
Proglašenje najboljih športaša Grada Bjelovara za 2011. godinu 
 

 
Proglašavaju se najbolje športašice, športaši i športski sastavi za 2011. godinu prema postignutim rezultatima i 
prema uzrasnim kategorijama: 
 

SENIORKE - pojedinačno: 

1. mjesto Diana LETICA Taekwondo klub Omega 
Na jakom međunarodnom A turniru pod nazivom 
Belgian open, Diana je u svojoj težinskoj kategoriji  
osvojila 1. mjesto, a na Prvenstvu RH 3. mjesto 

2. mjesto Mirna GAŠPAROVIĆ Ženski rukometni klub 
Bjelovar 

Kao članica ekipe ŽRK Bjelovar, Mirna je u II. 
Hrvatskoj rukometnoj ligi osvojila 3. mjesto i bitno 
pridonijela ukupnom uspjehu. 

3. mjesto Antonia PUC Taekwondo klub Fox Na jakom međunarodnom A turniru pod nazivom 
Austria open, Antonia je osvojila 3. mjesto. 

 
SENIORI - pojedinačno: 

1. mjesto Petar GORŠA Streljačko društvo Bjelovar 
1874 

Na jakom međunarodnom Euro kupu koji je 
održan u Beogradu, Petar je zauzeo 3. mjesto, a 
na prvenstvu RH u zračnoj pušci zauzeo je 1. 
mjesto. 

2. mjesto Dubravko GRGIĆ Rukometni klub Bjelovar 
Dubravko je kao član ekipe RK Bjelovar  u 
Premijer ligi osvojio 3. mjesto i jedan je od 
najbo jih golmana u natjecanju.  

3. mjesto Dalibor VEDRIŠ Streličarski klub Bjelovar 
Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u disciplini 
Field Dal bor je osvojio 2. mjesto i tim rezultatom 
stekao status vrhunskog športaša Hrvatske III. 
kategor je 

 
JUNIORKE - pojedinačno: 

1. mjesto Ivana JELIĆ-BALTA Atletski klub Bjelovar 
Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske, Ivana je u 
disciplini 100 i 400 metara prepone osvojila 1. 
mjesto. Na dvoranskom prvenstvu RH na 60 
metara prepone osvojila je 2. mjesto 

2. mjesto Lorena ORLIĆ Stolnoteniski klub Bjelovar 
Na juniorskom prvenstvu RH, Lorena je osvojila 3. 
mjesto, a ako članica ekipe STK Bjelovar u I. HSL 
zaslužna je za osvajanje 3. mjesta. 

3. mjesto Ana-Marija  GAVRIĆ Ženski rukometni klub 
Bjelovar 

Ženski rukometni klub Bjelovar natječe se u I. 
hrvatskoj kadetskoj rukometnoj ligi. Ana-Marija je 
kao juniorka s ekipom ŽRK Bjelovar osvojila 5. 
mjesto. Kao članica seniorske ekipe osvojila je 3. 
mj. U II. HRL. 

 
JUNIORI - pojedinačno: 

1. mjesto Ivan HORVAT Rukometni klub Bjelovar 
Rukometni klub Bjelovar natječe se u I. Premijer 
HRL. Ivan kao junior s ekipom je osvojio 3. 
mjesto, a u kupu RH s ekipom je osvojio 4. 
mjesto. 

2. mjesto Rafael SUŠILOVIĆ Atletski klub Bjelovar 
Na pojedinačnom Prvenstvu RH u višeboju, 
Rafael je osvojio 1. mjesto, a u utrci na 110 
metara prepone osvojio je 2. mjesto. 

3. mjesto  Antonio Štefek Taekwondo klub Omega 
Na jakom međunarodnom A turniru pod nazivom 
Belgia open, antonio je osvojio 3. mjesto. Isto 3. 
mjesto osvojio je na Prvenstvu Hrvatske. 

