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IZVJEŠĆE O RADU 
ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA DARUVARA 

U  2013. GODINI 
 

 
Kao datum osnivanja Športske zajednice grada Daruvara vodi  se 19. studeni 1998. godine. 
Osnovala ju je 21 sportska udruga. 
 
Športska zajednica grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Zajednica) osnovana je sa ciljem 
usklađenja aktivnosti svojih članova, poticanja i promicanja sporta grada Daruvara u 
skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata, osoba s 
invaliditetom, sportske rekreacije; objedinjenja i usklađenja sporta te predlaganja Programa 
javnih potreba u sportu grada Daruvara i sudjelovanja u njegovu ostvarivanju; skrbi o 
kategoriziranim sportašima (kada to bude moguće) i svojim aktima uređuje opseg i način 
ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za 
međunarodna natjecanja (u okviru postojećih financijskih mogućnosti); surađuje u 
programu Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog 
športskog saveza gluhih; promiče stručni rad u sportu i sukladno financijskim 
mogućnostima sudjeluje i skrbi o javnim sportskim građevinama. 
 
Inicijativni odbor je pokrenuo postupak osnivanja Zajednice na temelju važečih propisa 
Zakona o sportu i Zakona o udrugama. Osnivanje Zajednice je bila zakonska obveza i 
realna potreba. Preko nje se vrši usklađivanje i vrednovanje programa rada svake sportske 
udruge, članice ove Zajednice sa područja Grada Daruvara, financiranje tako utvrđenih 
potreba iz sredstava namjenjenih za sport u okviru Proračuna Grada. Zajednica je nositelj 
aktivnosti pri izboru najboljih u sportu Grada Daruvara i dodjeli javnih priznanja iz oblasti 
sporta. Zadaća Zajednice je provođenje aktivnosti na unapređivanju i razvoju sporta na 
području svog djelovanja. Zajednica surađuje sa sportskim udrugama na županijskoj i 
državnoj razini. 
 
Prioritetna zadaća Zajednice je odgoj tjelesno i moralno zdravih mladih ljudi koji će se 
uspjeti odhrvati zamkama suvremenog društva. Baveći se sportom, mladi ljudi imaju 
priliku tjelesno vježbati i razvijati se, raditi na samopoštovanju i samovrednovanju, a sport 
pruža i mnoge prilike za druženje i stvaranje prijateljstva. Svako ulaganje u sportaše, 
pogotovo mlade, nije trošak, već investicija koja će se isplatiti u budućnosti. 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
Od 21 sportske udruge u 1998. godini  2013. godine su djelovale ove udruge: 
 
1. Odbojkaški klub „Daruvar“ 
2. Hrvatski nogometni klub „Daruvar“ 
3. Rukometni klub „Daruvar“ 
4. Hrvatski karate klub „Slavko Krivski-Termal“ Daruvar 
5. Društvo daruvarskih strijelaca 1885 Daruvar sa 
 - Streljačkim društvom „Irida“ Daruvar i 
 - Streljačkim društvom „Mladost“ Ljudevit Selo 
6. Stolnoteniski klub „Daruvar“ 
7. Športsko ribolovno društvo „Toplica“ Daruvar 
8. Kuglački klub „Daruvar-Termal“ – u mirovanju 
9. Udruga za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom Daruvar čije su članice: 
 - Udruga osoba s invaliditetom 
 - Udruga gluhih i nagluhih 
 - Udruga slijepih 
 - Udruga invalida rada 
 - Udruga distrofičara oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih 
    neuromuskularnih oboljenja 
10. Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Daruvar 
11. Atletski klub za osobe s invaliditetom „Rudolf Steiner“ Daruvar 
12. Biciklistički klub „Ždral“ Daruvar 
13. Aero klub „Ždral“ Daruvar 
14. Aikido društvo „Daruvar“ 
15. Hrvatski amaterski teniski klub „Daruvar“ 
16. Teniski klub „Feniks“Daruvar 
17. Planinarsko društvo „Petrov vrh“ Daruvar. 
 
Većina naših sportskih udruga, prioritetno, radi sa mlađim uzrastima. Bez rada sa mladima 
nema opstanka ni jednog kluba. Sa mlađim uzrastima, kao i sa seniorima-kama, natječu se 
u prvim, drugim, trećim i nižim stupnjevima natjecanja u Republici Hrvatskoj. Natječu se i 
na Državnim prvenstvima gdje gdje, kao i u svojim ligama, postižu zavidne rezultate. 
 
Treba istaknuti člana i članice Hrvatskog karate kluba „S. Krivski-Termal“ Daruvar koji su 
branili boje reprezentacije Hrvatske na Europskom prvenstvu 2013. u Turskoj i Svjetskom 
prvenstvu u Španjolskoj. 
 
Ukratko ćemo navesti nastupe i rad naši sportskih udruga u 2013. godini. 
 

1. ODBOJKAŠKI KLUB „DARUVAR“ 
 
Seniorska momčad OK „Daruvar“ sezoni 2012/2013. natjecala se u I. Hrvatskoj 
odbojkaškoj ligi, skupina II, gdje je odigrala 26 utakmica od kojih je u 18 susreta izašla 
kao pobjednik. 
U konačnom poretku I. HOL za sezonu 2012/2013. zauzeli su 10. mjesto kojim su se 
plasirali u Skupinu I. za sezonu 2013./2014. 
U Kupu Hrvatske 2012. ispali su u osmini finala od ekipe OK „Murse“ iz Osijeka na zlatni 
set, pošto je rezultat nakon dvije odigrane utakmice bio izjednačen. 
Osim odigravanja službenih utakmica, ekipa je sudjelovala i na nekoliko prijateljskih 
utakmica i turnira u Hrvatskoj i BiH. 
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Ekipa seniorki OK „Daruvar“ natjecala se u sezoni 2012./2013. u  2. B odbojkaškoj ligi, 
skupina „Istok“. U ligi se natjecalo 6 ekipa. Daruvarske odbojkašice su odigrale 15 
utakmica od kojih su 12 pobjedile, a 3 izgubile. Na kraju sezone su zauzele 2. mjesto i 
izborile kvalifikacije za 2. A HOL. Na kvalifikacijama u Velikoj Gorici ekipa je osvojila 2. 
mjesto i plasirala se u viši rang natjecanja, prvi put u klupskoj povijesti. 
 
Juniorke OK „Daruvar“ su nakon osvojenog 1. mjesta na prvenstvu županije stekle 
pravo nastupa na prvenstvu regije Centar gdje su osvojile 8. mjesto. 
 
Kadeti OK „Daruvar“ su nakon osvojenog 1. mjesta na županijskom natjecanju osvojili 
6. mjesto na prvenstvu regije „Centar“. 
 
Kadetkinje OK „Daruvar“ nastupom i osvajanjem 1. mjesta u BBŽ-i stekle su pravo i 
nastupile na prvenstvu regije Centar na kojemu su osvojile 8. mjesto. 
 
Mlađi kadeti OK „Daruvar“ su nakon osvojenog 1. mjesta na županijskom natjecanju 
stekli pravo nastupa na prvenstvu regije „Centar“ na kojemu su osvojile 8. mjesto. 
 
Mlađe kadetkinje OK „Daruvar“ nastupom na županijskom prvenstvu postale su 
pobjednice istog, a nastupom na prvenstvu regije „Centar“ osvojile su 8. mjesto. 
 
Najmlađe kadetkinje OK „Daruvar“ su osvojile 2. mjesto na prvestvu županije. 
 
U klubu se radi sa 20-tak dječaka i 40 djevojčica. Organiziran je i turnir u mini odbojci na 
kojima su osim mladih nada iz OK „Daruvar“ nastupile i ekipe iz Bosanske Gradiške i 
Požege. 
Organizirana su i dva turnira u odbojci na pijesku tijekom ljetne stanke u natjecanjima. 
 
Registriranih igrača-ica u OK „Daruvaru“  je  87, neregistriranih 20 . Ostalih članova 
udruge je 30. 
 
 

2. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „DARUVAR“ 
 
Seniori HNK „Daruvar“ nastupaju u 1. Županijskoj nogometnoj ligi gdje su u sezoni 
2012./2013. osvojili 1. mjesto. U kvalifikacijama za viši rang nisu uspjeli. U jesenskom 
dijelu sezone 2013./2014. u istom rangu natjecanja osvojili su 7. mjesto 
 
Juniori HNK „Daruvara“ su u sezoni 2012./2013. nastupili u II. ligi mladih uzrasta gdje 
su, kao i u jesenskom dijelu sezone 2013./2014. osvojili 9. mjesto. 
 
Kadeti HNK „Daruvar“ u sezoni 2012/2013. u II. ligi mladih uzrasta osvojili 1. mjesto.  
U kvalifikacijama za prvaka RH izgubili su od NK „Hipo“ iz Osijeka nakon izvođenja 
kaznenih udaraca. U jesenskom dijelu prvenstva 2013./2014. osvojili su 4. mjesto. 
 
Selekcija uzrast 14 natjecala se u proljetnom dijelu sezone 2012./2013. u I. HNL-Sjever 
gdje su osvojili 3. mjesto isto kao i u jesenskom dijelu sezone 2013./2014. u ŽNL.  
 
Selekcija uzrasta 12  HNK „Daruvar“ nastupila je u sezoni 2012./2013. u I. HNL 
„Sjever“. U jesenskom dijelu prvenstva u ŽNL osvojili su 5. mjesto. 
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Selekcija uzrasta 10 nastupali su u sezoni 2012./2013. u I. Hrvatskoj nogometnoj ligi 
„Sjever“. U sezoni 2013./2014. nastupaju u  Županijskoj nogometnoj ligi BBŽ-e gdje su u 
jesenskom dijelu osvojili 6. mjesto. 
 
