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SKRAĆENI POPIS IZVRŠENOGA RADA I AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU 
 

1. 05. siječnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

2. 12. siječnja 2019. godine sudjelovali smo  u radu redovne sjenice Skupštine Hrvatskog 
boćarskog saveza osoba s invaliditetom u Zagrebu, 

3. 20. siječnja 2019. godine kandidirali najbolje sportaše Kluba (Davor Komar i Melisa 
Osmanović) za najbolje sportaše Grada Pule u 2019. godini Sportskoj zajednici Grada Pule, 

4. 26. siječnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

5. 01. veljače 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

6. 04. veljače 2019. godine izvršili smo liječničke preglede sportske medicine za sve sportaše i 
sportašice našeg Kluba za 2019. godinu, 

7. 06. veljače 2019. godine član i članica Kluba, Davor Komar i Melisa Osmanović uspješno su 
završili program edukacije o zdravlju i antidopingu pri 'World anti-doping agency' i kao 
potvrdu primili ADeL ALPHA certifikat, 

8. 09. veljače 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

9. 16. veljače 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

10. 21. veljače 2019. godine predali smo Završni račun Kluba za 2018. godinu u FINA-u, 
11. 22.-23. veljače 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 

Ljubljani/Slovenija, 
12. 25. veljače 2019. godine održali smo 12. sjednicu Upravnog odbora Kluba u Puli, 
13. 25. veljače 2019. godine poslali Završno izvješće Programa Kluba za 2018. godinu SZGP 
14. 27. veljače 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 

prijateljskih boćarskih Klubova, 
15. 28. veljače 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 

prijateljskih boćarskih Klubova, 
16. 01. ožujka 2019. godine član i članica Hrvatske boćarske reprezentacije, Davor Komar i 

Melisa Osmanović,  na Kineziološkom  fakultetu u Zagrebu obavili su testiranje fizioloških i 
motoričkih karakteristika u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora, kao osnova za 
sudjelovanje na međunarodnim takmičenjima tijekom 2019. godine, 

17. 01.-02. ožujka 2019. godine sudjelovali smo na 1. kolu prvenstva Hrvatske pojedinačno 
održanom u Osijeku, 

18. 05. ožujka 2019. godine na temu rada i aktivnosti Kluba, u Puli smo snimili emisiju za TV 
ISTRA-u, 

19. 11.03.2019. godine predsjednik Kluba sudjelovao je u radu sjednice Izvršnog odbora 
Sportske zajednice Grada Pule, čiji je član, 

20. 12. ožujka 2019. godine u Puli smo održali redovnu Izbornu Skupštinu Kluba na kojoj je 
jednoglasno izabrano novo vodstvo Kluba za naredno četverogodišnje razdoblje, kao i 
doneseni programski i financijski planovi za daljnji rad Kluba, 

21. 12. ožujka 2019. godine održali smo 1. sjednicu Upravnog odbora Kluba u novom sazivu u 
Puli, 

22. 13. ožujka 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

23. 15. ožujka 2019. godine sudjelovali na proglašenju najboljih sportaša Grada Pule za 2019. 
godinu u Domu hrvatskih branitelja u Puli u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule (član i 
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članica Kluba, Komar i Osmanović, proglašeni  su najboljim sportašima Grada Pule  u 2019. 
godini,  svatko u svojoj kategoriji), 

24. 16. ožujka 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

25. 20. ožujka 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

26. 22.-24. ožujka 2019. godine član i članica Kluba, Komar i Osmanović, sudjelovali su na 
sportskim pripremama Hrvatske boćarske reprezentacije u Zagrebu, 

27. 25. ožujka do 01. travnja 2019. godine član i članica Kluba, Davor Komar i Melisa Osmanović, 
kao članovi Hrvatske boćarske reprezentacije, sudjelovali su na prvenstvu 'Regional Open 
Boccia' u boćanju za osobe s invaliditetom u Zagrebu, 

