
IZVJEŠĆE O RADU SPORTSKE KOMISIJE 

BS PGŽ ZA 2016. GODINU 
Sportska komisija BS PGŽ sastala se u više navrata te na svojim sastancima rješavala 

tekuću problematiku boćarskog sporta u županiji. Kako je naša županija bila domaćin 

mnogim događanjima tako smo se i mi u sportskoj komisiji organizirali te pripomogli u 

organizaciji svih prvenstava i turnira u našoj Županiji. Pa smo tako organizirali slijedeća 

natjecanja: 

- PH za juniore (Jadranovo 20.-24.07.2016.) 

- PH za kadete i juniorke (Podvežica 06. – 10.07.2014.) 

- PH za žene – krugovi i precizno izbijanje (Podvežica 22. I 23.10.2016.) 

- PH za žene – parovi i štafeta (Hrastenica 12. I 13.11.2016.) 

- PH za seniore – krugovi i pojedinačno kl. (Podvežica17. I 18.12.2016.) 

Isto  tako održala su se sva prvenstva Županije u svim kategorijama (seniori, juniori,kadeti 

i Žene) u svim disciplinama, kao i finale KUP-a BS PGŽ za 2016. Godinu te Juniorsku ligu. 

Odigrane su sve utakmice predviđene kalendarom natjecanja u svim Županijskim ligama. Isto 

tako nastavila se tradicija odigravanja revijalnih utakmica između prvakinja Hrvatske u 

2016.g., BK „Čavle-škole boćanja i reprezentacije PGŽ. I u muškoj konkurenciji rep. BS PGŽ 

protiv mješovite ekipe prvoligaša BK „Vargona“ i BK „Marinića“. Pripomogli smo i u 

organizaciji tradicijonalnih turnira parova „Klana 2016“, turnira „Sveti Vid 2016“.Zbog gustog 

kalendara (Juniorsko SP i Seniorsko EP) nismo bili u mogućnosti organizirati Božićni turnir 

2016. Za juniore. Sva natjecanja protekla su u sportski korektnom okruženju i natjecanju 

kako i priliči. 

Problemi su se pojavili u sezoni 2015/16 ,kada je Sportska komisija HBS-a donijela odluku 

da se u 3.HBL ukida obveza nadkrivenog igrališta u slučaju lošeg vremena. U više navrate je 

sportska komisija tražila od HBS-a da se ta odluka poništi,međutim svaki puta smo bili 

odbijeni od strane IO HBS-a. Isto tako bili smo i protiv odluke da se u juniorskim i kadetskim 

uzrastima mogu sastavljati parovi i štafete prema pripadnosti Županijskih BS, i isto tako su svi 

naši prijedlozi odbijeni od strane IO HBS-a. 

Rezultati naših boćarica i boćara u 2016. Godini: međunarodni 

- Bruno Kraljić (BK „Vargon“) – prvak svijeta do 23 godine u brzinskom izbijanju i 

štafetnom izbijanju skupa sa Marinom Ćubelom (BK“ Zrinjevac“)  

- Mateo Načinović i Dario Juričić (BK „Vargon“) – bronca sa svijetskog prvenstva parovi 

klasično 

- Karolina Bajrić BK „Čavle škola boćanja“ – izjednačen svjetski rekord u preciznom 

izbijanju sa 27 punata 

 

 



Domaća natjecanja: 

SENIORKE I SENIORI: 

- BK „Čavle škola boćanja“ – prvak Hrvatske za sezonu 2015/16. 

- Antonio Prlaguzić BK „Vargon“ – seniorski prvak Hrvatske u bližanju i izbijanju u krug 

za 2016. Godinu 

- Kristian Mulac BK „Kastav“ – prvak Hrvatske u pojedinačnom kl. Za 2016.g. 

- Mateo Načinović BK „Vargon“ – prvak Hrvatske u preciznom izbijanju 

-  Karolina Bajrić BK „Čavle škola boćanja“ – prvakinje Hrvatske u krugovima,parovima 

kl. i u štafetnom izbijanju 

- Tea Čančarević BK „Čavle škola boćanja“ – prvakinje Hrvatske u preciznom izbijanju 

- Virginia Bajrić BK „Čavle škola boćanja“ – prvakinja Hrvatske u brzinskom i štafetnom 

izbijanju 

Juniorke i juniori: 

-  Mateo Načinović BK „Vargon“ – prvak Hrvatske u preciznom i brzinskom izbijanju i u 

parovima klasično 

- Karlo Šaban BK „Sveti Jakov Jadranovo“ –  prvak Hrvatske u krugovima 

- Dario Juričić BK „Vargon“ –  prvak Hrvatske u parovima klasično 

- Karolina Bajrić BK „Čavle škola boćanja“ – prvakinje Hrvatske u parovima kl. , 

štafetnom izbijanju i preciznom izbijanju (svjetski rekord) 

- Virginia Bajrić  BK „Čavle škola boćanja“ – prvakinja Hrvatske u brzinskom i štafetnom 

izbijanju i u parovima kl. 

- Roberta Petrović ŽBK „Pašac-Rijeka“ – prvakinja Hrvatske krugovima 

- Katja Matejčić ŽBK „Drenova“ – prvakinja Hrvatske u pojedinačno kl. 

- BK „Vargon“ – prvaci Juniorske lige sezona 2015/16. 

Kadeti: 

- BK „Drivenik“ – Žarko Jerčinović i Filip Klarić – prvaci Hrvatske u parovima kl. 

- Alen Dretvić BK „Lovran“ – prvak hrvatske u brzinskom izbijanju 

- Karlo Petrović BK „Vargon“ – prvak Hrvatske u štafetnom izbijanju 

- Fran Jakominić BK „Trstena“ - prvak Hrvatske u štafetnom izbijanju 

Ovo je samo šlag na jednoj ogromnoj torti uspjeha naših boćarica i boćara na svim 

mogućim natjecanjima i turnirima na kojima su sudjelovali pa se tako i sada ispričavam 

svima koje nisam spomenuo ili izostavio. 

Pošto je ovo i moje poslijednje izviješće sportske komisije u ovome mandatu htio bih 

se zahvaliti svim mojim kolegama iz komisije i svima klubovima,sucima, trenerima, 

voditeljima, BS PGŽ na suradnji i po mom mišljenju dobro odrađenom mandatu u 

protekle četiri godine. 

Sportski pozdrav! 

Predsjednik Sportske komisije BS PGŽ 

Dino Blečić 