Selekcija uzrasta 8  HNK „Daruvar“ nastupa u ŽNL u sezoni 2012./2013. i 2013./2014. 
U obje sezone osvojila je 5. mjesto. 
 
Osim prvenstvenih ekipe igraju i prijateljske utakmice. 
Ekipe pionira sudjeluju na prigodnimj manifestacijama povodom Hrvatskog olimpijskog 
dana, Školi nogometa i slično. 
 
Registriranih igrača u HNK „Daruvar“ je 124. Ostalih članova udruge ima 23.     
 
 

3. RUKOMETNI KLUB „DARUVAR“ 
 
Seniori RK „Daruvar“ nastupala je u 3. Hrvatskoj ligi „Sjever“ u sezoni 2012./2013. 
Prvenstvo je završila na 12. mjestu od 13. ekipa sa 3 pobjede, 2 neodlučena rezultata i 19 
poraza. U sezoni 2013./2014. ostvarili su 5 poraza i odustali od natjecanja u 3. HRL-
„Sjever“. 
 
Seniorke RK „Daruvar“ nastupala je u Međužupanijskoj rukometnoj ligi i u sezoni 
2012./2013. osvojila 2. mjesto od 9 ekipa sa 11 pobjeda i 3 poraza. U jesenskom dijelu 
sezone 2013./2014. zauzela je 2. mjesto od 7 ekipa sa 5 pobjeda i 1 porazom. 
 
Dječaci „A“ 2000. godište nastupila je u sezoni 2012./2013. u Regionalnoj ligi „Sjever“ i 
osvojila 1. mjesto od 14 ekipa uz samo 2 poraza. Ostvaren je plasman na Prvenstvo 
Hrvatske koje je održano u Prelogu gdje je osvojeno 6. mjesto od 20 ekipa. Bila je najbolje 
plasirana ekipa iz sjeverne Hrvatske (regije sjever i istok). 
U prvom dijelu sezone 2013./2014. osvojeno je 4. mjesto od 16 ekipa u I. HRL-„Sjever“. 
Selekcija „A“ dječaka (2000. godište) nastupila je i u Međužupanijskoj ligi sa dvije ekipe 
koje su zauzele 1. i 2. mjesto od 8 ekipa. 
 
Selekcija djevojčica 2000. godište i mlađe nastupila je u neslužbenoj Međužupanijskoj 
ligi i osvojila 3. mjesto u prvoj sezoni natjecanja. 
 
Selekcija dječaka „B“ 2002. godište i mlađi nastupila je u sezoni 2012/2013. u 
Međužupanijskoj rukometnoj ligi i osvojila sedmo mjesto od 8 ekipa. 
U polusezoni  2013/2014. osvojili su 10. mjesto od 10 ekipa u natjecanju MŽRL. 
 
Selekcija dječaka i djevojčica mini rukometa 2004. godište i mlađi nastupila je u sezoni 
2012/2013. u Međužupanijskoj ligi i osvojila šesto mjesto od 10 ekipa. 
U polusezoni 2013/2014. nastupaju u istom rangu natjecanja. Prva ekipa RK „Daruvara“ 
osvojila je 5. mjesto, a druga ekipa RK „Daruvara“ je deveta od 10 ekipa. 
Ekipe nastupaju u mješovitom sastavu – djevojčice i dječaci. 
 
Rukometni klub „Daruvar“ ističe nemogućnost treniranja u odgovarajućim uvjetima 
(Gradska športska dvorana) radi financijskih problema. 
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Organiziran je i „Ždralov kup“ međunarodni turnir mladih rukometaša-ica. 
 
Registriranih igrača-ica u RK „Daruvar“ je 55, neregistriranih 33.Ostalih članova udruge je 
33. 
 
 

4. HRVATSKI KARATE KLUB „S. KRIVSKI – TERMAL“ Daruvar 
 
Članovi HKK „S. Krivski-Termal“ Daruvar u 2013. godini natjecali su se na: 
 
- Svjetskim, europskim, mediteranskom, balkanskim prvenstvima za 2013. godinu 
- Otvorenom prvenstvu Hrvatske, Prvenstvu Hrvatske i međunarodnim turnirima 
- Turnirima u Hrvatskoj A-kategorije (službene kategorije Hrvatskog karate saveza) 
- Prvenstvima regije 
- Ligi Karate saveza sjeverozapadne Hrvatske, turnirima u Hrvatskoj (B-kategorije – 
  (natjecanja po pojasevima i dr.) 
 
40.Europsko karate prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore održano je u Konyi, 
Turska od  8.-10. veljače 2013. g. 
Na prvenstvu su nastupili: 

- Vanja Lončar u kategoriji juniori borbe pojedinačno do 76 kg 
- Kata tim juniorki: Ema Matković, Jana Ružička i Anja Lončar osvojile su 7 mjesto 

u konkurenciji 11 timova, 
 
8.Svjetsko karate prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore održano je u 
Guadalajari, Španjolska od 07. – 11. studenog 2013. godine 
Na prvenstvu su nastupili(nakon što su se plasirali na turniru u Zagrebu, 07. i 08. 9.2014.): 

- Anja Lončar, kadetkinje, kate pojedinačno, zauzela 7. mjesto između 38 natjecat. 
- Ema Matković, juniorke, kate pojedinačno 
- Vanja Lončar, juniori, borbe pojedinačno do 76 kg 
- Maja Polenus, mlađa seniorka, kate pojedinačno 
- Kata tim juniorki: Ema Matković, Jana Ružička, Anja Lončar.  

 
14. Balkansko prvenstvo kadeta, juniora i mlađih seniora održano je u Kragujevcu, 
Srbija. Na prvenstvu je nastupio: 

- Vanja Lončar 
 
III. Internacionalne sportske igre „Rumi“ 2013. održane su u Konyi, Turska. 

- Na prvenstvu je nastupila Anja Lončar. Osvojila je 3. mjesto u kategoriji 
kadetkinje kate. 

 
22. Grand Prix Croatia 2013. u Samoboru, 19. i 20. siječnja 2013. osvojeno je( u  
konkurenciji 1428 natjecatelja iz 19 država): 
      -     2. mjesto u kategoriji juniorke kate ekipno (E. Matković, J.Ružička i M. Polenus) 
      -     3. mjesto Vanja Lončar u kategoriji juniori borbe do 76 kg. 
 
13. Croatia open 2013., Rijeka, 05./06. listopad 2013. u konkurenciji 1112 natjecatelja iz 
142 kluba osvojeno je: 
     -      1. mjesto Nikica Žukina u kategoriji dječaci kate 12,13 godina, 
     -      2. mjesto Kata tim juniorki ekipno (E.Matković, J. Ružička i A. Lončar). 
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Na Prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u borbama, pojedinačno za 2013. g. 
u Poreču, 08. 12. 2013. osvojena su: 

- 3. mjesto: Katica Ćosić, u kategoriji juniorke borbe + 59 kg, 
- 3. mjesto: Vanja Lončar, juniori borbe  - 76 kg, 
- 5. mjesto: Gabrijela Szabo, juniorke borbe – 53 kg, 
- 5. mjesto: Tomislav Gelešić, juniori borbe + 76 kg, 
- 7. mjesto: Bruno Dragojlović, juniori borbe + 76 kg. 

 
Na Prvenstvu Hrvatske za kadete-kinje, juniore-ke, mlađe seniore-ke kate 
pojedinačno; juniori-ke kate ekipno, mlađi seniori-ke borbe pojedinačno za 2013. g. u 
Zagrebu, 14. 12. 2013. g. osvojili su: 

- 1. mjesto: Ema Matković, juniorke kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Maja Polenus, mlađe seniorke kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: HKK „S. Krivski-Termal“Daruvar, juniorke kate ekipno, 

(Ema Matković, Jana Ružička, Anja Lončar), 
- 2. mjesto: HKK „S.Krivski-Termal“ Daruvar, juniori kate ekipno (Nikica Žukina, 

(Matija Ivan Volšanski, Fran Grgić), 
- 3. mjesto: Jana Ružička, juniorke kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Anja Lončar, juniorke kate pojedinačno, 
- 5. mjesto: Nikica Žukina, kadeti kate pojedinačno, 
- Andrej Kovar, seniori kate pojedinačno, 
- Filip Erjavec, mlađi seniori kate pojedinačno. 

 
Ekipno prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i seniore u borbama za 2013. g. 
Zagreb, 15. prosinac 2013. 

- 5. mjesto: juniori borbe ekipno (Tomislav Gelešić, Bruno Dragojlović i Vanja 
Lončar, 

- 5. mjesto: juniorke borbe ekipno: Katica Ćosić, Anja Lončar, Lucija Konjevoda, 
Gabrijela Szabo. 

 
Prvenstvo Karate saveza sjeverozapadne Hrvatske za sve uzraste za 2013. godinu, 
Đurđevac, 02. veljače 2013. Osvoili su: 

- 1.mjesto: Marin Saratlija, kategorija dječaci uzrasta 10,11. g. kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Nikica Žukina, dječaci uzrasta 12,13 g. kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Fran Grgić, kadeti kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Anja Lončar, kadetkinje kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Andrej Kovar, juniori kated pojedinačno, 
- 1. mjesto: Ena Otković, seniorke kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Filip Erjavec, seniori kate pojedinačno, 
- 1. mjesto: Anja Lončar, kadetkinje borbe + 59 kg, 
- 1. mjesto: Gabrijela Szabo, juniorke borbe – 48 kg, 
- 2. mjesto: Valentino Janda, dječaci uzrasta 10/11. godina kate pojedinačno, 
- 2. mjesto: Valentino Janda, dječaci uzrasta 12/13. godina kate pojedinačno, 
- 2. mjesto: Paula Varat, djevojčice uzrasta 12/13. godina kate pojedinačno, 
- 2. mjesto: Matija Ivan Volšanski, kadeti kate pojedinačno, 
- 2. mjesto: Anamarija Saratlija, kadetkinje borbe – 54 kg, 
- 2. mjesto: Bruno Dragojlović, juniori borbe -76 kg, 
- 3. mjesto: Nika Tutić, djevojčice uzrasta 7,8,9 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Lea Jenićek, djevojčice uzrasta 7,8,9 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Gabrijela janković, djevojčice uzrasta 10/11 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Lea Žarković, djevojčice uzrasta 10/11 godina kate pojedinačno, 
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- 3. mjesto: Luka Častek, dječaci uzrasta 10/11 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Tea Kovačević, djevojčice uzrasta 12/13 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Matko Kapusta, dječaci uzrasta 12,13 godina kate pojedinačno, 
- 3. mjesto: Filip Medak, dječaci borbe uzrasta 12/13 godina +57 kg, 
- 3. mjesto: Tomislav Gelešić, juniori borbe +76 kg.  