28. 08. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

29. 09. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

30. 10. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

31. 11. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

32. 13. travnja 2019. godine sudjelovali smo na 2. kolu prvenstva Hrvatske pojedinačno 
održanom u Zagrebu, 

33. 15. travnja 2019. godine na temu rada i aktivnosti Kluba, u Puli smo snimili emisiju za 
SPORTSKU TELEVIZIJU, 

34. 16. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

35. 18. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

36. 20. travnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

37. 23. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

38. 24. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

39. 25. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

40. 26-27. travnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom turniru 'BLJESAK' u BC5 
boćarskoj kategoriji, koji je održan u Slavonskom Brodu, 

41. 27. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

42. 29. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

43. 30. travnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

44. 03. svibnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

45. 03.-05. svibnja 2019. godine sudjelovali smo na KUP-u Hrvatske pojedinačno koji je održan u 
Splitu, 

46. 07. svibnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu sa sparing boćarima prijateljskih boćarskih Klubova, 

47. 08. svibnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 

48. 09. – 21. svibnja 2019. godine član i članica Kluba, Davor Komar i Melisa Osmanović, kao 
članovi Hrvatske boćarske reprezentacije, sudjelovali su na otvorenom Svjetskom prvenstvu 
(WORLD OPEN BOCCIA) u boćanju za osobe s invaliditetom u Hong Kongu (Kina), 

49. 25. svibnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

50. 28. svibnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 
Pazinu, 
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51. 29. svibnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 
Ljubljani/Slovenija, 

52. 30. svibnja do 02. lipnja 2019. godine u Poljskoj Konopiski na Prometheus KUP-u, 
53. 01. lipnja 2019. godine sudjelovali smo na 3. kolu prvenstva Hrvatske pojedinačno održanom 

u Slavonskom Brodu, 
54. 01. lipnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 

Ljubljani/Slovenija, 
55. 04. lipnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
56. 05. lipnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
57. 08. lipnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 

Ljubljani/Slovenija, 
58. 10. lipnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
59. 11. lipnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
60. 12. lipnja 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 

Ljubljani/Slovenija, 
61. 13.-17. lipnja 2019. godine član Kluba Davor Komar i članica Melisa Osmanović, kao članovi 

Hrvatske boćarske reprezentacije, sudjelovali su na međunarodnom boćarskom turniru 
'Tatra Kup 2019.' u Slovačkoj (Liptovsky Jan) 

62. 24. lipnja 2019. godine u Puli smo održali 2. sjednicu Upravnog odbora Kluba, 
63. 25. lipnja 2019. godine podnijeli smo prijavu Projekta na javni natječaj Sportskoj zajednici 

Grada Pule za dodjelu potpore manje vrijednosti za provedbu aktivnosti Kluba u 2019. 
godini, 

64. 29. lipnja do 06. srpnja 2019. godine u sportskoj dvorani Gimnazije u Rovinju održali smo 
boćarski trening/pripreme sa ukrajinskim reprezentativcem Artemom Kolinko, inače 15-tim 
igračem svijeta, 

65. 04. srpnja 2019. godine u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, održali smo boćarski 
trening/pripreme sa ukrajinskim reprezentativcem Artemom Kolinko, inače 15-tim igračem 
svijeta, 

66. 10. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
67. 12. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
68. 16.-19. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u sportskoj dvorani u Gimnazije u 

Rovinju, 
69. 23. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
70. 25. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
71. 30. srpnja 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
72. 12.-24. kolovoza 2019. godine održali smo dva treninga/pripreme dnevno u gradskoj 

sportskoj dvorani u Pazinu, 
73. 24. kolovoza do 02. rujna 2019. godine član i članica Kluba, Davor Komar i Melisa Osmanović, 

kao članovi Hrvatske boćarske reprezentacije, sudjelovali su na Europskom prvenstvu u 
boćanju za osobe s invaliditetom u Španjolskoj (Sevilla), 

