
    
 

   
 

    

PRVENSTVO HRVATSKE 2013.  - POJEDINAČNO 



 
 

26. listopada 2013. godine nakon četiri odigrana kola diljem Hrvatske (Zagreb, Požega i Rijeka), boćar našeg Kluba, Davor Komar odigravši na 

završnom kolu Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom koje je održano u Puli sve utakmice bez ijednog poraza, postao je po sedmi puta 

uzastopno prvak Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. Dvije završne utakmice Prvenstva u Puli Komar je odigrao - završio rezultatima 6:0 i 

11:0, čime je samo potvrdio status najboljeg. Boćarica Kluba Melisa Osmanović, također članica našeg Kluba u istoj je kategoriji osvojila 2. mjesto 

(srebro), čime je ujedno postala i drugu godinu za redom najbolja boćarica s invaliditetom Hrvatske.  

Samo otvorenje uz prisustvo pokrovitelja, domaćina, suorganizatora, donatora, sponzora i uvaženih gostiju i uzvanika, obilježila je promotivna 

utakmica višestrukog svjetskog, europskog i državnog prvaka u boćanju gospodina Dinka Beaković, koji je ujedno i predsjednik Hrvatskog boćarskog 

saveza, i našeg Davora Komara, ali i utakmica boćarice Melise Osmanović i gospođe Patricije Smoljan, pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, 

sport i tehničku kulturu Istarske županije.  

Zahvaljujući odazivu 70 donatora i sponzora prvenstva u Puli, za 160 sudionika osiguran je doručak, ručak i večera u restoranu škole, voda, sokovi, 

besplatan automat za kavu, toplu čokoladu čaj, torbe sa poklonima i materijalima za klubove, suce i uzvanike. 
 

    
  

09.-10. studenog 2013. godine boćari – članovi našeg Kluba, Davor Komar, Melisa Osmanović i Samanta Lukšić, sudjelovali su na međunarodnom 

turniru u Kamniku (Slovenija) na kojem su sudjelovale boćarske reprezentacije Hrvatske i Slovenije. U najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj 

kategoriji 'BC4' namijenjenoj svim vrstama invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…), odnosno boćarima koji boćaju samostalno, 

Komar i Osmanović zauzeli izvrsno 2. (srebro - Komar) i 3. (bronca - Osmanović) mjesto u ukupnom poretku, dok je Samanta Lukšić u svojoj BC3 

kategoriji osvojila izvrsno 2. mjesto, odnosno srebro. 
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2. MJESTO (SREBRO) U BC2 – GORAN BRALA  

3. MJESTO (BRONCA) U BC3 – SAMANTA LUKŠIĆ  

3. MJESTO (BRONCA) U BC4 – MELISA OSMANOVIĆ 

KUP HRVATSKE 

POJEDINAČNO 

STUDENI 2013. ĐAKOVO  

25. studenog 2013. godine na 

poziv Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora 

sudjelovali smo u cjelodnevnoj 

sportskoj edukaciji učenika i 

učenica Osnovne škole Šijana u 

Puli, gdje smo prezentirali 

boćanje za osobe s 

invaliditetom. U sklopu 

edukacije učenicima su 

prikazani i ostali sportovi u 

kojima se natječu osobe s 

invaliditetom. 



 
 

    
 

14. ožujka 2014. godine članu Kluba Davoru Komaru u Domu hrvatskih branitelja u Puli uručena je prestižna nagrada kao najboljem sportašu s 

invaliditetom grada Pule u 2013. godini, po izboru 69 pulskih sportskih Udruga. Podsjećamo da je gospodin Komar uz mnogobrojne vrhunske rezultate 

na nacionalnom i međunarodnom nivou i sedmerostruki uzastopni prvak Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. U konkurenciji žena s 

invaliditetom članica Kluba gospodična Melisa Osmanović zasluženo je osvojila vrhunsko drugo mjesto. ČESTITKE! 
 