 
Prva mjesta su članovi karate kluba „S. Krivski –Termal“ Daruvar osvajali i na: 
 

- 08. CROCUP Nedelišća 2013., 
- 04. Grand Prix Međimurja 2013., 
- 04. Kup Belog Manastira 2013., 
- 14. Memorijal poginulim braniteljima grada Zagreba 2013., 
- 08. Kup grada Vukovara 2013., 
- 01. Karate style cup 2013. Mala Subotica, 
- 21. Rijeka cup 2013., 
- 22. Croatia cup 2013. Zagreb, svibanj 2013., 
- 14. Opatija cup 2013., 
- 22. Sisak cup 2013., 
- 14. Arawaza cup 2013., Kozarska Dubica 2013., 
- 02. Zagreb karate cup 2013., 
- 10. Karlovac open 2013., 
- XIII. Karate Darfest-Croatia 2013., Daruvar, rujan 2013., 
- 06. Memorijal poginulim braniteljima grada Ivanca 2013., 
- 20. Memorijalni cup „Slavonski brod 2013.“, 
- 09. Kup Osijeka 2013., 
- 01. Križevci open 2013., 
- 09. Kup Svetog Nikole 2013., Varaždin, studeni 2013. 

 
Registriranih igrača-ica je  80 + 5 trenera, neregistriranih 41 i ostalih 2. 
 
 

5. STOLNOTENISKI KLUB „DARUVAR“ Daruvar 
 
U sezoni 2012/2013. ekipe  STK „Daruvar“ natjecale su se i postigle slijedeće rezultate: 
 
1. Ženska ekipa  je nastupila u 2. ligi (Hana Kroužil, Paola Balder, Tihana Novosad, Paulina Pašuld 
i Sunčana    Jantolek). Osvojile su 4. mjesto. 
 
2. Muška ekipa je nastupila u 3. ligi (Željko Pašuld, Robert Vacka, Ivan Novosad i Elio Bartoš). 
    Osvojili su 4. mjesto. 
 
3. Muška skipa STK „Daruvar“ 2 (Darko Podkrajšek, Željko Varga, Hrvoje Varga i Ivan Herman)  
    osvojila je 2. mjesto u 4. ligi  i ostvarila plasman u 3. Hrvatsku stolnotenisku ligu. 
 
4. Muška ekipa STK „Daruvar“ 3 (Igor Kroužil, Mario Kapusta, Zoran Bosanac i Darko Herman) 
    osvojila je 5. mjesto u 4. ligi. 
 
Odigrane su i kvalifikacije regije za prvenstvo Hrvatske u mlađim kategorijama, ekipno i 
pojedinačno. Ostvareni su slijedeći rezultati: 
 

- Varga Hrvoje, osvojio je 1. mjesto pojedinačno i plasirao se na PH 
- Hana Kroužil, osvojila je 2. mjesto pojedinačno i plasirala se na PH 
- Dječaci su u mlađim kategorijama osvojili , ekipno, 5. mjesto 
- Djevojke su u mlađim kategorijama osvojile, ekipno, 3. mjesto. 
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Na turnirskim natjecanjima u mlađim kategorijama za plasman na rang listi Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza postignuti su ovi rezultati: 
 
Hana Kroužil: 

- 7. mjesto na TOP  12 
- 6. mjesto na TOP  12 
- 3. mjesto na Memorijalu barba Tomo Amižić 
- 6. mjesto na Mastersu 
- Plasman na rang listi: Nmk -8 mjesto i Mk – 8 mjesto, 
- 1. mjesto u Nmk i 5. mjesto u Mk na Sportskim igrama mladih u Splitu. 

 
Varga Hrvoje: 

- 46.mjesto na rang listi Mk 
 
Ivan Herman: 

- 84. mjesto na rang listi kadeta. 
 
Za klub su u svojim uzrasnim kategorijama nastupili i najmlađi članovi kluba: Sunčana Jantolek, 
Martina Krejči, Karlo Dino Kovačić, Lovro Milobara, Sven Hartl i Antonio Klemše. 
 
Hana Kroužil i Hrvoje Varga su sudjelovali na četverodnevnom stolnoteniskom kampu u 
organizaciji HSTS u Opatiji. 
 
U polusezoni 2013/2014. ekipe STK „Daruvar“ su nastupile u: 
 
1.Ženska ekipa u natjecanju 2. HSTL i zauzele 4. mjesto. Sastav ekipe je: Hana Kroužil, Paola 
Balder, Tihana Novosad, Paulina Pašuld i Sunčana Jantolek. 
 
2. Muška ekipa STK „Daruvar“ (Željko Pašuld, Robert Vacka i Ivan Novosad) nastupila je u  
    3. ligi i na kraju polusezone osvojila je 6. mjesto. 
 
3. Treće mjesto je u natjecanju 4. lige osvojila ekipa STK „Daruvar“ 2 u sastavu: Igor Kroužil, 
    Zoran Bosanac i Darko Herman). 
 
Registriranih članova je 18 (od toga 13 mlađih dobnih skupina). Neregistriranih članova u klubu je 
11.  
 

6. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „TOPLICA“ Daruvar 
 
U sezoni 2013. seniori ŠRD „Toplica“ natjecali su se u II. ligi u lovu ribe udicom na plovak. 
Kadeti, juniori i seniori natjecali su se u Županijskoj ligi u lovu ribe udicom na plovak, seniori u 
„Carp ligi“ i Ligi za osobe s invaliditetom gdje su postignuti dobri rezultati u ekipnoj i 
pojedinačnoj konkurenciji. 
Predstavnik ŠRD-a Željko Kljajić sudjelovao je na Svjetskom prvenstvu osoba s invaliditetom u    
Bosni i Hercegovini. 
Tijekom 2013. godine odražan je tradicionalni turnir „Matej Kljajić“ za kadete i juniore. 
Održan je i „37. Kup Toplica“, a članovi ŠRD-a sudjelovali su i u obilježavanju Hrvatskog 
olimpijskog dana u Gradu Daruvaru. 
Renoviran je klupski objekat Ribička kuća „Jezero“ Daruvar. Uređen je okoliš „Jezera“, nasipana 
je obala, uređena šetnica, postavljene su klupe za odmor, renoviran je i popravljen prijelaz na 
južnoj strani jezera, izvršena je sanitarna sječa stabala smreke  te sadnja sadnica lipe velelisne i 
srebrnaste smreke. Izvršeno je poribljavanje voda u ribolovnoj zoni sa težištem na „Jezeru“ 
Daruvar. Ribiči članovi ŠRD-a i ostali ribiči rekreativno su ribolovili tijekom cijele ribolovne 
sezone 2013. 
Registriranih sportaša ŠRD-a u 2013. je bilo: seniora 10, juniora 1 i kadeta 2. Inače Udrugu čine 
ukupno 91 član (seniora 51, invalida Domovinskog rata 10, članova sa 75 godina i više 7, žena i 
juniora 9 i kadeta 14).          8 
 



  

 
 

7. DRUŠTVO  DARUVARSKIH  STRELACA  1885 Daruvar 
 
Članovi DDS-a 1885 Daruvar u 2013. godini nastupili su na pedesetak natjecanja. 
Seniorke i juniori natjecali su se u Ligi Hrvatske i na Prvenstvima Hrvatske na kojima su nastupili i 
kadeti, seniori i veterani. Nastupili su i u Kup-u Hrvatske, plasirali se u polufinale na koje zbog 
nedostatka sredstava nisu išli. Stalno učestvuju na prvenstvima županije, Kupu županije, I. i II. 
županijskoj ligi i Međuopćinskoj ligi. 
 
1. U Ligi Hrvatske nastupile su seniorke DDS-a 1885 Daruvar i osvojile 3. mjesto ekipno. 
    -   Viktorija Grgić je osvojila 3. mjesto pojedinačno, 
    -   Marijana Vukoja  8. mjesto pojedinačno, 
    -   Sanja Busić  10. mjesto pojedinačno. 
        Nastupile su u kategoriji serijska zračna puška. 
 
2. U Kupu Hrvatske , zračna puška standard, u polufinale se plasirala  ženska i muška ekipa 
    DDS-a , ali zbog nedostatka sredstava nije nastavila natjecanje. 
 
3. Na Prvenstvu Hrvatske u gađanju serijskom zračnom puškom nastupili su: 
    -      Kadeti, 20.4.2013. u Stobreču, gdje su osvojili ekipno 23 mjesto. 
           Pojedinačno: Nikola Vukelja je zauzeo    60 mjesto 
           Patrik Marton             72 mjesto 
              Luka Častek                99 mjesto 

- Juniori, 27.4.2013. u Bjelovaru, zauzeli su ekipno  10 mjesto. 
Pojedinačno: Mateo Petrović – Pejić osvojio je  27 mjesto, 
          Dominik Čizmar        34 mjesto, 
          Nikola Vukelja        45 mjesto. 