 
KADETKINJE - pojedinačno: 

1. mjesto Patricija KUZMIĆ Ženski rukometni klub 
Bjelovar 

Ženski rukometni klub Bjelovar natječe se u I. 
hrvatskoj mlađe kadetskoj ligi. Patricija kao 
članica ekipe osvojila je 5. mjesto, a sa 
seniorskom ekipom osvojila je 3. mjesto u II. 
HRL.  

2. mjesto Andrea PACADI Taekwondo klub Fox 

Na međunarodnom „A“ turniru Croatia openu 
Andrea je osvojila 1. mjesto, na turniru u 
Beogradu je bila najbolja i osvojila 1. mjesto, a na 
prvenstvu RH u svojoj težinskoj kategor ji do 41 
kg, također je osvojila 1. mjesto  

3. mjesto Ema MALEŠEVIĆ Stolnoteniski klub Bjelovar 
Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u parovima 
Ema je osvojila 3. mjesto, a na Top 12 Hrvatske 
osvojila je 5. mjesto  

 
 



KADETI - pojedinačno: 

1. mjesto Julijan ZADRAVEC Košarkaški klub Bjelovar 

Hrvatska košarkaška kadetska reprezentacija je 
na međunarodnom turniru u Sloven ji (između 8 
reprezentacija) osvojila 2. mjesto. Julijan je kao 
član reprezentacije bio najbolji strijelac turnira i 
ušao u sastav najbolje petorke turnira. 

2. mjesto Antonio MEĐERAL  Streljačko društvo Bjelovar 
1874 

Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u zračnoj 
pušci, Antonio je osvojio 3. mjesto, a kao član 
kadetske ekipe osvojio je 2. mjesto.  

3. mjesto Ante JAVOR Rukometni klub Bjelovar 

U I. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi 
Rukometni klub Bjelovar je osvojio 9. mjesto, a 
Ante kao član ekipe bitno je pridonio plasmanu 
ekipe. Ukupno se u ovom uzrastu natjecalo 26 
ekipa.  

 
SENIORKE - ekipno: 

1. mjesto Stolnoteniski klub Bjelovar 
U 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi ženska ekipa je osvojila 3. mjesto što 
je vrlo dobar rezultat. Samo jedno mjesto slabije od lanjskog 
povijesnog rezultata. 

2. mjesto Ženski rukometni klub Bjelovar U II. Hrvatskoj rukometnoj ligi ženska ekipa je osvojila 3. mjesto.  
Najbolji plasman do sada. 

3. mjesto Taekwondo klub Omega 
Na državnom prvenstvu RH  (između 47 ekipa), ženska ekipa 
Taekwondo kluba Omega je zauzela visoko 5. mjesto u ukupnom 
poretku. Na međunarodnom turniru u Vrbovcu seniorke Taekwondo 
kluba Omega osvojile su 1. mjesto. 

 
SENIORI - ekipno: 

1. mjesto Rukometni klub Bjelovar 
U I. Dukat-Premijer rukometnoj ligi muška ekipa je osvojila 3. mjesto, 
a u kup natjecanju poražena je u polu finalu od kasnijeg pobjednika 
RK CO Zagreb. 

2. mjesto Streljačko društvo Bjelovar 
1874 

Na državnom prvenstvu u poluautomatskoj pušci ekipa Streljačkog 
društva Bjelovar 1874 osvojila je 7. mjesto, a na županijskoj razini 
osvojeno je 2. mjesto. 

3. mjesto Nogometni klub Mladost 
U natjecanju 4. HNL ekipa NK Mladosti iz Ždralova osvojila je 1. 
mjesto i plasirala se u III. HNL. Ujedno su nogometaši iz Ždralova 
pobjednici kupa BBŽ, a u završnici kupa RH izgubili su od prvoligaša 
NK Istre iz Pule. 

 
JUNIORKE - ekipno: 

1. mjesto Ženski rukometni klub Bjelovar 
U natjecanju 1. hrvatske kadetske rukometne lige, juniorski sastav 
ŽRK Bjelovar osvojio je 5. mjesto, a u polu sezoni 2011/2012 cure 
zauzimaju 1. mjesto. 

