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Zagreb, 31.ožujka 2021.  

Broj: 93-1/2021 

 

- ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XXIX. sjednice Izvršnog održane 

31.ožujka 2021. godine s početkom u 17 sati putem Skypea 

 

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

Stipić, Krešo Troskot, Loris Matković, Slobodan Marelja-Bošnjak, Luko Hendić i Dino Blečić. 

Odsutni: Alen Papak  

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica. Boris Nadenić – predsjednik Sudačke komisije, Milan 

Gnjidić – predsjednik Komisije za razvoj petanka boćanja i Svemir Drlić – član Komisije za razvoj raffa 

boćanja, Davor Koraca – povjerenik 3.HBL Istra - Primorje 

 

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 16.03. 2021. godine  
1. Petanka aktivnosti 
2. Raffa aktivnosti 
3. Promjena kalendara natjecanja HBL - a sukladno mjerama CZ RH  
4. Odustajanje BK Gorčine i BK Marčelji od natjecanja u 2 HBL-i  
5. Kandidature ŽBS za organizaciju PH  
6. Imenovanje komisije za organizaciju  - završnica 1.HBL-e  
7. Organizacija boćarskog četveroboja za boćarice – POZIVNI NATJEČAJ  
8. Pripreme reprezentacije; mladi, žene, seniori  
9. Izvješće sa sastanka IO-a  FIB  
10. Skupština ZS HBS-a  
11. ZT HBS-a  
12. Izborna Skupština HBS-a  
13. Razno 

 

 

koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

AD 0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 16.ožujka 2021. godine 

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
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AD 1 Petanka aktivnosti 

M.Gnjidić izvijestio je prisutne o problemu s kojim su se susreli članovi petanka klubova iz BS 

Šibensko-kninske županije. Naime, zbog svima poznatih razloga uzrokovanih pandemijom, nisu 

dobili termine za liječničke preglede prije predviđenog početka nove sezone petanka natjecanja, te 

je zatražio mišljenje IO-a što učiniti po tom pitanju. 

Nadalje, M.Gnjidić spomenuo je da postoje različita tumačenja o pitanju granulacije pijeska za 

petanka terene. D.Blečić, potvrdio je ispred Sportske komisije, da HBS svojim pravilnicima i 

propozicijama natjecanja želi standardizirati uvjete na terenima za sve tri sportske grane. Važno je 

za petanku pravovremeno definirati i te uvjete i kao takve ih propisati u propozicije. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene sljedeće odluke: 

- Sukladno Zakonu o sportu svi registrirani igrači i igračice u HBS-u za natjecanje 

moraju imati potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu te se prihvaća prijedlog 

Sportske komisije i pomiče se početak natjecanja u 1.HPL-i za jedan tjedan kako bi 

igrači obavili dogovorene preglede. Izmjene kalendara 1.HPL-e bit će uvrštene u 

jedinstveni Kalendar natjecanja za 2021. 

- Usvajaju se Propozicije natjecanja 1.HPL-e za sezonu 2021. uz napomenu da će 

Sportska i Komisija za petanku definirati odredbe o granulaciji. 

- Na prijedlog Sportske komisije imenuje se Luka Gracin za povjerenika 1.HPL-e za 

2021.godinu 

- Hrvatska petanka liga imenuje se u 1.Hrvatska petanka ligu kao najviši rang 

seniorskog natjecanja u petanki. 

AD 2 Raffa aktivnosti 

S.Drlić izvijestio je prisutne da Komisija za razvoj raffa boćanja i dalje aktivno radi na pripremi nove 

sezone natjecanja, te kontinuirano razrađuju ideje kako raffa boćanje prikazati i približiti ostalim 

boćarima i boćaricama, a posebno mladima. Zbog toga su izrađene i Propozicije o raffa natjecanjima, 

koje između ostalog uključuju i PH u disciplini pojedinačno precizno i KUP Hrvatske. Upravo za te 

dvije discipline smatraju da bi bile atraktivne za prezentaciju u ljetnim mjesecima u nekom od 

gradova/boćarskih centara u Dalmaciji (npr.Sinj) ali i u Istri. Zbog specifičnosti podloge, posudili bi 

tepihe koji su korišteni za prezentaciju boćanja na Stradunu. Članovi IO-a podržali  su tu inicijativu, 

D.Peršić je potvrdio da što se tiče Istre izravno kontaktiraju IBS, a on će se rado uključiti u te 

aktivnosti kao posrednik. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene sljedeće odluke: 

- Na prijedlog Sportske komisije imenuje se Petar Vučković za povjerenika 1.HRL-e za 

2021.godinu. 

- Imenuje se 1.Hrvatska raffa liga kao najviši rang seniorskog natjecanja u raffa boćanju. 

- Usvajaju se Propozicije prvenstva Hrvatske u raffa boćanju. 