- Seniori, 28.4.2013. u Bjelovaru, zauzeli su ekipno 10 mjesto. 
Pojedinačno: Dominik Čizmar je osvojio      25 mjesto, 
           Ivan Rajek        28 mjesto, 
           Vitomir Bilek        29 mjesto. 

- Veterani, 05.10.2013. u Zagrebu, osvojili su  3. mjesto ekipno. 
Pojedinačno: Đuro Čizmar je osvojio  2. mjesto, 
          Slavko Bališ     6. mjesto, 
          Stevo Koprek             11. mjesto. 

 
4. Na Prvenstvu Hrvatske u gađanju malokalibarskom puškom nastupili su: 
      - Veterani, 05.10.2013. u Zagrebu i osvojili su 6. mjesto ekipno. 
 Pojedinačno: Đuro Čizmar je osvojio  5 mjesto 
           Stevo Koprek             10 mjesto 
           Slavko Bališ             11 mjesto. 
 
Na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba, 25.5.2013. nastupio je Ivan Rajek i osvojio 2 mjesto. 
 
5. Na prvenstvu BBŽ-e u Čazmi-Dereza  08./09. 6. 2013. u gađanju malokalibarskim oružjem 
    nastupili su: 
 

- Seniori ekipno, 40 ležeći, DDS 1885 osvojili su 8. mjesto. 
Pojedinačno: Vitomir Bilek   21 mjesto 
          Dominik Čizmar   31 mjesto 
          Slavko Bališ   32 mjesto. 

- Juniori ekipno 40 ležeći, DDS 1885 osvojili su  1. mjesto.  
Pojedinačno: Dominik Čizmar     1. mjesto 
           Mateo Pejić-Petrović    2. mjesto 
            Nikola Vukelja     4. mjesto       
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- Kadeti ekipno, 20 ležeći, DDS 1885. osvojili su 2. mjesto. 
Pojedinačno:   Nikola Vukelja  3 mjesto 
    Denis Mika  4 mjesto 
    Patrik Marton  6 mjesto. 

 
6. U kategoriji serijska zračna puška na županijskom prvenstvu, Bjelovar, 06.4.2014. osvojili su: 
 

- Kadeti DDS 1885 ekipno   3 mjesto 
Pojedinačno: Nikola Vukelja    2. mjesto 
           Patrik Marton    9. mjesto 
           Luka Častek   12. mjesto 
           Denis Mika   16. mjesto 

- Juniori DDS 1885 ekipno, 07.4.2014. 3. mjesto   
Pojedinačno: Dominik Čizmar    5. mjesto 
           Mateo Pejić-Petrović    7. mjesto 
           Nikola Vukelja   11. mjesto 

- Seniori DDS 1885  ekipno, 07.4.2014.    4. mjesto 
Pojedinačno: Dominik ČIzmar     8. mjesto 
           Ivan Rajek   11. mjesto 
           Vitomir Bilek   15. mjesto 
           Mateo Pejić-Petrović  17. mjesto 
           Miroslav Matanović  19. mjesto 
           Anton Pejić-Petrović  21. mjesto 

- Seniori „Mladost“ Ljudevit Selo osvojili su ekipno, 07.4.2013., 8. mjesto 
Pojedinačno: Boris Skalnik   26. mjesto 
  Vaclav Skalnik   27. mjesto 
  Saša Coufal   31. mjesto. 

 
7. U kategoriji Standard zračno oružje (Međunarodni program) osvojeno je: 

 
- Ekipno kadeti DDS 1885., Bjelovar, 24.02.2014.  3. mjesto. 

Pojedinačno: Nikola Vukelja    3. mjesto 
  Patrik Marton    9. mjesto 
  Luka Častek   10. mjesto 
  Aljoša Dabić   12. mjesto 

- Juniori DDS 1885,ekipno,  3. mjesto   
Pojedinačno: Dominik Čizmar   5. mjesto 
  Mateo Pejić-Petrović   7. mjesto 
  Nikola Vukelja    8. mjesto. 

- Seniori DDS  1885, ekipno, 3. mjesto. 
Pojedinačno: Dominik Čizmar   6. mjesto 
  Ivan Rajek    8. mjesto 
  Mateo Pejić-Petrović  10. mjesto 
  Nikola Vukelja   11. mjesto. 
 

 
8. U KUP-u Županije seniori DDS-a 1885 Osvojili su ekipno  3. mjesto,Bjelovar,23.2.13. 
- Pojedinačno: Dominik Čizmar   7. mjesto 

Ivan Rajek    8. mjesto 
Mateo Pejić-Petrović  10. mjesto 
Nikola Vukelja   11. mjesto. 
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9.I. Županijska liga 7 kola, Mješovita liga-sve kategorije od 11.11.2012. do 17.2.2013. 
      -    Ekipno DDS  1885 je osvojio 2. mjesto. 
 Pojedinačno: Ivan Rajek    6. mjesto 
   Dominik Čizmar   8. mjesto 
   Miroslav Matanović   9. mjesto 
   Mateo Pejić-Petrović  13. mjesto. 
 
10.Mješovita 2. županijska liga 7 kola, sve kategorije od 11.11.2012. do 17.02.2013. 
      - Ekipno:  DDS 1885  II. je osvojio   2. mjesto 
   „Mladost“ Ljudevit Selo   5. mjesto 
   DDS  1885  Veterani    6. mjesto 
   DDS 1885  III.     7. mjesto 
   „IRIDA“ Daruvar    9. mjesto 

- Pojedinačno: Vitomir Bilek     6. mjesto 
Saša Šljivić     7. mjesto 
Anton Pejić-Petrović    8. mjesto 
Martin De Bona   11. mjesto  

   Slavko Bališ   15. mjesto 
   Boris Skalnik   18. mjesto 
   Stevo Koprek   19. mjesto 
   Nikola Vukelja   22. mjesto 
   Vaclav Skalnik   23. mjesto 
   Đuro Čizmar   24. mjesto 
   Aljoša Dabić   25. mjesto 
   Patrik Marton   26. mjesto 
   Luka Častek   28. mjesto 
   Vlatka Milić Janota  30. mjesto 
   Zdenko Milić   31. mjesto 
   Dalibor Janota   32. mjesto  itd. 
 Učestvovala su   23 natjecatelja iz Daruvara. 
 
11. Međuopćinska mješovita liga, 7 kola, sve kategorije od 11.11.2012. do 17.02.2013. 
 

- Ekipno:  DDS 1885 je osvojio   2. mjesto 
DDS 1885. Veterani   3. mjesto 
„Mladost“ Ljudevit Selo  4. mjesto 
DDS  1885  II.    5. mjesto 
DDS  1885  III.    6. mjesto 
„IRIDA“ Daruvar   7. mjesto 

- Pojedinačno: Vitomir Bilek    2. mjesto 
Anton Pejić-Petrović   3. mjesto 
Saša Šljivić    4. mjesto 
Martin De Bona    5. mjesto 
Slavko Bališ    7. mjesto 
Stevo Koprek    9. mjesto 
Boris Skalnik   10. mjesto 
Vaclav Skalnik   11. mjesto 
Đuro Čizmar   12. mjesto 
Nikola Vukelja   13. mjesto 
Patrik Marton   14. mjesto itd. 

 Iz Daruvara je učestvovalo 38 natjecatelja. 
Školi streljaštva je pristupilo 21 polaznik, a u streljaštvu je ostalo njih 5. 
Godine 2013. daruvarski strijelci su učestvovali na 36 natjecanja. 
Registriranih članova u 2014. je ukupno70. Od toga je 17 kadeta (1999. g. i ml.); 15 juniora (1994.-
1998.g.); 30 seniora (1993. i st.) i  8 seniorki (1992. i starije).  
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8. KUGLAČKI KLUB „DARUVAR-TERMAL“ Daruvar  
 
Kuglački klub „Daruvar-Termal“ iz Daruvara je tijekom 2013. godine obavljao samo neohodne 
administrativne i financijske poslove, a za izvršenje programskih ciljeva i zadataka, prvenstveno 
natjecateljskih, nisu postojali potrebni uvjeti. 
Naime, prestankom rada domocilne kuglane u hotelu „Tedrmal“ u Daruvaru u srpnju 2012. godine, 
kao i zatvaranja obližnje kuglane u Velikim Zdencima, klub je ostao bez temeljnog uvjeta za svoje 
djelovanje i natjecanje, te se nalazi u statusu „mirovanja“. 
Obzirom na to da klub ne može i ne obavlja svoju temeljnu aktivnost – kuglanje, te sukladno da 
sada obavljenim konzultacijama između članova kluba, proizlazi da će se tijekom prvog 
polugodišta 2014. godine (mandat upravi i tijelima kluba ističe  28. 5. 2014. g.) provesti postupak 
prestanka rada odnosno gašenje ove udruge. 
 
Klub broji ukupno 18 članova od toga je 12 seniora (natjecatelja). 
 
 

9. UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU OSOBA S INVALIDITETOM 
Daruvar 

 
Članovi UŠROSI Daruvar nastupili su tijekom 2013. godine na međudržavnim, državnim i 
međužupanijskim natjecanjima. 
 
1. Na Međudržavnom natjecanju u plivanju za osobe s invaliditetom u Spittalu, Austrija, 20. 4.  
2013. Martina Crkvenac, članica UŠROSI Daruvar osvojila je u kategoriji 8.: 
- 2. mjesto na 50 i 100 m prsno i leđno u seniorskoj i pojedinačnoj konkurenciji, 
- 1. mjesto ekipno u sastavu Reprezentacije Hrvatske  osvojila je u štafeti na 50 m slobodno. 
 