74. 05. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
75. 06. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
76. 14. rujna 2019. godine sudjelovali smo na 4. kolu prvenstva Hrvatske pojedinačno održanom 

u Požegi, 
77. 17. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
78. 18. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
79. 21. rujna 2019. godine sudjelovali smo na boćarskom treningu/pripremama u 

Ljubljani/Slovenija, 
80. 24. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
81. 25. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
82. 26. rujna 2019. godine na raspisani javni natječaj za proračunska sredstva 2020. godine, 

prijavili smo Program našeg Kluba Sportskoj zajednici Grada Pule, 
83. 28. rujna 2019. godine posjetili smo oboljelu članicu Kluba smještenu u stacionaru Istarskih 

domova zdravlja u Labinu, 
84. 28. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu 

sa sparing boćarima prijateljskih boćarskih Klubova, 
85. 30. rujna 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, 
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86. 04. listopada 2019. godine na temu rada i aktivnosti Kluba, u Puli smo snimili emisiju za TV 
NOVA-u, 

87. 04.-06. listopada 2019. godine sudjelovali smo na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu, 
88. 11. listopada 2019. godine održali smo trening/pripreme u gradskoj sportskoj dvorani u 

Pazinu, 
89. 03., 14., 17., 22. i 24. listopada2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing 

boćarima prijateljskih boćarskih Klubova, 
90. 26. listopada 2019. godine trening i pripreme u Ljubljani za WORLD OPEN u Portugalu 
91. 27.10.-04.11. 2019. godine član i članica Kluba, Davor Komar i Melisa Osmanović, kao članovi 

Hrvatske boćarske reprezentacije, sudjelovali su na otvorenom Svjetskom prvenstvu 
(WORLD OPEN BOCCIA) u boćanju za osobe s invaliditetom u Portugalu (Povoa de Varzim), 

92. 11. studenog 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

93. 14. studenog 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

94. 14. studenog 2019. godine podnijeli prijedloge Programa Kluba (pripreme i sportske 
manifestacije) i Zahtjev za kupnju specijalne sportske opreme za proračun Sportske 
zajednice Istarske županije za 2020. godinu, 

95. 15. studenog 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima iz 
Slovenije – slovenskim reprezentativcima, 

96. 16. studenog 2019. godine sudjelovali smo na 5. završnom kolu prvenstva Hrvatske 
pojedinačno održanom u Zagrebu, 

97. 19. studenog 2019. godine u sjedištu Kluba na temu rada i aktivnosti Kluba, sudjelovali smo u 
direktnom prijenosu uživo u emisiji Radia 'ISTRA', 

98. 23.-24. studenog 2019. godine aktivno smo sudjelovali na državnom prvenstvu Hrvatske u 
BC5 kategoriji u Poreču, u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 

99. 25. studenog 2019. godine na temu rada i aktivnosti Kluba, u Puli smo snimili emisiju za 
Radio Medulin FM, 

100. 27. studenog 2019. godine održali smo trening/pripreme u Puli sa sparing boćarima 
prijateljskih boćarskih Klubova, 

101. 27. studenog 2019. godine sudjelovali smo u radu redovne sjednice Skupštine Sportske 
zajednice udruga 'OSI' Istarske županije u Puli, čija je članica i naš Klub, 

102. 28. studenog 2019. godine održali smo 3. sjednicu Upravnog odbora Kluba u Puli, 
103. 07. prosinca 2019. godine sudjelovali smo na Memorijalnom turniru 'Marijan Dobrinčić' u 

Velikoj Gorici, 
104. 12. prosinca 2019. godine predsjednik Kluba sudjelovao je u radu sjednice Izvršnog odbora 

Sportske zajednice Grada Pule, čiji je član, 
105. 18. prosinca 2019. godine predsjednik Kluba sudjelovao je u radu sjednice Skupštine 

Sportske zajednice Istarske županije, čiji je član kao predstavnik Sportske zajednice udruga  
'OSI' Istarske županije, 

106. 23. prosinca 2019. godine predsjednik Kluba sudjelovao je u radu sjednice  Skupštine 
Sportske zajednice Grada Pule, čiji je član kao izabrani predstavnik pulskih sportskih Klubova 
osoba s invaliditetom. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Osim više opisanih treninga/priprema koje smo tijekom 2019. godine održavali u Pazinu, Rovinju, 

Potpićnu, Zagrebu i Ljubljani, dva treninga/pripreme dnevno održavali smo svakodnevno i u 

sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli u vremenu od 10.30 do 12.30 sati i od 14.00 do 

16.00 sati.  

