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Zagreb, 27.travnja 2021.  

Broj: 105-1/2021 

 

- ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XXX. sjednice Izvršnog održane 

27.travnja 2021. godine s početkom u 17 sati putem Skypea 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Denis Peršić-dopredsjednik, Siniša Stipić, Krešo Troskot, Loris 

Matković, Slobodan Marelja-Bošnjak, Luko Hendić i Dino Blečić. 

Odsutni: Tomislav Ćurko i Alen Papak  

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica. 

 

Sjednicu je otvorio Denis Peršić koji je na početku pozdravio sve prisutne, ispričao se u ime T.Ćurka koji 

je iznenadno službeno spriječen sudjelovati u radu IO-a, nakon toga je, sukladno Poslovniku o radu 

Izvršnog odbora, 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 31.3.2021. godine  
1. Sportska komisija: 

• Kalendar natjecanja HBS-a – izmjene i dopune 
• Propozicije natjecanja HBL volo za 2021/2022 
• Prijedlog termina za popunu HB liga 
• KEP 2021 – boćari i boćarice 

2. Zahtjev BK Pule 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o kategorizaciji 
4. Dopis BS PGŽ – registracija S.Gulja 
5. Izvješće ABC Konfederacije od 9.4.2021.godine 
6. Razno: 

a) 1.Međunarodna online edukacija za suce – volo  
koji je jednoglasno usvojen. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

AD 0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 31.ožujka 2021. godine 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

AD 1 Sportska komisija 

D.Blečić u ime Sportske komisije ukratko je po točkama predstavio dostavljene materijale, nakon kraće 

rasprave u kojima su sudjelovali svi prisutni članovi IO-a donesene su odluke kako slijedi: 

a) Kalendar natjecanja HBS-a – jednoglasno usvojene izmjene i dopune. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/ 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/
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b) Propozicije natjecanja HBL volo za sezonu 2020/2021 – usvojene većinom glasova – 1 

suzdržan 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-Super-HBL-2021-22.pdf 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-1.-HBL-2021-22.pdf 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-2.-HBL-2021-22.pdf 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-H%C5%BDBL-2021-22.pdf 

c) Prijedlog termina za popunu HB liga – jednoglasno usvojen 

Kvalifikacije za popunu SUPER LIGE: 

1. UTAKMICA – 22.6.2021.g. SA POČETKOM U 15 sati  

2. UTAKMICA – 26.6.2021.g. SA POČETKOM U 15 sati 

 

Kvalifikacije za popunu 1. HBL – jug i sjever 

1. Utakmica – 3.7.2021. – sa početkom U 15 sati 

2. Utakmica – 10.7.2021. – sa početkom u 15 sati 

 

Kvalifikacije za popunu 2. HBL – D-N, I-P, Srednja Dalmacija, Z-S – turnirski po područjima 

1. Utakmica – 17.7.2021.g. – sa početkom u 15 sati 

2. Utakmica – 18.7.2021.g. – sa početkom u 15 sati 

 

PRVENSTVO HRVATSKE ZA KADETE – OD 21.7. – 25.7.2021.godine  

 

D.Blečić jedini je zadužen za vođenje doigravanja za popunjavanje svih HBL-a. 

 

d) KEP 2021 – boćari i boćarice – jednoglasno usvojeno 

Temeljem odluke Izvršnog odbora HBS-a s 26. sjednice održane 7.1.2021. a nakon što je Europska 

boćarska federacija odredila formule natjecanja Kupa Europskih prvaka u 2021. godini IO HBS-a donosi 

odluku: 

1.Hrvatski boćarski savez u Kupu Europskih prvaka za boćare u 2021. predstavljaju prvak 1.HBL-e u 

natjecateljskoj sezoni 2019./2020. i prvak 1.HBL-e u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. Ako BK Pula 

postane prvak 1. HBL-e u sezoni 2020./2021. drugi predstavnik u KEP bit će  drugoplasirana ekipa 1. HBL-

e iz sezone 20/21.  

2.Hrvatski boćarski savez  u Kupu Europskih prvaka za boćarice u 2021. predstavlja prvak HŽBL-e u 

natjecateljskoj sezoni 2020./2021. 