2. Na Državnom natjecanju u stolnom tenisu, Samobor od 15. do 17.03.2013. godine članovi 
UŠROSI Daruvar su sačinjavali  reprezentaciju BBŽ-e u stolnom tenisu. Osvojili su: 
- 5. mjesto ekipno u konkurenciji 14 ekipa, 
- 1. mjesto pojedinačno Darko Podkrajšek u kategoriji 8. stojeći, 
- 2. mjesto Tatjana Rapatić u kat. 11, 
- 2. mjesto Paola Balder i u OPEN-u 3. mjesto opća kategorija. 
 
 Na Državnom natjecanju za OSI u Poreču od 02. – 05. svibnja 2013. sudjelovali su kao 
članovi reprezentacije ŠSOSI BBŽ-e (29 iz Daruvara i 10 iz Bjelovara). Nastupilo je preko 300 
natjecatelja iz 11 županija. U sveukupnom poretku reprezentacija ŠSOSI BBŽ zauzela je 2. mjesto. 

- 2. mjesto ekipno osvojila je ženska ekipa u pikadu Vlasta Kolouh, Ana Sinek, Zdenka 
Bašek, Vesna Cerovečki, Mirjana Pahoki i Marija Petak 

- Pojedinačno u CP kategoriji žene 2. mjesto je osvojila Vlasta Kolouh, a 5. mjesto Vesna 
Cerovečki. 

- 7. mjesto je osvojila muška ekipa u pikadu u sastavu: Oto Kolouh, Alex Altus, Stjepan 
Pahoki i Ivica Bartulović. 

- 1. mjesto pojedinačno u pikadu osvojio je Oto Kolouh. 
- 1. mjesto u CP kategoriji osvojio je Davor Draksler, a 3. mjesto Dalibor Kalenski. 
- 3. mjesto u boćanju-parovi osvojili su Saša Premec i Josip Szabo, 
- 7. mjesto u boćanju-trojke osvojili su Damir Malina, Miroslav Piščević i Marko Čolić. 
- 4. mjesto ekipno u kuglanju osvojila je ekipa u sastavu: Vladimir Sonički, Davor Draksler, 

Zdravko Car, Nikola Žmegač, Boro Čatak i Vinko Marošević. 
- 1. mjesto u kuglanju pojedinačno u kat. 1,5 osvojio je Davor Draksler, a 1. mjesto u kat. 

5,5 osvojio je Vladimir Sonički. 
- 4. mjesto u visećoj kuglani za žene osvojile su: Vlasta Kolouh, Vesna Cerovečki, Verica 

Crnković, Marija Petak i Mirjana Pahoki. 
- 7. mjesto u pojedinačnoj CP kat. osvojila je Vesna Cerovečki, a 8. je bila Vlasta Kolouh. 
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- 8. mjesto u šahu osvojili su: Zdenko Mihatović, Nikola Horvatin, Dalibor Kalenski i 
Krunoslav Jakopec. 

 
Državno natjecanje u atletici za OSI u Varaždinu 11. 5. 2013.  

- 3. mjesto u bacanju kugle i 4. u bacanju koplja osvojio je Dalibor Kalenski 
- 11. mjesto u utrci na 100 m osvojio je Ivan Bunčić 
- 13. mjesto na 100 m osvojio je Dario Jelić. 

 
Državno prvenstvo u plivanju za OSI održano je u Splitu od  10. do 12. 5. 2013. 

- 1. mjesta i 15 zlatnih medalja osvojila je Martina Crkvenac u plivanju na 50 m, 100 m, 
leđno i prsno, 100 m delfin, 200 mješovito u juniorskoj i seniorskoj disciplini. 

 
Otvoreno regionalno prvenstvo u plivanju za OSI u Rijeci  12. 10. 2013. 

- Martina Crkvenac je osvojila 9 medalja – 7 zlatnih i 2 brončane. Po dve zlatne medalje 
osvojila je na 50 mk slobodno juniorke i apsolutna kateg; 2 zlata na 50 m leđno u 
juniorskoj i apsolutnoj kategoriji, 2 zlata na 100 m prsno juniorke i apsolutna , 1 zlatnu 
medalju osvojila je na 100 m leptir, a 2 brončane medalje na 100 m slobodno u juniorskoj i 
apsolutnoj kategoriji. 

 
3. Međužupanijska natjecanja održana su: 
 U Bjelovaru 6. susreti osoba s invaliditetom 10. 5. 2013. 

- 2. mjesto je osvojila ekipa u visećoj kuglani u sastavu: Davor Draksler, Vladimir Litera, 
Stjepan Pahoki, 

- 3. mjesto u pikadu osvojila je ekipa Davor Draksler, Mirjana i Stjepan Pahoki. 
 
14. susreti OSI u Požegi 12. 5. 2013.: 
      -     2. mjesto u šahu osvojila je ekipa u sastavu Nikola Horvatin i Marijan Žmegač, 
      -     3. mjesto u pikadu osvojila je ekipa Oto Kolouh, Mirjana Pahoki, Stjepan Pahoki i  
             Jasminka Merdanović, koja je osvojila i medalju za 2. mjesto u belotu. 
 
Međužupanijski i 16. međunarodni susreti OSI u Ivancu održani su 25. 6. 2013. 

- 3. mjesto osvojila je ekipa „nabaci krug“ u sastavu: Vesna Cerovečki, Krunoslav  
Jakopec, Zdenka Bašek, Mirjana i Stjepan Pahoki 

- 1. mjesto pojedinačno osvojila je Vesna Cerovečki 
- 6. mjesto u visećoj kuglani osvojila je ekipa: Krunoslav Jakopec, Radmila Kolarić, Marija  

Petak, Mirjana i Stjepan Pahoki. 
- 7. mjesto u pikadu osvojila je ekipa u sastavu: Marija Petak, Zdenka Bašek, Vesna  

Cerovečki, Mirjana i Stjepan Pahoki. 
 
Memorijalni turnir „Marijan Urbanek“ 3. po redu održan je 26. 6. 2013. 

- Na turniru su sudjelovale: Udruga osoba s invaliditetom, Udruga gluhih i nagluhih, Udruga 
slijepih, Udruga invalida rada, Udruga distrofičara oboljelih od cerebralne i dječje paralize 
i ostalih neuromuskularnih oboljenja, Udruga HVIDR-a Daruvar i Matica umirovljenika 
Daruvar. Natjecalo se u visećoj kuglani, pikadu, nabaci krug i belotu.  

- Viseća kuglana ekipno: 1. mjesto UIR Daruvar, 2. HVIDR-a Daruvar, 3. UDCDPNO 
- Pojedinačno: 1. Damir Bokun iz US; 2. Oto Kolouh iz UIR-a; 3. Davor Marić 
- Elektronski pikado ekipno – muški: 1. UIR; 2. UGIN; 3. UDCDPNO Daruvar 
- Pojedinačno: 1. Alex Altus UGIN; 2. Davor Draksler UIR; 3. Stjepan Pahoki, UIR 
- Elektronski pikado ekipno – žene: 1. UIR; 2. UGIN; 3. UOSI 
- Pojedinačno – žene: 1. Vlasta Kolouh UIR; 2. Marija Petak; 3. Mirjana Pahoki,UIR 
- Nabaci krug ekipno: 1. UIR; 2. Matica umirovljenika Daruvar;  3. US 
- Pojedinačno: 1. Ivica Bartulović US; 2.Oto Kolouh UIR; 3. Davor Marić UOSI 
- Belot: 1. HVIDR-a Saša Premec-Miroslav Dmejhal; 2. UIR-a Daruvar Radmila Kolarić- 

Marija Petak; 3. UGIN Daruvar Jasminka Merdanović-Marija Palovčik. 
                 13   

 
 
 



  

 
 
07. rujna 2013. sudjelovali su sa ekipom od 9 članova na 13. susretu osoba s invaliditetom u 
Križevcima. 
 
15. rujna 2013.  sudjelovali su na 13. Međužupanijskim susretima OSI u Sisku. 
 
21. rujna 2013. godine ekipa UŠROSI Daruvar sudjelovala je na 6. susretima osoba s invaliditetom 
„Pakrac 2013.) 
     -      1. mjesto u kuglanju na stazi osvojila je ekipa u sastavu: Davor Draksler, Stjepan Pahoki, 
               Vladimir Litera i Nikola Horvatin.  

- 1. mjesto pojedinačno osvojio je Davor Draksler. 
- 1. mjesto osvojila je ekipa u pikadu u sastavu: Vesna Cerovečki, Mirjana Pahoki, Oto 

Kolouh i Stjepan Pahoki, 
- 1. mjesto pojedinačno osvojio je Oto Kolouh. 
- 1. mjesto osvojila je ekipa u igri „nabaci krug“ u sastavu: Vlasta Kolouh, Vesna  

Cerovečki, Oto Kolouh i Stjepan Pahoki. 
- 2. mjesto, pojedinačno, osvojio je Oto Kolouh. 
- 2. mjesto ekipno u visećoj kuglani osvojili su: Vesna Cerovečki, Vlasta Kolouh, Ivan Belaj 

i Davor Draksler, 
- 2. mjesto pojedinačno osvojio je Ivan Belaj. 
- 3. mjesto u belotu osvojile su Vlasta Kolouh i Mirjana Pahoki. 

 
2. Memorijalni turnir Anđelko Laslo održan je 22. 10. 2013. u prostorijama udruge. Na turniru su 
sudjelovali članovi iz Udruge osoba s invaliditetom, Udruge gluhih i nagluhih, Udruge slijepih, 
Udruge invalida rada i Udruge distrofičara oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih 
neuromuskularnih oboljenja. 

- 1. mjesto u visećoj kuglani, pojedinačno, osvojio je Dobrivoj Vrbetić iz UDCDPNO;  
2. mjesto Josip Banić iz UGIN; 3. mjesto Ivan Belaj UDCDPNO. 

       -    1. mjesto u elektronskom pikadu, pojedinačno, osvojio je Davor Marić iz UOSI; 2. mjesto 
 Vlasta Kolouh iz UDCDPNO i 3. mjesto Ivica Bartulović iz Udruge slijepih. 