 

U 2019. godini ukupno smo osvojili 16 pehara/medalja! 

- 5 zlata, 3 srebra i 2 bronce (na 5 nacionalnih prvenstava/turnira),  

- 2 zlata (na 1 međunarodnom prvenstvu/turniru),  

- 1 broncu na Otvorenom svjetskom prvenstvu u Hong Kongu/Kina (Boccia World Open) u sklopu 

Hrvatske boćarske reprezentacije,  

- 1 srebro u paru na Europskom KUP-u (Regional Open) u Zagrebu u sklopu Hrvatske boćarske 

reprezentacije. 
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- 2 srebra (pojedinačno i u paru) paru na međunarodnom 'Tatra KUP'-u Slovačkoj - Liptovsky Jan u 

sklopu Hrvatske boćarske reprezentacije. 
 

Detaljni popis svih sportskih rezultata Kluba postignutih u 2019. godini, kao i skraćeni popis svih 

rezultata Kluba od osnivanja 2006. godine do 31.12.2019. godine, sastavni su dio ovog skraćenog 

popisa izvršenoga rada i aktivnosti Kluba za 2019. 
 

Detaljnije o svim popisanim aktivnostima ovog skraćenog popisa izvršenoga rada i aktivnosti Kluba 

za 2019. godinu i popraćeno fotografijama, možete pogledati na internet stranici našeg Kluba 

WWW.ISTRIJANA.HR i na Facebook profilu našeg Kluba -  'Bkosiž Istrijana'. 
 

 

 

                                                U ime BKOSIŽ 'ISTRIJANA'    

                                                     Davor Komar, predsjednik  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U Puli, 31. prosinca 2019. godine 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O KLUBU 
Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' (BKOSIŽ 'ISTRIJANA'), je dobrovoljna, nestranačka, neprofitno interesna sportska Udruga osoba s 

invaliditetom, upisana u registar udruga Republike Hrvatske, čiji se članovi/ice bave boćanjem za osobe s invaliditetom, a ujedno smo i najtrofejniji boćarski Klub osoba s 

invaliditetom u Hrvatskoj, sa osvojenih 185 pehara/medalja za 1, 2 i 3 mjesta na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima  od osnivanja 2006. do 31.12.2019. godine. 

 

O BOĆANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 

Boćanje za osobe s invaliditetom dvoranski je jedini paraolimpijski sport kojim se mogu službeno - profesionalno 'baviti' isključivo osobe sa najtežom vrstom invaliditeta, 

odnosno sa 100% tjelesnim oštećenjem ruku i nogu. Boća se specijalnim kožnim boćama punjenim specijalnom smjesom/pijeskom (promjera cca 9 centimetara i težine cca 

30 dkg).  

Boćanje se dijeli na 4 paraolimpijske kategorije; - BC1 (boćari oboljeli od cerebralne paralize kojima boće priprema i dodaje asistent), - BC2 (boćari oboljeli od 

cerebralne paralize koji boćaju samostalno), - BC3 (boćari koji igraju sa specijalnim spravama i uz pomoć asistenta koji priprema boće i spravu), - BC4 (namijenjena 

boćarima svih vrsta invaliditeta - distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija..., koji boćaju samostalno) i jednu 'ne-paraolimpijsku' kategoriju, namijenjenu osobama s 

invaliditetom, bez obzira na njihov stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja. 

 

http://www.istrijana.hr/

