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Zagreb, 7. listopada 2021.  

Broj: 242-1/2021 

• ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

 

IZVJEŠĆE 

  

sa XXXV. sjednice Izvršnog odbora održane 

7.listopada 2021. godine s početkom u 19 sati putem video veze 

 

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

Slobodan Marelja-Bošnjak, Dino Blečić i Luko Hendić 

Odsutni: Krešo Troskot, Siniša Stipić i Alen Papak  

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica i Boris Nadenić-predsjednik ZS HBS-a 

 

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 31.8.2021. godine  
1. HJBL 2021: 

• Ždrijeb 
• Imenovanje jednog povjerenika HJLB 
• Propozicije, obrasci, baza - objava i priprema 
• Delegiranje sudaca HJBL 

2. Promjene MTP - datum primjene – HBS 

• Edukacija sudaca 
3. Hrvatska kadetska boćarska liga 

• Propozicije natjecanja HKBL  
• Poziv za prijavu za nastup u HKBL - rok za prijavu 

4. Zimski prijelazni rok - uvjeti i rokovi 

5. Informacije i izborima u FEB i FIB 

6. Razno 

• PH – informacije 
• Disciplinski postupci 

 

koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

AD 0. Usvajanje izvješća sa sjednice IO-a od 31.kolovoza 2021.godine 

Izvješće sa sjednice IO-a od 31.kolovoza 2021.godine jednoglasno je usvojeno. 
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AD 1. Hrvatska juniorska boćarska liga 2021 

Po prijedlozima Sportske komisije jednoglasno su donesene odluke: 

• Početak natjecanja u HJBL 2021. – 16./17.listopada 2021. 

• Usvojene su Propozicije HJBL-e   

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

• Dino Blečić jednoglasno imenovan povjerenikom HJBL-e 2021. 

• Potvrđen sastav HJBL-e za 2021:  

- Skupina Istra – JE Istra Poreč, JE Buzet, JE Pazin 

- Skupina PGŽ – JE Sveti Jakov, JE Vargon, JE Čavle ŠB, JE Lovran 

- Skupina Dalmacija – JE DNŽ, JE ŠKŽ, JE SDŽ 

 

 

AD 2 Promjene MTP-a 

D.Peršić izvijestio je prisutne o promjenama MTP-a usvojenim na Kongresu FIB-e održanom tijekom 

SP u Martiguesu. Na međunarodnim natjecanjima primjena izmjena i dopuna MTP-a kreće od 

1.1.2021.godine. Na prijedlog Sportske komisije donesena je jednoglasna odluka: 

 

Datumi primjene usvojenih promjena MTP-a u HBS-u: 

• od 23.10.2021.godine za Super Hrvatsku boćarsku i Hrvatsku žensku boćarsku ligu 

• od 1.1.2022.godine za sva ostala natjecanja u HBS-u 

 

B.Nadenić potvrdio da će svi suci biti upoznati s promjenama MTP-a na sudačkim instruktažama. 

 

AD 3 Hrvatska kadetska boćarska liga 

Jednoglasno usvojene odluke: 

• Početak natjecanja 28.studeni 2021.godine 

• Prijave ekipa do 25.listopada 2021.godine 

• Dino Blečić imenovan povjerenikom HJBL-e 2021. 

• Usvojene Propozicije Hrvatske kadetske boćarske lige  

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/10/Propozicije-HKBL-2021.pdf 

 

AD 4 Zimski prelazni rok 

Uslijed izvanredne situacije izazvane pandemijom COVID, a temeljem članka 33. i 40. Pravilnika o 

registraciji igrača i boćarskih udruga na prijedlog Sportske komisije donesena je jednoglasna odluku 

o ograničenom zimskom prijelaznom roku za sve članice HBS-a: 