- 1. mjesto u igri „nabaci“ krug, pojedinačno, osvojio je Oto Kolouh iz UIR; 2. mjesto 
Davor Marić UOSI  i  3. mjesto Ivica Bartulović iz Udruge slijepih. 

- 1. mjesto u belotu osvojili su Stjepan Brkić i Željko Veltruski; 2. mjesto Ivan Belaj i 
Oto Kolouh i 3. mjesto Zlatko Palovčik i Ivica Bartulović. 

 
 
         ŠPORTSKA SEKCIJA UDRUGE SLIJEPIH  pri  UŠROSI  Daruvar 
 
Održana su natjecanja u elektronskom pikadu kroz 4 kola Regionalne lige „Panonska Hrvatska“. 
Udruga slijepih Daruvar osvojila je 16 bodova i zauzela 1. mjesto ekipno, 2. mjesto Požega sa 14 
bodova, 3. Bjelovar sa 10 bodova i 4. Pakrac – Lipik sa 8 bodova. 
 
02. ožujka 2013. u Požegi je održano 1. kolo Regionalne lige. 
       -    1. mjesto, ekipno, osvojila je Udruga slijepih Daruvar, 
       -    1. mjesto, pojedinačno u B1 kategoriji osvojio je Damir Bokun, 
       -    2. mjesto, pojedinačno, u B 2 kategoriji osvojio je Ivica Bartulović. 
 
19. travnja 2013. u Bjelovaru je održano 2. kolo Regionalne lige: 
        -    1. mjesto, ekipno, osvojila je Udruga slijepih iz Daruvara 
        -     1. mjesto, pojedinačno, osvojio je Ivan Buzek. 
 
27. travnja 2013. u Pakracu je održano 3. kolo Regionalne lige: 
        -     1. mjesto, ekipno, osvojila je ekipa Udruge slijepih iz Daruvara u sastavu: Damir Bokun, 
     Zoran Bubulj, Ivica Bartulović i Ivan Buzek, 

-   1. mjesto, pojedinačno, osvojio je u B kategoriji Ivica Bartulović, a 3. mjesto u A kateg. 
osvojio je Damir Bokun. 
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01. lipnja 2013. u Daruvaru je održano 4. kolo Regionalne lige „Panonska Hrvatska“: 
- 1. mjesto, ekipno, osvojila je Udruga slijepih Daruvar, 
- 2. mjesto, pojedinačno, u B kategoriji osvojio je Ivica Bartulović. 

 
Od 06. 06. do 09. 06. 2013. u Premanturi je održano Državno pojedinačno prvenstvo u pikadu 
za slijepe na kojemu su nastupili: Zoran Bubulj, Ivica Bartulović (osmina finala), Ivan Buzek i 
Damir Bokun (osmina finala). 
 
07. srpnja 2013. u Karlovcu je održan turnir u pikadu za slijepe povodom Dana grada Karlovca. 
      -    5. mjesto, ekipno, je osvojila Udruga slijepih Daruvar , od 10 ekipa, u satavu: Damir Bokun, 
           Zoran Bubulj, Ivica Bartulović i Ivan Buzek. 
 
22. rujna 2013. u Bjelovaru je održan turnir u pikadu za slijepe. 
      -    4. mjesto ekipno je osvojila ekipa Udruge slijepih iz Daruvara 
      -    3. mjesto, pojedinačno, u B kategoriji osvojio je Ivica Bartulović. 
 
28. rujna 2013. u Lipiku je održan turnir u pikadu za slijepe. 
      -    1. mjesto, ekipno, osvojili su: Damir Bokun, Ivan Buzek, Zoran Bubulj i Ivica Bartulović. 
     -    1. mjesto, pojedinačno, u A kategoriji osvojio je Zoran Bubulj 
     -    3. mjesto, pojedinačno, u B kategoriji osvojio je Ivica Bartulović. 
 
19. rujna 2013. na finalnoj utakmici Regionalne pikado lige „Panonska Hrvatska“ Udruga slijepih 
Daruvar osvojila je 3. mjesto. 
 
04. prosinca 2013. održani su jubilarni 20. susreti OSI  Daruvar i  HVIDR-e, povodom 
Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Sudjelovalo je 50 osoba, Natjecali su se u visećoj 
kuglani, šahu, pikadu, nabaci krug i belotu. Rezultatom 3 : 2 bili su bolji sportaši HVIDR-e koji su 
odnijeli prelazni pehar. 
 
05. prosinca, povodom Međunarodnog dana volontera, održana su natjecanja sa Maticom 
umirovljenika Daruvar u šahu, pikadu i belotu. Pobjedu u pikadu odnijela UŠROSI , a u šahu i 
belotu Matica umirovljenika Daruvar. 
 
Udruga za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom Daruvar ima ukupno 81 člana. Od tog broja dva 
su počasna člana udruge. 
 
 
10.UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA  
Daruvar  
 
Sportska natjecanja i sportska rekreacija članova HVIDR-e aktivnosti su koje se provode tijekom  
2013. godine. Cilj je izravno ili neizravno pridonijeti aktivnom uključivanju članova u sportsku 
rekreaciju, poboljšanja zdravlja i uspješnoj socijalnoj integraciji članova u društvo. Tijekom godine 
kontinuirano djeluju sportske sekcije kuglanje na stazi, šah, viseća kuglana, teretana, elektronski 
pikado, boćanje, streljaštvo, plivanje, stolni tenis i sportski ribolov. 
 
Na natjecanjima u sportskom ribolovu osoba s invaliditetom na državnoj razini u Rasinju (dva 
kola), Garešnici i Ivancu (dva kola) značajan rezultat je ostvario član HVIDR-e Željko Kljajić. 
Ostvareni rezultat mu je omogućio sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu za 
osobe s invaliditetom u Čapljini, B i H od 05. do 12. kolovoza 2013. na kojemu je osvojio, u 
sastavu reprezentacije Hrvatske, četvrto mjesto. 
 
Članovi udruge održavaju međusobna izlučna natjecanja u pojedinim disciplinama (šah, 
boćanje, viseća kuglana, pikado i dr.). 
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Tijekom godine održavaju se prijateljski sportski susreti udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 
 
Dana 25. lipnja 2013. održan je Susret prijatelja Udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 
na ribnjaku ŠRD „Bjelovacka“ u Trojstvenom Markovcu. 
Natjecanja su održana u sportskom ribolovu i belotu, koji su na kalendaru Športskog ribolovnog 
saveza, visećoj kuglani (Mala liga središnje Hrvatske), braniteljska liga u šahu i pikadu. 
 
Na održanom državnom natjecanju u Poreču, organizatora Hrvatskog športskog saveza invalida, 
Zlatko Plicka se natjecao u visećoj kuglani, pok. Miroslav Piščević, Marko Čolić i Damir Malina u 
boćanju (trojke). Saša Premec i Josip Sabo su se natjecali u boćanju (parovi). Osvojili su izvrsno 
drugo mjesto. 
Sveukupno je i Bjelovarsko-bilogorska županija osvojila,ekipno, drugo mjesto. 
 
HVIDR-a Daruvar je bila  28. rujna 2013. domaćin  19. ŠNIDOR-a  „Daruvar 2013.“ na kojemu su 
sudjelovale sportske ekipe svih HVIDR-i sa područja BBŽ-e (Bjelovar, Čazma, Garešnica, 
Grubišno Polje i Daruvar). 
Sportska natjecanja su se održavala u 9 disciplina (stolni tenis, viseća kuglana, plivanje, sportski 
ribolov, šah, boćanje, elektronski pikado, kuglanje i streljaštvo). Natjecanje je bilo izlučno za 
državno natjecanje krajem godine u Makarskoj na koje se plasiralo 15 članova HVIDR-e Daruvar. 
 
Udruga HVIDR-e je učestvovala na tradicionalnom 20. sportskom susretu, povodom obilježavanja 
Međunarodnog dana invalida, sa Udrugom za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom Daruvar. 
Natjecali su se u 5 sportskih disciplina (šahu, pikadu, visećoj kuglani, nabaci krug i belotu). 
U međusobnom nadmetanju ukupni pobjednik je bila Udruga HVIDR-a Daruvar. 
 
Svrha i područje djelovanja Udruge je zaštita i promicanje zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, 
socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva. 
 
U  Udruzi HVIDR-a  Daruvar aktivno djeluju  144 člana.  
 
 
11.ATLETSKI KLUB ZA OSOBE S INVALIDITETOM „R. STEINER“Daruvar  
 
 
Tijekom 2013. godine sportaši atletskog kluba su redovito trenirali 2 puta tjedno. Posjećenost 
treninzima je bila vrlo velika. 
 
AK „Rudolf Steiner“ je u suradnji sa Centrom Rudof Steiner, u travnju 2013. godine, organizirao 
Prvenstvo Hrvatske za osobe s intelektualnim teškoćama u razvoju. Na ovom dvodnevnom  
natjecanju nastupilo je 9 ekipa, a atletičari R. Steinera su u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji 
bili najbolji. Nastupili su: 

1. Tereza Kolić 
2. Sonja Anđelka Podhraški 
3. Adam Jozić 
4. Matija Sekelj 
5. Tihomir Ivančević 
6. Katarina Flegar 

 
Početkom svibnja 2013. održalo se Državno prvenstvo za učenike sa ITR. Na ovom najvećem 
natjecanju nastupilo je 35 ekipa. Ekipu Centra „R. Steiner“ sačinjavali su isti atletičari kao i na 
prethodnom natjecanju. 
Osvojivši, u izuzetno jakoj konkurenciji, dvije zlatne medalje (Kolić, Podhraški), te dvije brončane 
(Flegar, Jozić), zadržali su status jedne od najboljih atletskih ekipa za osobe s ITR u Republici 
Hrvatskoj. 
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Na Otvorenom prvenstvu Hrvatske za osobe s invaliditetom, svibanj 2013. u Varaždinu, 
nisu nastupili radi nedostatkaq sredstava tako da nisu ispunili norme za europska prvenstva koja su 
održana krajem godine. 
 
