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ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE UO BS PGŽ
Rijeka, 7. lipnja 2017.
Nazočni članovi UO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sandro Gulja – potpredsjednik UO
Željko Skočić - član
Valter Šebelja - član
Vjekoslav Matetić - član
Dino Blečić - član
Slobodan Marelja–Bošnjak - član
Damir Jasić - član
Franko karlović – član
Anton Bučević

Ostali nazočni:
1. Čedo Vukelić – član Organizacijskog odbora turnira Sv. Vid 2017
2. Ivica Šubat – član Organizacijskog odbora turnira Sv. Vid 2017
Odsutni - Opravdano:
1. Serđo Samblić, predsjednik UO
1. Dean Klarić - ćlan
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Priprema za Međunarodni turnir Sv. Vid 2017
Prihvaćanje i priprema organizacije Prvenstva Hrvatske za kadete (U15)
Priprema ostalih natjecanja koje predstoje
Bocarski kampovi za početnike i mlade boćare i boćarice
Izvješće delegata sa sjednice IO HBS-a
Izvješće disciplinske komisije o slučajevima BK Plužnice, BK Škrljevo i BK Lošinj
Izvješće o sastancima po područjima BS PGŽ
Rasprava o novim disciplinama u HBL
Određivanje datuma do kojeg se klubovi moraju očitovati o svom statusu u ligama u kojima
nastupaju i odrediti datum ždrijeba za prvenstvo sezona 2017/18.
10. Pitanja i prijedlozi

Sjednica UO BS PGŽ bila je planirana u Jadranovu, za vrijeme natjecanja Završnica Kupa PGŽ. Međutim
zbog lošeg vremena, natjecanje je tijekom dana prebačeno u BC Podvežica, te je i sjednica UO BS PGŽ
bila u prostorijama Saveza. Započela u 19.30 sati. Kako je predsjednik gosp. Serđo Samblić javio da je
bolestan, Sjednici je predsjedao Potpredsjednik Boćarskog saveza Primorsko-Goranske županije, g.
Sandro Gulja.
Dio materijala za sjednicu članovi UO dobili su e-poštom, a dio koji se odnosio na dopunu izvornog
Dnevnog reda obrazložen je usmeno.
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Članovi UO opravdano su negodovali zašto materijali nisu spremni. Međutim rok za pripremu bio je
kratak, a dopuna dnevnog reda došla je naknadno, od strane ččanova UO.
Ad 1. Pripreme za Međunarodni turnir Sv. Vid 2017
Raspravu je otvorio S. Gulja. Obzirom da je na prošloj sjednici bio osnovan Organizacijski odbor,
odlučeno je da će Turnir ove godine biti za uzrast Kadeti (U18) očekivao je samo informaciju kako je sve
organizirano i spremno. Ovaj odbor nije odradio niti jednu sjednicu.
Pokazalo se da su neke aktivnosti pokrenute od strane Čeda Vukelića, koji je rezervirao spavanje u
hostelu Dharma, pozvane su ekipe gradova, kao i reprezentativne selekcije Hrvatske i dva para iz
Slovenije. Ekipa iz Italije otkazala je nastup.
Ručak za sve natjecatelje rezerviran je sa dostavom iz gostione Igralištu. Naručeni su pehari i medalje, a
biti će nabavljene i prigodne majice.
Odgovorni ljudi iz Boćarskog saveza grada Rijeke utvrdili su da imaju na računu dovoljno novaca da
pokriju kompletne troškove Turnira.
Zaključak:
Boćarski savez grada Rijeke u potpunosti će snositi troškove Turnira Sv. Vid 2017.
Očekuje se da Boćasrki savez PGŽ pomogne u financiranju Božićnog turnira, koji je važniji,
skuplji i u puno boljem terminu.
Ad 2 Prihvaćanje i priprema organizacije Prvenstva Hrvatske za kadete (U15)
Nikakvi materijali nisu bili dostupni. Predsjedavajući ponovno negoduje.
D. Blečić, kao član Izvršnog odbora HBS-a elaborira kako je bilo predviđeno da Prvenstvo Hrvatske za
kadete bude u Zadru. Kako Zadrarski boćarski savez nema kadeta, a nema ni interesa niti resurse
(financije, potrebne stručne kadrove) zamoljnei smo da preuzmemo ovo Prvenstvo.