1. Trajanje zimskog prijelaznog roka je od 20.12.2021.- 05.01.2022. 

2. U zimskom prijelaznom roku registraciju i prijelaz mogu izvršiti: 

• Igrači s valjanom ispisnicom, a koji se nisu registrirali u ljetnom prijelaznom roku 

u 2021. Isto važi i za igrače kojima je posljednja registracija bila u inozemnom 

klubu 

• Igrači kojima je klub u kojem su registrirani u natjecateljskoj sezoni 2021/2022. 

izdao ispisnicu za prijelaz u ovom izvanrednom prijelaznom roku 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/10/Propozicije-HJBL-2021.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2021/10/Propozicije-HKBL-2021.pdf
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3. Igrači su dužni podnijeti klubovima zahtjev za ispisnicom od 20.12.-25.12.2021. s obaveznom 

naznakom kluba za kojeg se namjeravaju registrirati. Za razliku od „redovnog ljetnog 

prijelaznog roka“ klub nije obavezan izdati igraču ispisnicu.  

4. Igrači registrirani u natjecateljskoj sezoni 2021/2022. koji pribave ispisnicu svojih klubova, a 

ne podnesu zahtjev za registracijom u zimskom prijelaznom roku 2021/2022. ostaju članovi 

klubova za koje su registrirani u ljetnom prijelaznom roku.  

5. Igrači koji su ostvarili pravo prijelaza i registracije u zimskom prijelaznom roku zahtjev za 

registraciju podnose Hrvatskom boćarskom savezu koji će obavljati registracije za sve klubove 

HBS-a. Naknada za prijelaz i registraciju u ovom prijelaznom roku iznosi =50,00 kuna i mora 

se uplatiti na račun HBS-a zajedno s dostavom zahtjeva za registraciju/prijelaz.  

 

AD 5 Izbori u FIB i FEB – informacija na znanje 

 

T.Ćurko  izvijestio je prisutne o rezultatima održanih izbori u međunarodnim boćarskim federacijama 

za novo mandatno razdoblje od 2021. – 2025., što je posljedica kontinuiranog rada, dobre i intenzivne 

suradnje u regiji, odrađenih ali i planiranih aktivnosti za naredno razdoblje:   

      -  11.rujna na online izborima za predsjednika i vodstvo Europske boćarske federacije (FEB) 

T.Ćurko je izabran za predsjednika FEB-a. 

       -  16.rujna na online izborima za predsjednika i vodstvo Svjetske boćarske federacije (FIB)  

D.Peršić izabran je za dopredsjednika FIB-a, B.Nadenić za predsjednika Sportske komisije i 

D.Blečić za člana te komisije i L.Matković za člana Disciplinske komisije. 

 

AD 6 Razno: 

 

a) PH informacije 

D.Blečić i Glavna tajnica izvijestili su prisutne da su, sukladno usvojenom Kalendaru natjecanja, u 

tijeku pripreme za održavanje završnice seniorskog Kupa Hrvatske na Pelješcu, Luko Hendić, voditelj 

natjecanja potvrdio je da su klubovi BK Sveta Ana i BK Putniković spremni, da je do sada poznato 6 

klubova predstavnika županijskih saveza (BS ŠKŽ i BSA DNŽ još igraju županijska prvenstva). 

Nastavljaju se i pripreme preostalih pojedinačnih seniorskih prvenstava – otvorene su prijave za 

seniorke za discipline pojedinačno klasično, bližanje i izbijanje u krug i štefetno izbijanje koje se 

održava u Labinu, od 22. – 24.listopada. 

b) Disciplinski postupci 

T.Ćurko potvrdio je da moramo biti ažurniji po pitanju disciplinskih postupaka. Smatra da Disciplinski 

sudac kvalitetno obavlja svoj posao, ali slijedom objektivnih okolnosti dogodio se manji zastoj u 

rješavanju postupaka. Vjeruje da će nastavak sezone biti redovitiji.  

 

 

Sjednica je započela s radom u 19, a završila u 20 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

 

 