 

Obrazloženje: 

Na sjednici IO  F.E.B održanoj 2.4.2021.godine određeno je da se Kup europskih prvaka igra na sljedeći 

način: 

1.KEP za boćare održat će se kroz dva kvalifikacijska turnira; skupina istok i skupina zapad. Na turniru 

skupine istok nastupit će dva francuska predstavnika i dva talijanska predstavnika. Na turniru skupine 

istok nastupit će dva hrvatska predstavnika, jedan slovenski predstavnik i jedan predstavnik-pobjednik 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-Super-HBL-2021-22.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-1.-HBL-2021-22.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-2.-HBL-2021-22.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/04/Propozicije-H%C5%BDBL-2021-22.pdf


  
 

Video sjednica IO-a od 27.travnja 2021. godine Stranica 3 

 

kvalifikacija u kojima nastupaju klubovi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dvije prvoplasirane 

ekipe s kvalifikacijskih turnira skupina istok i skupine zapad nastupit će na završnici KEP -  final four 

2.KEP za boćarice održat će se u obliku završnog turnira  - final foura na kojem će nastupiti klubovi 

predstavnici (po jedan) iz Francuske, Italije, Slovenije i Hrvatske. 

AD 2 Zahtjev BK Pula 

Bk Pula uputio je pisani zahtjev IO-u da mu se dodijeli  suglasnost za organizaciju kvalifikacijskog turnira 

skupine istok Kupa europskih prvaka. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Izvršni odbor daje suglasnost Bk Pula za kandidaturu za organizaciju kvalifikacijskog turnira 

skupine istok prema ponuđenim uvjetima.  

Ured HBS-a uputit će žurno dopis u FEB sa zahtjevom za dodjelom domaćinstva navedenog 

natjecanja BK Pula. 

 

AD 3 – Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji 

 

L.Matković izvijestio je prisutne da su ured Saveza neposredno pred održavanje ove sjednice dostavljeni 

pisani materijali iz BS PGŽ-a, IBS-a, BS SDŽ i BS DNŽ. Zbog količine materijala koju nije moguće kritički 

danas obraditi predlaže održavanje tematske sjednice IO-a kroz nekoliko dana kako bi se o dospjelim 

komentarima i prijedlozima kvalitetno raspravilo i kako bi se usvojio konačan prijedlog izmjena i dopuna 

pravilnika za sjednicu Skupštine. 

Nakon kraće rasprave prijedlog L.Matkovića je jednoglasno usvojen. 

AD 4 Dopis BS PGŽ – registracija S.Gulje 

BS Primorsko-goranske županije uputio je zahtjev za tumačenjem odredbi Pravilnika o registraciji igrača 

i boćarskih udruga po zahtjevu za registraciju van prelaznog roka igrača Simona Gulje. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Sukladno članku 17.Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga registracija igrača Simona 

Gulje van prelaznog roka nije moguća. Obrazloženje ove odluke bit će naknadno dostavljeno 

igraču i županijskim boćarskim savezima. 

 

AD 5 Izvješće ABC Konfederacije od 9.travnja 2021.godine 

 

D.Peršić ukratko predstavlja izvješće sa sastanka ABC Konfederacije (Adriatic BOCCE Confederation) 

neformalne regionalne boćarske asocijacije kao rezultat dobre suradnje federacija SLO, HR, BiH, SRB i CG. 

Dogovoreno je da sva natjecanja u ovoj organizaciji nose predznak ABC: ABC četveroboj za boćarice, ABC 

petoboj za mlade, ABC Petoboj A.Anzur – A.Lagier Bruno. Na sjednici se između ostalog razgovaralo o 

zaključcima IO-a FIB i FEB, formiranju nove svjetske konfederacije boćarskog sporta (WPBF), o izborima 

u FIB i FEB, o prijedlozima novih članarina u međunarodnim asocijacijama, KEP 2021., o izradi propozicija 

natjecanja za ABC četveroboj i ABC petoboj, o online edukaciji sudaca, o aktiviranju Facebook stranice i 

izradi loga ABC Konfederacije, o međunarodnoj ženskoj boćarsko ligi i dr. 

 

AD 6 Razno 

 

a) 1.Međunarodna online edukacija za suce – volo 
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Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je 21.travnja 2021.godine na inicijativu ABC konfederacije, a u 

organizaciji Zborova sudaca HBS-a, BZS i BSCG uspješno održana 1.Međunarodna online edukacija za suce 

– volo na kojoj je sudjelovalo preko 80 sudaca iz SLO, BiH, Srbije, Crne Gore, Rusije, Slovačke i Hrvatske.  

 

 

Predavači su bili B.Nadenić (HR), B.Taškar (SLO) i P.Matković (CG). Izrađena je platforma za buduće 

edukacije (sustav online prijave, izrada video materijala, podjela potvrda o sudjelovanju) koje se mogu 

koristiti i za druge sustave unutar Saveza, kao npr. za edukacije Zbora trenera HBS-a. 

 

 

 

Sjednica je započela s radom u 17, a završila u 18.20 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Dopredsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Denis Peršić 

  