Hrvatski boćarski savez ima namijenjena sredstva za sufinanciranje Prvenstava Hrvatske. Očekujemo da
će pokriti kompletne ručkove za svih pet dana.
Nakon kraćih konzultacija, članovi IO HBS-a iz našeg saveza prihvatili su domaćinstvo. Kako u Hrvatskoj
jedino ovdje postoji boćarska dvorana sa osam terena, a radi se o djeci do 15 godina starosti, u srcu ljeta
najprimjerenije je da to Prvesntvo bude u BC Podvežica.
Obveze domaćina, odnosno Boćarskog saveza PGŽ biti će Sudačke takse, prigodne majice, osvježavajuće
piće.
Zaključak:
UO BS PGŽ prihvaća domaćinstvo i organizaciju PH za kadete u Rijeci – BC Podvežica.
Ad 3 Priprema ostalih natjecanja koje predstoje
Predsjednik Sportske komisije obrazlaže koja natjecanja nam predstoje u ljetnom periodu.
Županijska prvenstva za kadete i juniore, dodijeljeno je više datuma, treneri će prema broju prijava
organizirati optimalne termine. Kup županije, sa današnjim finalom, pred nama je Kup za žene, MareljaBošnjak organizirati će prednatjecanje za četiri ženske ekipe iz županijske lige za jednog predstavnika koji
će nastupiti u Kupu Hrvatske, uz ostalih sedam iz Hrvatske ženske lige. Kako sada izgleda, to natjecanje
biti će odgođeno za jesen.
Predviđamo odigrati i Županijsko prvenstvo u parovima za seniore, kako bi oslobodili više termina na
jesen i zimu.
Prema sadašnjim informacijama, prvak III lige –sjever ulazi u II ligu i neće biti potrebe za dodatnim
kvalifikacijama.
Ad 4. Bocarski kampovi za početnike i mlade boćare i boćarice
V. Matetić predviđa da će biti dvije grupe : početnici i napredni. Najprihvatljivija lokacija je Platak, a
moguće je i negdje drugdje, a ovisno o broju prijavljenih moguće je da će klubovi ili roditelji morati
participirati u pokrivanju troškova. Biti će potrebno angažirati više trenera –boćanja.
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Ad 5. Izvješće delegata sa sjednice IO HBS-a
Izvještava D. Blečić. Nije bilo predsjednika. Što nije baš dobro.
Umjesto člana Sportske komisije Z. Rančića, koji je odustao imenovan je novi Neki disciplinski postupci su rješeni, neki su u toku, BK Sokol je dao slučaj na arbitražu HOO. S. Gulja
smatra da su Pravilnici nedorečeni, pita kako će eventualno biti obeštećen BK SOKOL, ako mu arbitraža
da za pravo? U postupku je postupak protiv M.M. Litre, od strane ZUB-a.
Hrvatske lige od ove jeseni kreću sa drugaćijim rasporedom disciplina u prvoj i petoj fazi utakmice.
Prva faza: TROJKA, 2 x PAR, i POJEDINAC, peta faza: TROJKA, PAR u KRUGU, POJEDINAC I KRUG.
Blečić je glasao protiv, jer se značajno povećavaju troškovi klubovima.
O promjeni u našim županijskim ligama razmatrati će Sportska komisija i predložiti Županijskom odboru
na usvajanje.
U sklopu međunarodnih aktivnosti, predviđen je sastanak predsjednika Slovenskog i Hrvatskog boćarskog
saveza gdje bi se pronašao model po kojem bi LIBL postala službeno natjecanje pod ingerencijom
Nacionalnih saveza iz kojih su i klubovi koji nastupaju.
U fazi izrade je novi Pravilnik o prelazima igrača, intencija je da klub, odnosno savez iz kojega igrač
prelazi dobiva određenu naknadu.
Potrebno je što prije ažurirati Bazu podataka sudaca.
Instruktaže za suce biti će krajem kolovoza, prije početka sezone 2017-18, zbog promjena propozicija.
Predloženo je da Komisija za mlade predloži model igranja HRVATSKE JUNIORSKE LIGE. Liga bi započela
eć od sezone 2017-18.
Uvodi se Baza podataka Voditelja ekipe. Svaki klub u HBL dužan je prijaviti dva voditelja ekipe. Uvjeti su
jednostavni, dobiti će iskaznicu koja će koštati 50 kn. Voditelj može biti i igrač te ekipe, ali može biti i
igrač druge ekipe, ali ne u istom rangu.