    
 

                                    

EKIPNO 

PRVENSTVO 
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ZAGREB 



   
 

 

Na prvenstvu je sudjelovalo sedam Klubova iz cijele Hrvatske. Prvenstvo je uz mnoštvo uzvanika, prijatelja i simpatizera boćanja održano pod 

pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića i Grada Zagreba. Prvenstvo je otvorila izaslanica Predsjednika Republike 

gospođa Vesna Škulić, dok je gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić otvorio prvenstvo boćanjem za zagrebačkim boćarom Željkom 

Jarić Pavičić. Čestitke! 

14. lipnja 2014. godine u suradnji sa Društvom 

distrofičara Istre na Stanciji 'Buršić' u Vodnjanu 

održana je 'Proljetna rekreacija 2014'. Rekreacija je 

započela je dolaskom sudionika rekreacije nakon čega 

je započela grupna vježba disanja i razgibavanja svih 

sudionika rekreacije pod stručnim vodstvom 

fizioterapeuta. U 17.00 sati započelo je terapijsko 

jahanje za sve sudionike sa konjima sa Ranča 'Barba 

Tone' uz stručni nadzor i pratnju hipoterapeuta, te 

natjecanje u briškuli i trešetama, nakon čega je 

uslijedila večera sudionika uz živu glazbu i ples. 

Program Proljetne rekreacije (uključujući prijevoz, 

doručak, ručak, jahanje i sve ostalo) zahvaljujući 

mnogobrojnim sponzorima i donatorima bio je 

potpuno besplatan za sve članove i njihove pratnje.  

- 1. MJESTO (ZLATO) NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC4 (Davor Komar i Melisa Osmanović) 

- 1. MJESTO (ZLATO) NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC3 (Samanta Lukšić i Marko Arambašić) 

- 3. MJESTO (BRONCA) NA PRVENSTVU HRVATSKE U EKIPI BC1+BC2 (Goran Brala, Lara Dabić i Martina Žakman) 

- 5. MJESTO NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC4 (Gordana Kuhar i Dubravka Jeromela) 

- 5. MJESTO NA PRVENSTVU HRVATSKE U EKIPI BC1+BC2 (Slavica Ivković, Zoran Peruško i Barbara Vardić) 



 
 

  
 

  

    

31. srpnja 2014. godine 

organizirano smo sudjelovali 

na humanitarnoj akciji u 

organizaciji Grada Umaga i 

Umaške Turističke zajednice 

Umag, na kojoj su se 

prikupljala financijska 

sredstva za neophodni 

medicinski uređaj – 

Neurofeedback, koji pomaže 

djeci s teškoćama u govoru. 

05. listopada 2014. godine sudjelovali smo u akciji 'Kotačićima uz 

more', koja je održana na pulskom šetalištu 'Lungomare', koje se 

proteže uz samu obalu/more. Manifestaciju je organizirala javna 

ustanova 'Pula sport' u suradnji sa Policijskom upravom Istarskom i 

mnogim udrugama sa područja Pule. U manifestaciji je sudjelovao 

veliki broj osoba s invaliditetom, koje su zajedno sa ostalim 

pučanstvom Grada Pule, prošetale 'Kotačićima uz more'... 

'Kotačićima 

uz more'... 
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25. listopada 2014. godine nakon četiri odigrana kola u Zagrebu, Požegi, Rijeci i Puli, članovi i članice našeg Boćarskog kluba osoba s invaliditetom 

Istarske županije 'Istrijana' nastavili su sa nizom pobjeda u samom vrhu boćanja za osobe s invaliditetom. Članica Društva/Kluba Melisa Osmanović 

cijelu je boćarsku sezonu 2014., odigrala bez izgubljene utakmice i zasluženo zasjela na san 'vrh' boćanja za osobe s invaliditetom u kategoriji BC4. 