2. mjesto Stolnoteniski klub Bjelovar Ženska ekipa STK Bjelovara je na juniorskom prvenstvu RH zauzela 
4. mjesto, a na prvenstvu slavonske regije osvojila je 1. mjesto 

3. mjesto Atletski klub Bjelovar 
Na državnom prvenstvu RH, štafeta AK Bjelovara u disciplini 4 x 400 
metara zauzela je 2. mjesto, dok je na prvenstvu HALS-a osvojila 1. 
mjesto 

 
JUNIORI - ekipno: 
1. mjesto Rukometni klub Bjelovar U natjecanju 3. hrvatske rukometne lige juniorska ekipa RK Bjelovar 

zauzela je 2. mjesto između 16 ekipa. 

2. mjesto Kuglački klub Bjelovar Na juniorskom prvenstvu Hrvatske ekipa Kuglačkog kluba Bjelovar 
zauzela je 6. mjesto 

3. mjesto NK Mladost, Ždralovi 
Ekipa juniora NK Mladost iz Ždralova je u IV. HNL osvojila 2. mjesto, a 
u kup natjecanju BBŽ osvojila 1. mj. i plasirala se u završnicu kupa RH 
gdje je poražena u 1. kolu.  

 
KADETKINJE - ekipno: 
1. mjesto Ženski rukometni klub Bjelovar U I. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK Bjelovar 

zauzela je 5. mjesto.  

2. mjesto Taekwondo klub Fox Ekipa je na međunarodnom turniru Croatia open u Zagrebu po 
ukupnom bodovanju natjecatelja osvojila 1. mjesto 

3. mjesto Stolnoteniski klub Bjelovar 
Kadetska ekipa STK Bjelovar je na završnom turniru zauzela 4. 
mjesto. Zato su kadetkinje na prvenstvu Slavonske regije bile najbolje 
i osvojile 1. mjesto. 

 
KADETI - ekipno: 
1. mjesto Rukometni klub Bjelovar Rukometni klub Bjelovar ima perspektivnu kadetsku ekipu koja se 

natječe u 1. hrvatskoj mlađe kadetskoj ligi u kojoj je zauzela 9. mjesto 

2. mjesto Streljačko društvo Bjelovar 
1874 

Kadetska ekipa SD Bjelovar 1874 je na prvenstvu Hrvatske osvojila 2. 
mjesto 



3. mjesto Košarkaški klub Bjelovar 
Kadeti Košarkaškog kluba Bjelovara su u regionalnoj mlađe kadetskoj 
ligi osvojili 1. mjesto. Predvodnik ove mlade košarkaške generacije, 
kadetski reprezentativac i najbolji igrač lige je Julijan Zadravec. 

 
 
 
 
 
 
NAJBOLJA ŠPORTAŠICA U 2011. GODINI JE:  DIANA LETICA, seniorka 
 
NAJBOLJI ŠPORTAŠ U 2011. GODINI JE:   PETAR GORŠA, senior 
 
NAJBOLJI ŽENSKI SASTAV U 2011. GODINI JE: STOLNOTENISKI KLUB BJELOVAR, 
seniorke 
 
NAJBOLJI MUŠKI SASTAV U 2011. GODINI JE: RUKOMETNI KLUB BJELOVAR, seniori 
 
 

II. 
Izvršni odbor je na temelju članka 19. Pravilnika o javnim priznanjima koja dodjeljuje Športska zajednica donio 
odluku o dodjeli športskih priznanja to: 
 
 
ZLATNU PLAKETU:   - Franji Kuhariću, nogomet (75 god. života i 60 god. rada u 
športu)  
 
SREBRNU PLAKETU:  - Zvonimir Čamilović, planinarstvo (30. god. rada u 
športu) 
 
BRONČANA PLAKETU:  - ŽOK Bjelovar, (15. godina rada i postojanja) 
      