V. Matetić pita da li je bilo govora o kategorizaciji igrača kadeta. Smatra da naš savez treba izvršiti
pritisak na HBS i HOO da se donesu odgovRjuće odluke i da kadeti (U15) mogu ubuduće biti
kategorizirani.
Ad 6. Izvješće disciplinske komisije o slučajevima BK Plužnice, BK Škrljevo i BK Lošinj
Tajnik izvještava o kronologiji događaja i ukratko obrazlaže Odluke Stegovnog suda. Članovi UO dobili su
sve pisane materijale i pozvani su na raspravu.
Radi se o dva slučaja:
Slučaj nereda na utakmici Grižane – Plužnice (vinovnik je Ante Jovanović, igrač BK Plužnice - odluka je 6
mjeseci neigranja)
Slučaj neodigrane utakmice LOŠINJ – Škrljevo 11. Kolo I Županijska liga.
Nakon poziva klubovima da se pismeno očituju o događaju, ali niti jedan klub nije se očitovao. Voditelj
lige slučaj je predao Stegovnom sudu.
Po saznanjima, klubovi su voljni odigrati utakmicu i kažnjeni su oduzimanjem po 1 boda . Na utakmicu će
biti delegirani suci iz Rijeke.
Ianče već ranije je odlučeno da na posljednja tri kola u Lošinju budu delegirani suci iz Rijeke.
Ad 7. Izvješće o sastancima po područjima BS PGŽ
V. Matetić – održani su svi sasatnci kako je bilo predviđeno, sa većim ili manjim odazivom. Najbolje na
Krku i u Primorju, lošije u Grobniku i Marinićima i Liburniji. Rijeka i dalje ostaje kao slaba točka.
Potrebno je odrediti datum, pozvati riječke klubove i pomoći im da BSGR profunkcionira.
Klubovi u Primorju predlažu još dvije discipline u utakmici.
Na Liburniji je navodno interes za kampove, što treba iskoristiti. Imaju participiranje u troškovima
Zajednice, mole da se te uplate vrše preko računa županijskog saveza.
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V. Matetić misli da bi sudačke takse trebalo plaćati preko saveza. To je, međutim obiman posao, za koji
treba pripremiti i klubove i knjigovodstveni savez i boćarske suce. Praksa u razvijenijim sportovima, sa
profesionalnim klubovima jest takva, ali naš sport za sada niej spreman.

Ad 8. Rasprava o novim disciplinama u HBL
Već raspravljeno u ranijim raspravama
Ad 9. Određivanje datuma do kojeg se klubovi moraju očitovati o svom statusu u ligama u kojima
nastupaju i odrediti datum ždrijeba za prvenstvo sezona 2017/18.
Datum do kojeg se klubovi koji su izborili pravo na prelazak u viši rang moraju izjasniti.
Datum je određen 21.7.2017
Ako neka ekipa iza toga datuma odustane, ide u najniži rang i liga ostaje krnja.
Ad 10. Pitanja i prijedlozi
V. Šebelja pita ako je igrač najavio odlazak iz kluba, da li može nastupati u Kupu. Naravno da može,
postoji datum Kraj sezone 2016-17. I početak sezone 2017-18.
To je granica, bez obzira na eventualni prijelaz.
V. Matetić nalazi da imamo jako puno materijala za rasprave i da bi UO trebao se sastajati barem jenom
mjesečno.

Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 20.30 sati
Zapisnik vodio :
Sanjin Linić, tajnik
ISPRAVAK ZAPISNIKA:
Na 4. Sjednici UO BS PGŽ S. Samblić reagira na točnost Zapisnika sa 3. Sjednice UO BS PGŽ u
točki 5. Izvješće sa sjednice IO HBS-a.
Naime, izvješćivao je Dino Blečić koji je netočno naveo kako je samo on bio protiv Odluke o
promjeni disciplina u Hrvatskim boćarskim ligama, odnosno da je branio Odluku naše
Sportske komisije po kojoj smatramo da je prezahtjevno za naše klubove promjena u kojoj
je potrebno minimalno osam igrača za jednu utakmicu.
S. Samblić ispravlja kako su oba bili SUZSRŽANI, a nisu ranije niti raspravili niti usuglasili
stavove sa predstavnicima iz IBS-a.
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