Na Krosu grada Daruvara 20. 9. 2013. atletičari „R. Steinera“ su u jakoj konkurenciji osvojili 
najveći broj medalja (u svojim kategorijama). 
 
I na Sajmu mogućnosti 16. 10. 2013. atletičari „R. Steinera“ proglašeni su ekipnim pobjednicima u 
obje uzrastne utrke. 
 
U radu Hrvatskog atletskog saveza za osobe s invaliditetom sudjelovao je, kao dopredsjednik, 
predsjednik AK „R. Steiner“ Daruvar. 
 
Atletski klub „Rudolf Steiner“ Daruvar broji ukupno 19 članova. Od toga je 14 sportaša do 
seniorskog uzrasta. 
 
 
12.AERO KLUB „ŽDRAL“ Daruvar 
 
Godinu 2013. članovi Aero  kluba „Ždral“ počeli su modelarskim aktivnostima. Započeli su i 
suradnju sa Osnovnom školom „V. Nazor“ u Daruvaru. 
                  
Sudjelovali su na državnom natjecanju u Požegi i na Kupu koji se boduje za prvenstvo Hrvatske. 
Isto natjecanje je održano u Ludbregu i Vukovaru, a osvojene su i dvije medalje.  
U Ludbregu je u klasi juniore Valentino Mikeloti osvojio drugo mjesto, a u Vukovaru je u klasi 
seniora Tomislav Bublić osvojio treće mjesto. 
Na školskom natjecanju u Daruvaru Luka Horsky i Valentino Mikeloti su osvojili prva dva mjesta 
i plasirali se na županijsko natjecanje. 
Prvo mjesto na prvenstvu županije odnio je Luka, a Valentino je bio drugi. 
Na državnom prvenstvu Luka Horsky je osvojio 8. mjesto. 
 
Nažalost u drugom polugodištu 2013. godine, zbog nedostatka financijskih sredstava, morali su 
odbiti dvadesetero djece koji su se htjeli učlaniti u klub. 
 
Nakon dve godine dobili su od Agencije za civilno zrakoplovstvo privremeno rješenje o registraciji 
poletno sletne staze. 
Nabavili su i meteorološku stanicu. 
Organizirali su brojne radne akcije na uređenju objekata u njihovom vlasništvu. 
Dobra se pokazala i manifestacija Zamlja – zrak koju je pokvarilo loše vrijeme. 
U rujnu 2013. sudjelovali su na aero rally-u. Preletjeli su klupskim avionom Apollo ne što manje 
od 900 km. 
Tijekom 2013. godine imali su preko tri stotine najavljenih polijetanja i slijetanja na aerodromu. 
 
Aero klub „Ždral“ Daruvar u svom članstvu ima 37 osoba. 
           
 Modelarski tečaj u 2013. godini nisu mogli održati radi nedostatka financija. Dvadesetero 
djece do 10 godina starosti je bilo zainteresirano za tečaj. Članarina za njih je 10,00 kn. Klub nije 
imao dovoljno financija ni da pokrije troškove električne energije.    
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13. HRVATSKI AMATERSKI TENISKI KLUB „DARUVAR“ 
 
Tijekom 2013. godine seniorska momčad HATK „Daruvar“ natjecala se u III. ligi TSH. Zapaženim 
igrama  ostvarila je pravo na kvalifikacije za II. ligu. U kvalifikacijama nije uspjela. 
 
Od 31. kolovoza do 02. rujna 2013. HATK „Daruvar“ je organizirao Babolat Cup 2013., 
međunarodni turnir Hrvatskog teniskog saveza trećeg ranga. Na turniru je nastupilo 28 tenisačica i 
tenisača iz 26 hrvatskih klubova, te jedna tenisačica iz Njemačke i jedan tenisač iz Kanade. Sve 
titule, pojedinačne i u parovima, osvojili su igrači-ce iz Zagreba. Daruvarski tenisači poraženi su u 
prvom kolu ovog natjecanja. 
 
Tenis školu u organizaciji HATK  2013.  prošla su 22 polaznika.  Voditelji u školi bili su treneri 
sa licencom Denis Gabor, Staša Šimunović i Mladen Častek.         
Budućnost HATK  leži u radu sa mladima što je i klupski prioritet. 
 
Ukupno  49 članova se vodi u klupskoj evidenciji. Registriranih igrača je 12. Škola tenisa 
uvećava taj broj za još njih 22.  
 
HATK „Daruvar“ se samofinancira. 
 
 
 
 
14. TENISKI KLUB  „FENIKS“  Daruvar 
 
 Teniski klub „Feniks“ osnovan je radi teniske edukacije mladih. Deset državnih natjecatelja i 35 
mladih koji redovno treniraju, registriranih pri Teniskom savezu sjeverozapadne Hrvatske činili su 
95 % aktivnosti kluba. 
 
Najistaknutiji u natjecateljskoj priči su Matko Varga, trenutno 1. igrač svoje generacije u Hrvatskoj 
po rang listi Hrvatskog teniskog saveza i Paola Martić, trenutno 14. (tijekom godine zauzimala je i 
5. mjesto). Oboje imaju i europski ranking do 16 godina. Pored njih valja spomenuti i Martina 
Fridriha    , sudionika državnog Mastersa do 10 godina i samo nešto slabiju Ivu Vrabec. 
 
Tenisači TK „Feniks“ su u 2013. odigrali preko 100 turnira, na više od 20 su odigrali finala ili ih 
osvojili. Imaju preko 300 pojedinačnih nastupa. Imaju i ekipu do 10 godina koja je u natjecanju TS 
sjeverozapadne Hrvatske zauzela 4. mjesto.        
 
Seniorsku ekipu nemaju zbog toga što je za seniorske ekipno natjecanje potrebno imati 
najmanje tri terena, a TK „Feniks“ koristi (iznajmljuje) dva terena „Daruvarskih toplica“. 
 
Iako se od 2014. malim dijelom, sufinancira i iz sredstava Sportske zajednice, u TK 
„Feniks“ ističu da bi uz više sredstava ostvarili i bolje rezultate na sportskim terenima. 
 
U klubu djeluje ukupno 58 članova. Od toga je registriranih sportaša 53 ( 45 mlađih od 18 
godina i 8  punoljetnih članova). 
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15. AIKIDO  DRUŠTVO  „DARUVAR“          
 
Aikido društvo tijekom 2013. godine redovito je održavalo treninge tri puta tjedno. 
Aikido koji treniraju članovi društva u Daruvaru nije natjecateljskog  karaktera.  
Članovi društva tijekom godine polažu ispite za napredovanje u znanju i zvanju aikido sporta. 
Nastupili su u promociji sportskih udruga u okviru nacionalnog obilježavanja  Hrvatskog 
olimpijskog dana, 10. rujna 2013. na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru. 
Početkom jesenskog ciklusa treninga Aikido društvo Daruvar je vršilo upis novih članova. 
Trenutno Aikido društvo Daruvar broji ukupno desetak članova. 
 
 
16. BICIKLISTIČKI KLUB  „ŽDRAL“ Daruvar 
 
Tijekom 2013. godine članovi BK „Ždral“ učestvovali su u natjecanju III. Slavonske brdsko 
biciklističke lige. U kategoriji sport učestvovala su 2 natjecatelja. U natjecanjima je učestvovao i 
jedan ženski član BK „Ždral“. 
Biciklisti kluba nastupali su i na brojnim biciklijadama. Aktivno su učestvovali i u akciji „Zelena 
čistka“ povodom dana Planeta Zemlje. 
Obilježili su i Hrvatski olimpijski dan nastupom 10. rujna 2013. 
Organizirali su vožnje biciklima po cestama u bližoj i daljoj okolini Daruvara. 
Registriranih članova udruge je 36. Od toga njih 10 je mlađe od 18 godina. 
 
 
17. PLANINARSKO DRUŠTVO „PETROV VRH“ Daruvar 
 
Planinarsko društvo „Petrov vrh“ broji ukupno 94 člana, iako manji broj navedenih ne 
plaća članarinu. 
U društvu rade sekcije: 

- za markacije 
- za izlete  
- sportsko-skijaška 
- gospodarska. 

  
Društvo nema natjecateljski karakter. 
Aktivnosti se provode većinom u prirodi. Društvo održava oko 140 km planinarskih 
puteva, brine o skijalištu i vučnici dužine 450 m, brine i održava planinarski dom 
(dvoetažna zgrada sa potkrovljem 10 x 12 m)  sa 50 mjesta za noćenje planinara i članova 
sportskih društava, brine o montažnom kontejneru na Crnom vrhu. 
Planinarsko društvo „Petrov vrh“ bavi se sljedećim aktivnostima: 

- planinarenje 
- alpinizam 
- rekreativno skijanje. 

 
 

U sportskim udrugama, članicama ŠZG Daruvara, trenira i radi osiguravajući uvjete i 
promičući sportsku kulturu ukupno  1281 član. 
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Da su uspjesi daruvarskih sportaša značajni i cijenjini pokazuju i priznanja koja su dobili u 2013. 
godini. 
 
Tako je Hrvatski paraolimpijski odbordodjelio zlatnu plaketu Davoru Draksleru iz UŠROSI 
Daruvar za najuspješnijeg sportaša na Sportsko rekreativnim igrama državne razine u 2013. g. 
u Poreču za osvojeno 1. mjesto u pikadu, pojedinačno u CP kategoriji i 1. mjesto pojedinačno u 
kuglanju na stazi (osvojeno već 3. godine zaredom). 
 