 
OBRAZLOŽENJE:      

FRANJO KUHARIĆ 

Rođen 22.11.1937. godine u Donjoj Petričkoj. Nogometom se počeo baviti s 14 
godina i prvi klub bio mu je NK Lokomotiva iz Bjelovara. Nakon toga igračku karijeru 
nastav ja u NK Dinamo iz Predavca i NK Sloga na Križevačkoj cesti. Odlazi iz 
Bjelovara „trbuhom za kruhom“ u Njemačku gdje radi i igra nogomet. Sa svojim 
klubom uspijeva dogurati do 5. lige. Povratak u domovinu nakon radne i športske 
karijere dogodio se 2000. godine. Priključuje se svojim iskustvom u rad NK BŠK 
Brezovac. Postaje članom Izvršnog odbora kluba, a u dva mandata vrši ulogu 
predsjednika kluba. Sada mu teče treći mandat predsjednika kluba. NK BŠK 
Brezovac na sjednici IO kluba predložio je gospodina Franju Kuharića za športsko 
priznanje Zlatna plaketa Športske zajednice grada Bjelovara. 

ZVONIMIR ČAMILOVIĆ 

Rođen 05.01.1954. godine u Šemovcima kod Đurđevca. U Bjelovar dolazi s nepune 
3 godine gdje nastavlja živjeti i raditi do danas. Još u osnovnoj školi počinje se baviti 
fotografijom, radio amaterizmom i izviđačkom aktivnošću. Organizirano se počeo 
baviti planinarstvom 1979. godine i od tada je neprestano u njoj. Jedan je od 
doajena bjelovarskog planinarstva, a kao vodič i organizator vodio je preko 100 
planinarskih tura. Od visoko gorskih pohoda osvojeni su Triglav 5 puta, najviši vrh 
Austr je Grossglocner, Mamolada u Dolomitima, Kilimanjaro u Africi zatim Mont 
Blanc i Monte Roso u Francuskoj. Nastavlja s Visokim Tatrama i osvajanjem 
Breithorna te Zugspitza u Njemačkoj. Zadnji visoki pohodi su bili na Sv. Katarina i 
Ararat u  Turskoj. U Hrvatski planinarski savez uk jučen je kao službeni markacist. 
Kao pasionirani fotograf snima i prati sve akcije društva te priređuje prigodne 
izložbe. Suradn k je u izdavaštvu  HPS-a i pisac kolumni u lokalnom tjedniku 
Bjelovarskom listu.  

ŽENSKI ODBOJKAŠKI 
KLUB BJELOVAR 

Ženski odbojkaški klub je osnovan 1996. godine i navršio je 15 godina rada i 
uspješnog djelovanja. Posebno je to važno jer je u proteklom vremenu okupljao i 
popularizirao žensku odbojku u gradu Bjelovaru. Pamtimo izvrsne rezultate u II. 
odbojkaškoj ligi i ulazak u I.B hrvatsku odbojkašku ligu. Zbog nedostatka financ jskih 
sredstava klub se vraća u II. odbojkašku ligu Centar gdje se i sada uspješno 
natječe. Osim prve seniorske ekipe u klubu se radi s mlađim uzrasnim kategorijama 
koje se uspješno natječu na regionalnim i državnim natjecanjima predstavljajući 
grad Bjelovar. Izvršni odbor ŽOK-a predložio je klub za Brončanu plaketu Športske 
zajednice grada Bjelovara. 



 
 
Izvršni odbor Športske zajednice grada Bjelovara dodjeljuje posebno priznanje PETRU PERICI iz 
Đurđevca, kao članu Orijentacijskog kluba Bjelovar. Nastupajući za Orijentacijski klub Bjelovar 
Petar je u dvjema disciplinama (orijentacijsko trčanje i orijentacija na biciklima) postigao niz izvrsnih 
rezultata na državnoj i međunarodnoj razini te time pridonio ukupnom uspjehu kluba.   
 
 


