
'ISTRIJANI' ZLATO I DVA SREBRA' 

DAVOR KOMAR OSVOJIO 13 NASLOV PRVAKA HRVATSKE 
PRVENSTVO HRVATSKE U BOĆANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM - POJEDINAČNO 

Pula, 12. studeni 2016. godine 
 

 
 

U subotu 12. studenog 2016. godine, u sportskoj dvorani O.Š. Veli Vrh u Puli, održano je 

završno 4. kolo prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe  s invaliditetom. 
  

 Na prvenstvu je naš Klub osvojio zlato i dva srebra. 
 

 
 

 Zlato u kategoriji BC4, ujedno i 13 titulu prvaka Hrvatske, sa skorom 126:14, sa 13 

dobivenih utakmica, odnosno bez ijedne izgubljene utakmice, osvojio je naš najtrofejniji boćar 

Davor Komar iz Pule. Komar je inače i službeni prvak Poljske (međunarodni turnir u Konpiski) od 

svibnja ove godine, a kao hrvatski boćarski reprezentativac i brončani pojedinačno i brončani u paru 

sa međunarodnog turnira, također i iz Poljske/Poznan. U ovoj godini Komar je osvojio i zlato na 

međunarodnom turniru u Slovačkoj Rožnavi u rujnu ove godine, kao i broncu na međunarodnom 

turniru u Slovačkoj Tatri u lipnju ove 2016. godine. Od nacionalnih prvenstava, Komar je i zlatni 



osvajač Kupa Hrvatske 2016. pojedinačno, dok je na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u paru sa 

Melisom Osmanović osvojio broncu. 
 

  
 

 Viceprvakinja -srebro u istoj kategoriji BC4, osvojila je puležanka Melisa Osmanović, 

inače najtrofejnija Hrvatska boćarica. Melisa je u svibnju ove godine na međunarodnom 

prvenstvu u Poljskoj/Konopiska osvojila srebro, a kao hrvatska boćarska reprezentativka broncu u 

paru sa Komarom na međunarodnom turniru u Poljskom Poznanu, dok je ista na međunarodnom 

turniru u Slovačkoj Rožnavi u rujnu ove godine osvojila i zlato u tročlanoj ekipi. Od nacionalnih 

takmičenja, Osmanović je bila srebrna na Kupu Hrvatske 2016. pojedinačno, dok je na Ekipnom 

prvenstvu Hrvatske u paru sa Komarom osvojila broncu. 
 

  
 

 Viceprvak - srebro u kategoriji BC1 osvojio je boćar našeg kluba Zoran peruško iz 

Peruški/Marčana. Peruško je inače na nacionalnom nivou ove godine osvojio srebro na Ekipnom 

prvenstvu u Zagrebu u tročanoj ekipi i srebro na Kupu Hrvatske 2016. pojedinačno u Požegi u 

listopadu ove godine. 
 

  
 

 Na prvenstvu u Puli, peto mjesto u kategoriji BC4 osvojila je Dubravka Jeromela iz Pule, dok 

u Smanta lukšić iz Jurani/Pićan u kategoriji BC3, također osvojila peto mjesto. 
 

Ovo prvenstvo, odnosno 4. kolo, održano je nakon što su se odigrala tri kola u Požegi, Đakovu i 

Rijeci, nakon čega su se rezultati svih četiri kola zbrojili i proglasili najbolji. 
 

Na završnom kolu u Puli sudjelovali su natjecatelji iz 10-tak hrvatskih boćarskih klubova osoba s 

invaliditetom, koji su nakon tri odigrana kola prvenstva ostvarili pravo na završno natjecanje 

prvenstva. 



 Pehare pobjednicima, uručio je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodin 

Ratko Kovačić. 
 

 
 

Nakon ovog prvenstva, naš Klub broji 102 pehara/medalje (1, 2 i 3 mjesta) na nacionalnim i 

međunarodnim takmičenjima, čime nastavljamo našu deseto godišnju dominaciji u boćanju za osobe s 

invaliditetom u Republici Hrvatskoj, kao najtrofejniji boćarski Klub osoba s invaliditetom. 
 

 