 

AD 3 – Promjena kalendara natjecanja HBL - a sukladno mjerama  Stožera CZ RH – doigravanje 

HŽBL-e, 3. HBL  

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.  
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Sukladno navedenoj odluci Stožera jednoglasno su donesene sljedeće odluke: 

- Usvaja se promjena kalendara natjecanja HBS-a za HŽBL, 3.HBL-IP i 3.HBL – SD 

- Usvajaju se promjene Propozicija o državnim natjecanjima – 2.HBL sjever sezona 

2020/2021 u čl.16 i Propozicije o državnim natjecanjima 3.HBL-e sezona 2020/2021 

u čl. 16 

- Usvaja se Naputak za Povjerenike za 2. HBL sjever, 3. HBL - sve, Predsjednika Sudačke 

komisije HBS-a i sve suce 2-ih i 3-ih HBL i sve klubove 2. HBL sjever i 3.-ih HBL-a za 

postupanja u slučaju kiše i lošeg vremena uslijed kojeg nije moguće igranje na 

otvorenim boćalištima 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/93-2-Odluka-IO-a-2.HBL-sjever-i-

3.HBL_.pdf 

Na prijedlog Sportske komisije Izvršni odbor jednoglasno imenuje Davora Koracu za 

povjerenika 3.HBL Istra- Primorje. 

D.Koraca zahvalio je IO-u na ukazanom povjerenju te izrazio spremnost za buduću suradnju. 

BK Komiža za prošlu sjednicu IO-a uputio je zahtjev koji je sada postao aktualan te je nakon kraće 

rasprave donesena jednoglasna odluka: 

Zbog toga što na otoku Visu ne postoji zamjenski boćarski teren, dopušta se iznimno BK 

Komiža nastup u dvorani u susretima 3.HBL Srednja Dalmacija,  ako za svaki susret, uz 

suglasnost povjerenika lige, do petka pribave i pisanu suglasnost nadležnog stožera CZ-e  

 

Nakon kraće rasprave o najnovijim mjerama nacionalnog stožera CZ-e, jednoglasno se ponavlja 

odluka: 

Sukladno odlukama Stožera CZ RH zabranjuju se treninzi u dvoranama, osim za klubove 

1.HBL-e i kategorizirane sportaše/ice. 

 

AD 4 Odustajanje BK Gorčina i BK Marčelji od daljnjeg natjecanja 

D.Blečić izvijestio je prisutne o tužnoj vijesti da su od daljnjeg natjecanja u 2.HB ligama odustala dva 

kluba,  BK Gorčina i BK Marčelji, te sukladno propozicijama HBS-a odlaze u najniži rang županijskog 

natjecanja. 

BK Gorčina donio je odluku o odustajanju najvećim dijelom zbog velikog broja igrača starije životne 

dobi, a BK Marčelji zbog toga što su ostali bez boćarskih terena za domaće susrete. 

Članovi IO-a izrazili su nadu da se klubovi neće ugasiti i da će se u budućnosti ponovo vratiti u 

nacionalni rang natjecanja. 

 

AD 5 Kandidature za organizaciju PH i KUP-a 

 

D.Blečić izvijestio je prisutne da su ured Saveza pristigle kandidature za državna pojedinačna 

prvenstva i Kup iz BS GZ, IBS-a, BS PGŽ, ŽBK Komiža i BK  Putniković i Sveta Ana. 

Budući da u prijavama nije bilo preklapanja rasprava je o njima je bila kratka i konstruktivna te su 

jednoglasno donesene sljedeće odluke: 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/93-2-Odluka-IO-a-2.HBL-sjever-i-3.HBL_.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/93-2-Odluka-IO-a-2.HBL-sjever-i-3.HBL_.pdf
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- Potvrđuje se BS Grada Zagreba za organizaciju PH za seniore u disciplinama 

pojedinačno klasično i bližanje i izbijanje u krug. 

- Potvrđuje se IBS za organizaciju PH za juniore i PH za seniorke u disciplinama 

pojedinačno klasično, bližanje i izbijanje u krug i štafetno izbijanje. 

- Potvrđuje se BS PGŽ za organizaciju PH za kadete. 

- Potvrđuje se ŽBK Komiža za organizaciju PH za seniorke u disciplinama par klasično, 

precizno i brzinsko izbijanje. 

- Potvrđuju se BK Putniković i BK Sveta Ana na Pelješcu za organizaciju KUP-a Hrvatske 

za seniore  

 

Sva PH su otvorenog tipa osim KUP natjecanja u kojem nastupa osam (8) najboljih ekipa sukladno 

propozicijama KUP-a Hrvatske za 2021.godinu. 

Mole se županijski savezi da pravovremeno odigraju kvalifikacije za KUP Hrvatske za seniore. 

