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- Klubovima Super HBL-e 

- Županijskim boćarskim savezima 

 

PREDMET: NOVČANA PENALIZACIJA KLUBOVA SUPER HBL-e U SEZONI 2023./2024. 

Temeljem odluke Skupštine Hrvatskog boćarskog saveza od 6.7.2020.godine Izvršni odbor Hrvatskog 

boćarskog saveza na sjednici održanoj 8.veljače 2022.godine donosi: 

ODLUKU 

• Svi klubovi Super Hrvatske boćarske lige od natjecateljske sezone 2023./2024. dužni su 

sa svojim juniorskim ekipama sudjelovati u natjecanju Hrvatske juniorske boćarske lige 

(HJBL).  

• Klubovi Super HBL-e koji ne poštuju ovu odluku, odnosno klubovi koji započnu, a ne 

završe natjecanje u HJBL  dužni su platiti Hrvatskom boćarskom savezu 

penalizaciju/naknadu u iznosu od =15.000,00 kuna za sezonu 2023./2024., odnosno 

penalizaciju/naknadu  u iznosu od =20.000,00 kuna za svaku sljedeću natjecateljsku 

sezonu. 

• Uplaćene penalizacije/naknade prihodi su fonda za mlade i kao prihod Hrvatskog 

boćarskog saveza koristit će se isključivo za razvoj mladih igrača i s njima povezanim 

aktivnostima. 

• Svima klubovima Hrvatskog boćarskog saveza koji u jednoj natjecateljskoj sezoni 

sudjeluju i završe natjecanje i u HJBL i u HKBL klupska članarina umanjuje se za 50% za 

sljedeću natjecateljsku sezonu.  

Obrazloženje: 

1. Odluka Skupštine HBS-a temelji se na izrazito lošoj starosnoj strukturi igrača/ica i malom broju 

mladih igrača među registriranim članovima Hrvatskog boćarskog saveza. 

2. Hrvatski boćarski savez usvojio je propozicije natjecanja za HJBL kao stalne te ih neće u 

narednom razdoblju mijenjati u dijelu koji se odnosi na minimalan broja juniora potrebnih za 

sudjelovanje u HJBL kako bi klubovi Super HBL-e i svi ostali klubovi/centri/ŽBS zainteresirani 

za sudjelovanje u HJBL mogli planirati i pokrenuti svoje aktivnosti na području rada s mladima. 

3. Pored raznih pokrenutih programa i projekta na području rada s mladima HBS je smanjenjem 

klupske članarine klubovima koji sudjeluju u jednoj natjecateljskoj sezoni i u HJBL i u HKBL 

odlučio smanjiti obavezu za klupsku članarinu u iznosu od 50% kao doprinos i zahvalu takvim 

klubovima za daljnji poticaj za rad s mlađim dobnim kategorijama mladih boćara.  

U prilogu - Propozicije HJBL-e 

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza 

Denis Peršić 
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