceduru na raspravu županijskim savezima radi usvajanja 

na sjednici Skupštine HBS-a. 

AD 8 Izvješće sa sastanka Sportske komisije FIB  

D.Peršić izvijestio je prisutne da su na video sjednici Sportske komisije FIB određene discipline 

koje bi se igrale na SP u 2021.godini . 

U 2021.godini trebalo bi se održati SP za mlade (Martigues 14.-19.9.21) i SP za seniorke (Alassio  12.-

17.10.21). Prijedlog SK FIB mora biti službeno potvrđen na IO FIB da bi bio konačan: 

1.SP za boćarice Alassio 

- SENIORKE: pojedinačno klasično, par klasično, brzinsko, precizno i štafeta  

 -MJEŠOVITI par klasično 

- SENIORI – brzinsko i pojedinačno klasično 

2. SP za mlade Martigues 

U18 i U23: par, pojedinačno, precizno 

U18: Štafeta 

U23: brzinsko  i mješovita štafeta SENIORI 

 

AD 9 Skupština ZS HBS-a  

B.Nadenić potvrdio je da je u pripremi sjednica Skupštine ZS HBS-a koja bi se trebala održati prije 

Skupštine HBS-a. Ako ne bude moguće održavanje sjednice uživo, sukladno epidemiološkim 

mjerama, ista će biti organizirana putem video veze. 

AD 10 Skupština ZT HBS-a 

S.Stipić potvrdio je da je sjednica Skupštine Zbora trenera u pripremi za održavanje prije sjednice 

Skupštine HBS-a. 

AD 11 Izborna skupština HBS-a  

Predsjednik je potvrdio da je u planu održavanje sjednice Skupštine uživo u drugoj polovici svibnja 

ili početkom lipnja. 

 

AD 12 Razno: 

 

a) KUP i kandidature za PH – jednoglasno potvrđeno da će o kandidaturama za PH odlučivati 

na sljedećoj sjednici IO-a. 

KUP Hrvatske – kalendarom je predviđeno održavanje natjecanja u listopadu, a formula natjecanja 

ostaje ista kao i za 2020.godinu kad zbog epidemije natjecanje nije održano. 
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b) R.Vojković – novi državni rekord 

Sukladno Pravilniku o rekordima i dostavljenoj dokumentaciji jednoglasno je potvrđen novi 

državni rekord za seniorke u brzinskom izbijanju 36/40 pogodaka, koji je ostvarila Ria 

Vojković na prvenstvenoj utakmici HŽBL-e 14.ožujka 2021.godine. 

 

c) S.Grgantov – zahtjev za registraciju 

S.Grgantov – član Villaraspa, kluba iz 2.talijanske lige, uputio je pisani zahtjev sa zamolbom za 

registraciju u HBS zbog odustajanja kluba od daljnjeg natjecanja. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:  

Odbija se zahtjev igrača Saše Grgantova za registracijom u HBS van prelaznog roka sukladno 

članku 17 Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga. 

 

d) Zahtjev BK Komiža  

BK Komiža uputio je zahtjev za nastavkom natjecanja u dvorani. Jednoglasno je donesen zaključak da 

nema osnove za davanjem posebnih uputa za igru jer još nije na rasporedu 3.HBL Srednja Dalmacija. 

 

  

 

Sjednica je započela s radom u 17.30, a završila u 20 sati. 

 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

  

                         