Na proglašenju najboljih sportaša, sportašica, sportskih ekipa i sportskih djelatnika Bjelovarsko 
bilogorske županije za 2013. godinu: 
 

- za najbolju sportašicu BBŽ-e za 2013.g. proglašena je seniorka Maja Polenus iz HKK „S. 
Krivski-Termal“ Daruvar 

- Ema Matković iz HKK „S. Krivski-Termal“ Daruvar je najbolja sportašica BBŽ-e u 
konkurenciji sportašica od 15 do 18 g. 

- Anja Lončar, iz HKK  „S. Krivski-Termal“ Daruvar je najbolja sportašica BBŽ-e u uzrastu 
djevojčica do 15 godina 

- Matko Varga iz Teniskog kluba „Feniks“ Daruvar je najbolji sportaš BBŽ-e u uzrastu do 
15 godina starosti 

- Vanja Lončar iz HKK „S. Krivski-Termal“ Daruvar je izborio 2. mjesto u BBŽ-i u 
konkurenciji mladića od 15 do 18 godina 

- Deni Fiala iz Rukometnog kluba „Daruvar“ je 3. u BBŽ-i među sportašima do 15 godina 
starosti 

- najbolja sportašica BBŽ osoba s invaliditetom, juniorka, je Martina Crkvenac iz UŠROSI 
Daruvar 

- kate tim djevojaka HKK „S. Krivski-Termal“ najbolja je ekipa BBŽ-e u uzrastu od 15 – 18 
godina 

- ekipa dječaka do 15 godina starosti HNK „Daruvar“ je 2. najbolja ekipa u BBŽ-i u ovom 
uzrastu 

- kate momčad HKK „S. Krivski-Termal“ Daruvar 3. je momčad BBŽ-e u uzrastu od 15 do 
18 godina starosti 

- najbolja ženska ekipa osoba s invaliditetom je Pikado ekipa OSI koju čine članice UŠROSI 
Daruvar 

- zlatnu plaketu ŠZ BBŽ dobio je Nikola Prević, član HNK „Daruvar“ 
- brončanu plaketu ŠZ BBŽ dobili su  Mirjana Pahoki iz UŠROSI Daruvar  i 

Bruno Marić, nogometni sudac iz Daruvara. 
Plakete su dobili za zasluge u promicanju i razvoju sporta. 

 
I ŠZG Daruvara je proglasila najbolje u sportu Grada Daruvara za 2013. godinu. 
 
Osim aktivnih sportaša rekreira se i nekoliko stotina naših sugrađana. 
 
Grad Daruvar posjeduje i određeni broj sportskih terena – objekata u kojima treniraju i nastupaju 
naši sportaši. Najveći problem imaju klubovi koji koriste Gradsku sportsku dvoranu – Odbojkaški i 
Rukometni klub „Daruvar“. Korištenje dvorane je klubovima preskupo tako da se snalaze na razne 
načine, a najviše smanjivanjem broja treninga – što nije dobro. 
 
Klubovi plaćaju i korištenje školskih sportskih dvorana iako u njima rade klupski treneri sa djecom 
iz tih škola. 
 
Problemi nastaju i sa korištenjem i održavanjem sportskih objekata koje su klubovi dobili na 
upravljanje. Održavanje tih objekata klubovi financiraju iz sredstava namjenjenih za sportske 
aktivnosti, ali dio sredstava od iznajmljivanja troše netransparentno. 
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Radi nemogućnosti „normalnog“ financiranja sportskih aktivnosti, a napose obveza, klubovi posižu 
za nedozvoljenim načinima poslovanja (plaćanje trenera i službenih osoba preko fiktivnih putnih 
naloga, plaćanjem u „kešu“ bez obračuna poreza i doprinosa itd.). 
 
Neke sportske udruge ne održavaju ni redovne godišnje skupštine, a ne dostavljaju Zajednici ni 
tražene dokumente o utrošku sredstava i dr.. 
 
 
      
 

POSLOVI ŠZG DARUVARA  U  2013. GODINI 
 

 
1. U 2013. godini Zajednica je održala 2 skupštine. 
2. Krajem ljeta, u mjesecu rujnu izrađen je Proračun zajednice za 2014. i projekcije za 2015. i 
    2016. godinu, 
3. Izrađen je i Program javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2014. godinu, 
4. Sukladno usvojenom Programu javnih potreba u sportu Grada Daruvar, odobrenih sredstava iz 
    Proračuna Grada za sportsku djelatnost i na osnovu odredaba važečih Kriterija za vrednovanje i 
    financiranje sportskih udruga Zajednica je vršila raspodjelu sredstava na krajnje korisnike, 
5. Izvršen je izbor najboljih u sportu Grada Daruvara,  
6. Poslane su nominacije za izbor najboljih u sportu BBŽ-e, 
7. Stručna služba Zajednice rješavala je prispjelu poštu, pripremala sjednice Izvršnog odbora i 
    skupštine Zajednice, izrađivala prijedloge normativnih akata, financijskih dokumenata, plan 
    rada i dr. Vršena je prepiska između sportskih udruga, ŠZ BBŽ-e, HOO-a  i drugih. Dostavljane  
    su preslike natječaja o donacijama svim članicama Zajednice. Vršena je obrada računa i plaćanja   
    FINI Daruvar. Tajnik Zajednice je prisustvovao treninzima, utakmicama i susretima naših   
    članica. Prisustvovao je i skupštinama sportskih udruga. 
    Prikupljani su podaci sportskih udruga. Nakon toga dostavljani su glavnom sufinancijeru  
    daruvarskih sportaša, Gradu Daruvaru. 
8. Izrađen je Plan rada Zajednice, 
9. Organiziran je „32. Kros grada Daruvara“ u rujnu 2013.  Utrke su održane u kategorijama: 
    predškolskog uzrasta, osnovnih škola djece s poteškoćama u razvoju, osnovnih i srednjih škola. 
    Ciljem su prošla 1239 natjecatelja-ica uz deset županija od Osijeka do Pule. Po završetku 
     Krosa izrađen je bilten za sve učesnike, sponzore i donatore i sve one koji su pomogli da se 
     kros održi. U bilten su uvršteni svi učesnici i njihov redoslijed. Veliku pomoć u organizaciji 
     i  provođenju krosa pružili su učitelji i profesori TZK, sportski djelatnici iz raznih sportova te  
     volonteri. 
10.Zajednica je organizirala i obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana 10. rujna 2013.  
     Prezentacija daruvarskih sportaša održana je, tradicionalno, na Trgu kralja Tomislava u 
     Daruvaru uz nastup oko 180 sportaša-ica. 
11.Stručna služba Zajednice za svaki kros, HOD ili izbor najboljih u sportu Grada pronalazi       
      pokrovitelje, sponzore ili donatore koji na financijski ili neki drugi način pomažu ove  
      manifestacije. 
12. Promidžbu sporta Zajednica i sportske udruge vrše i putem valova Radio Daruvara. 
      Zajednica je dogovorila i gostovanje sportaša i sportašica u sportskoj emisiji Slavonsko 
      brodske TV  ponedjeljkom. Suradnja se nastavlja i dalje. 
13. Obavljaju se i drugi poslovi u okviru Programa rada Zajednice.  
 
 
 
 
 
 
 
                  21 
 



  

 
 

RAD IZVRŠNOG ODBORA 
ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA DARUVARA 

 
 
Izvršni odbor Zajednice broji 7 članova. U 2013. godini održao je  7 sjednica. Na sjednicama se 
raspravljalo: 
 

- o planu rada Zajednice 
- o Kriterijima za vrednovanje i financiranje sportskih udruga 
- o financijskom planu i proračunu Zajednice 
- se o i vršila raspodjela sredstava iz Proračuna – prema važečim Kriterfijima 
- o izboru najboljih u sportu Grada 
- organizirana je svečanost proglašenja najboljih u sportu Grada 
- o HOD-u, Krosu i svim ostalim sportskim manifestacijama od značaja za Grad 
- o natječajima Hrvatskog olimpijskog odbora 
- o drugom natječajima za donacije i sponzorstva 
- o nalazima Sportske inspekcije i Državne revizije 
- o izvješćima koje je Zajednica dostavljala FINI, Poreznoj upravi, Službi revizije, HOO-u, 

Županiji, Gradu i dr. na vrijeme 
- o svim problemima koja tište naše klubove 
- o financijama za koje klubovi misle da su nedostatna za normalno funkcioniranje sporta 
- o kašnjenju ili ne podnošenju tražene dokumentacije klubova Zajednici, a posebno o 

izvješćima o utrošku sredstava – bez obzira kakva ona bila. 
 
Sportska zajednica, ovim putem, moli sve klubove da izvršavaju svoje obveze prema Zajednici. 
Sve tražene podatke molimo da nam kvalitetno i točno dostavite kako bi ih objedinjene mogli 
dostaviti onima koji ih traže – najviše Gradu Daruvaru. 
 
Usprkos nedostatnim financijskim sredstvima naše sportske udruge se uspješno natječu u svim 
rangovima natjecanja od općinski do državnih. Kvalitetan rad u klubovima očituje se 
sudjelovanjem naših pojedinaca i ekipa u državnoj reprezentaciji Hrvatske. 
 
Uspjesima sportaša pomaže rad trenera, volontera, učitelja i profesora TZK. Bez roditelja, 
pokrovitelja, donatora i sponzora sportske udruge ne bi mogle opstati. 
 
Stoga se svima njima, u ime sportskih udruga Grada Daruvara, najiskrenije zahvaljujemo. 
 
Da li je rad predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i tajnika Zajednice bio dobar, 
uvijek se može bolje, prepuštamo ovoj skupštini da ocijeni. 
 
 
 
 
 
                     Tajnik: 
 
           Ivica Milosavljević v.r. 
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