 

AD 6 Imenovanje Komisije za organizaciju završnice 1.HBL-e 

Na prijedlog Sportske komisije jednoglasno je imenovana Komisija za organizaciju završnog 

turnira 1.HBL -e u sastavu: 

Tomislav Ćurko, Denis Peršić, Lukrecija Zanki, Dino Blečić, Siniša Stipić i Jerko Marinković, 

predstavnik domaćina (BK Komiža) 

 

AD 7 Organizacija boćarskog četveroboja za boćarice – pozivni natječaj  

D.Peršić podsjetio je prisutne da je sukladno dogovoru s predstavnicima federacija SLO, BiH, CG i 

SRB, Hrvatski boćarski savez ove godine domaćin prvog izdanja međunarodnog četveroboja za 

boćarice (SLO, CG, SRB i HR) koji bi se trebao održati od 1. – 3.listopada 2021.godine. 

D.Blečić potvrdio je da je BK Čavle ŠB izrazio želju za organizaciju tog turnira, a Glavna tajnica 

potvrdila je da su također i BK Kastav te BK Gornji kraj Ladvić izrazili spremnost za organizaciju 

jednog međunarodnog turnira kako promovirali svoje novoizgrađene boćarske dvorane. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Hrvatski boćarski savez upućuje poziv BK Čavle ŠB, BK Gornji kraj Ladvić i BK Kastav da iskažu 

interes i namjeru za organizaciju 1.izdanja međunarodnog četveroboja za boćarice. 

Rok za dostavu kandidature je do 15.svibnja 2021.godine. 

 

AD 8 Pripreme reprezentacija  

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da su, sukladno usvojenim kalendarima natjecanja te planovima 

priprema i natjecanja, izbornici za naredno razdoblje potvrdili sljedeće datume:  

- Ženska reprezentacija – pripreme od 4. – 7.svibnja u Komiži, 8-10 boćarica 

- Reprezentacija U-18 i U-23 – pripreme od 11. – 13.svibnja u Sinju – za nastup na 

međunarodnom petoboju u Crnoj Gori od 14. – 16.svibnja. – ukupno 12 sportaša 

- Kandidati za nastup na turniru mješovitih parova – pripreme od 8. – 10.lipnja na Platku  

AD 9 Izvješće sa sastanka IO-a FIB  

D.Peršić izvijestio je prisutne da je na video sjednici IO-a FIB održanoj 20.ožujka usvojen Kalendar 

natjecanja za 2021.godinu, potvrđeni su  prijedlozi promjena Međunarodnog tehničkog pravilnika za 

usvajanje na Kongresu, te potvrđeni međunarodni suci za 2021.  
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Neke od najvažnijih odluka: 

Svjetsko prvenstvo za mlade igrat će se u francuskom Martiguesu 14.-19.9.2021.godine 

• U kategoriji U18 titule će se dijeliti u disciplinama: par klasično, pojedinačno klasično, precizno 

izbijanje i štafetno izbijanje 

• U kategoriji U23 titule će se dijeliti u disciplinama: par klasično, pojedinačno klasično, precizno 

izbijanje i brzinsko izbijanje (na 3 pozicije) 

• Na istom natjecanju nastupit će i seniori u brzinskom izbijanju na 3 pozicije kao i seniorska 

mješovita štafeta 

• Tijekom SP u Martiguesu održat će se izborni kongres u FIB za razdoblje od 2021.-2025.godine 

2. Svjetsko prvenstvo za boćarice održat će se u talijanskom Alassiu 12.-17.10.2021.godine. Boćarice 

će nastupiti u sljedećim disciplinama: 

• Par klasično 

• Pojedinačno klasično 

• Precizno izbijanje 

• Štafetno izbijanje 

• Brzinsko izbijanje 

3. Na ovom svjetskom prvenstvu podijelit će se po prvi put i titula svjetskih prvaka u disciplini 

„mješoviti par klasično“ 

4. Na istom mjestu i u isto vrijeme (Alassio) održat će se i svjetsko prvenstvo za seniore u 

disciplinama par klasično i pojedinačno klasično. 

 

AD 10 Skupština ZS HBS-a  

B.Nadenić potvrdio je da je u pripremi sjednica Skupštine ZS HBS-a, a do tada će sigurno biti još 

operativnih sastanak IO-a ZS HBS-a. 

Izvijestio je prisutne o održavanju instruktaže u Šibeniku za petanka suce, ispitu su pristupila i 

uspješno položila osmorica sudaca. 

Također je potvrđeno da će na četvrtzavršnicama 1.HBL-e suditi suci iz susjednih ŽBS. 

 

AD 11 Skupština ZT HBS-a 

S.Stipić potvrdio je da će se sjednica Skupštine Zbora trenera održati prije održavanja sjednice 

Skupštine HBS-a. 

 

AD 12 Izborna skupština HBS-a  

Predsjednik je potvrdio da će se sjednica Skupštine HBS-a održati 6.lipnja 2021.godine u Zagrebu. 

 

AD 13 Razno 

Nije bilo tema za raspravu. 

Sjednica je započela s radom u 17, a završila u 19.30 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

  