Melisa je pobjedom u Puli, ujedno postala i treću godinu za redom najbolja boćarica s invaliditetom Hrvatske. Prije nepuna dva tjedna Melisa se vratila 

sa međunarodnog turnira iz Poljske sa osvojenim trećim mjestom u paru sa boćarom Željkom Jarićem iz Zagreba i četvrtim mjestom u pojedinačnoj 

konkurenciji. Davor Komar također u kategoriji BC4, sa osvojenim drugim mjestom i izgubljenom jednom utakmicom u Rijeci, kada je izgubio upravo 

od suigračice Melise sa 2:3, nakon dugih niza godina bez također ijednog poraza i osam titula prvaka Hrvatske, čestitao je svojoj nasljednici zaželjevši 

joj i nadalje mnogo sportskih i osobnih uspjeha. Osmanović i Komar inače su i prvaci Hrvatske u paru iz lipnja ove godina kada je u Zagrebu održano 

Ekipno prvenstvo Hrvatske. Članica Kluba Dubravka Jeromela iz Pule, na prvenstvu je osvojila 8. mjesto... 
 

   

1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - DAVOR KOMAR  

5. MJESTO U BC2 - LARA DABIĆ 

5. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ  

8. MJESTO U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA 

13. MJESTO U BC2 - ZORAN PERUŠKO 

14. MJESTO U BC2 - GORAN BRALA 



 

    
 

 

KUP HRVATSKE – POJEDINAČNO - STUDENI 2014. ĐAKOVO 

OSVAJAČI KUP-a I PRIJELAZNOG PEHARA sa BKOSI 'Velika Gorica' 

1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR  

2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ  

5. MJESTO U BC2 - LARA DABIĆ  

6. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ  

6. MJESTO U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA  

10. MJESTO U BC2 - GORAN BRALA  

11. MJESTO U BC2 - ZORAN PERUŠKO 

21.-23. studenog 2014. godine u Đakovu je 

održan KUP Hrvatske u boćanju za osobe s 

invaliditetom, na kojem su se natjecali i 

članovi i članice našeg Boćarskog kluba 

osoba s invaliditetom Istarske županije. 

Samo finale održalo između člana našeg 

Kluba Davor Komar i članice Melise 

Osmanović, kao dvoje najboljih boćara 

Hrvatske. U finalu je Komar pobijedio 

Osmanović sa rezultatom 6:2, čime je nakon 

četiri ukupno odigrane utakmice bez poraza 

prije samog finala, stigao do devete titule 

prvaka Hrvatske. Ostvarenim rezultatima i 

zbrajanjem bodova 'ISTRIJANA', je zajedno 

sa Boćarskim klubom osoba s invaliditetom 

iz Velike Gorice osvojila i Ekipni prijelazni 

pehar, koji dijeli sa Velikom Goricom 

narednih godinu dana. 



 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      



     
 TRENING I ROĐENDAN ČLANICE      PRIPREME 4. KOLA 'PHB'      POSJET SLOVENSKIH BOĆARA         TJEDAN MOBILNOSTI SA   

                 PULA 08.04.2014.                            PULA 03.10.2014.                              PULA 12.09.2014.                  POLICIJOM U PULI 18.09.2014. 
 
 

     
        ROĐENDAN ČLANICE                     TRENING I SASTANAK               MEĐ. TURNIR U POLJSKOJ                       2. KOLO 'PHB' 

           JURANI 30.11.2014.                               PULA 10.10.2014.                                 15.-19.10.2014 .                           POŽEGA 09.-11.05.2014.                                  

                2. KOLO 'PHB'                                       1. KOLO 'PHB'                                      3. KOLO U PHB                   PRIPREME 4. KOLA 'PHB' 

       POŽEGA 09.-11.05.2014.                       ZAGREB 21.-22.03.2014.                         U RIJECI 20.09.2014.                        PULA 26.10.2014. 

     


