
NAJBOLJI U 2010. godini PREMA IZBORU  
Bjelovarskog športskog saveza invalida jesu: 

 
 

SENIORI - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Stolnoteniska ekipa 

Na službenim natjecanjima ekipa Bjelovarskog športskog 
saveza  je osvojila 3 zlatne medalje, 2 srebrne medalje i 3 
brončane medalje 

2. 
mjesto Društvo športaša invalida (DŠI) SOKOL Društvo je na službenim natjecanjima osvojilo 4 zlatne 

medalje, 6 srebrnih meda ja i 5 brončanih medalja 

1. 
mjesto Atletska ekipa  

Na službenim natjecanjima atletska ekipa Bjelovarskog 
športskog saveza je osvojila 17 zlatnih meda ja i 4 srebrne 
medalje 

 
 
 
SENIORI - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Josip SLIVAR Atletika 

Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Puli, Josip je 
osvojio 1. mjesto u bacanju kugle, 1. mjesto u bacanju 
diska i 2. mjesto u bacanju koplja. 
Na otvorenom prvenstvu Italije u Imoli Josip je osvojio 1. 
mjesto u bacanju diska i 2.mjesto u bacanju kugle. 
Na bacačkom mitingu koji je održan na Bjelolasici Josip 
je bio također uspješan. Osvojio je 1. mjesto u bacanju 
kugle i 2. mjesto u bacanju diska. 

2. 
mjesto Albin VIDOVIĆ Atletika 

Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Puli, Albin je osvojio 
1. mjesto u bacanju kugle, 1. mjesto u bacanju diska i 1. 
mjesto u bacanju koplja. 
Na otvorenom prvenstvu Italije u Imoli Albin je osvojio 1. 
mjesto u bacanju diska, 1.mjesto u bacanju kugle. I 1. 
mjesto u bacanju koplja. 
Na bacačkom mitingu koji je održan na Bjelolasici Albin 
je osvojio je 1. mjesto u bacanju kugle. 

1. 
mjesto Goran JELIĆ Atletika 

Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Puli Goran je 
osvojio 1. mjesto na 1500 metara.   
Na otvorenom prvenstvu Italije u Imoli Goran je također 
osvojio 1. mjesto na 1500 metara.  
Na Europskom prvenstvu u Varaždinu Goran je ušao u 
finale na 400 metara i zauzeo 7. mjesto. 
Na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj Goran je zauzeo 5. 
mjesto u štafeti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NAJBOLJI U IZBORU ŠPORTSKE ZAJEDNICE 
GRADA BJELOVARA U 2010. godini 

U KADETSKIM KATEGORIJAMA: 
 
KADETKINJE - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Športski plesni klub H-8, Bjelovar Plesni par Plesnog kluba H-8 na Prvenstvu Hrvatske u 

standardnim plesovima osvojio je 1. mjesto 
2. 

mjesto Taekwondo klub Fox, Bjelovar Ekipa je na međunarodnom turniru u Trelleborgu u 
Švedskoj zauzela 1. mjesto 

1. 
mjesto Ženski rukometni klub Bjelovar 

U I. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK 
Bjelovar zauzela je 1. mjesto. Na jakom međunarodnom 
rukometnom turniru u Grazu ekipa ŽRK Bjelovar osvojila je 
1. mjesto 

 
 
 
KADETI - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Kuglački klub BJELOVAR, Bjelovar Kadeti Kuglačkog kluba Bjelovara su na Prvenstvu RH 

koje je održano u Zaprešiću osvojili 7. mjesto. 
2. 

mjesto Taekwondo klub Fox, Bjelovar Ekipa je na međunarodnom turniru u Trelleborgu u 
Švedskoj zauzela 2. mjesto 

1. 
mjesto Rukometni klub BJELOVAR, Bjelovar 

Rukometni klub Bjelovar ima perspektivnu kadetsku ekipu 
koja se natječe u 1. hrvatskoj mlađe kadetskoj ligi u kojoj 
je zauzela 11. mjesto 

 
 
 
KADETKINJE - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Ema Malešević 

Stolnoteniski klub 
BJELOVAR, Bjelovar 

Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske Ema je osvojila 7. 
mjesto, a kao članica kadetske ekipe osvojila je 9. 
mjesto na Prvenstvu Hrvatske 

2. 
mjesto Iva Baronić Taekwondo klub Fox, 

Bjelovar 

Na međunarodnom „A“ turniru Croatia openu Iva je 
osvojila 2. mjesto, a na međunarodnom turniru u 
Švedskoj Iva je bila najbolja i osvojila 1. mjesto u 
kategoriji do 51 kg  

1. 
mjesto Ana Marija Gavrić Ženski rukometni klub 

Bjelovar 

Hrvatska rukometna kadetska reprezentac ja je na 6. 
Mediteranskim igrama u Hrvatskoj (Ploče) osvojila 3. 
mjesto, a Ana-Marija kao članica reprezentacije je 
pridon jela ukupnom uspjehu.  

 
 
 
KADETI - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Miran Topljak Športski plesni klub H-8, 

Bjelovar 
Na Prvenstvu RH u standardnim plesovima Miran je sa 
svojom partnericom Helenom Beljan osvojio 1. mjesto 

2. 
mjesto Toni Ezgeta Rukometni klub Bjelovar 

Kao član ekipe RK Bjelovar u 1. hrvatskoj kadetskoj ligi 
osvojio 11. mjesto, a kao član ekipe svog kluba u 3. HRL 
sjever osvojio 2. mjesto 

1. 
mjesto Luka Horvat Taekwondo klub  

FOX, Bjelovar 

Luka je na Otvorenom prvenstvu Hrvatske, u svojoj 
težinskoj kategoriji (do 49 kg) osvojio 2. mjesto. Ujedno 
je  na jakom međunarodnom turniru u Švedskoj osvojio 
1. mjesto 

  
 
 
 

 



NAJBOLJI 
U JUNIORSKIM KATEGORIJAMA: 

 
JUNIORKE - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Ženski rukometni klub Bjelovar U III. HR ligi sjever ekipa ŽRK Bjelovar je zauzela 4. 

mjesto 
2. 

mjesto Atletski klub Bjelovar Ekipa Atletskog kluba Bjelovar zauzela je na prvenstvu 
HALS-a 1. mjesto 

1. 
mjesto Stolnoteniski klub Bjelovar Na juniorskom prvenstvu RH ekipa STK Bjelovar je 

osvojila 8. mjesto 
 
 
 
JUNIORI - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Nogometni klub Mladost, Ždralovi 

Ekipa juniora NK Mladost iz Ždralova je u kup natjecanju 
BBŽ osvojila 1. mj. i plasirala se u regiju Varaždin gdje je 
poražena u finalu  

2. 
mjesto Kuglački klub Bjelovar Na Prvenstvu Hrvatske ekipa Kuglačkog kluba Bjelovar 

osvojila je 10. mjesto 

1. 
mjesto Streljačko društvo Bjelovar 1874 

Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u gađanju zračnom 
puškom prema međunarodnom programu, ekipa je osvojila 
1. mjesto 

 
 
JUNIORKE - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Mirna Gašparović Ženski rukometni klub 

Bjelovar 

Ženski rukometni klub Bjelovar natječe se u II. hrvatskoj 
rukometnoj ligi. Mirna je kao članica ekipe osvojila 4. 
mjesto. Mirna je ujedno i jedna od najboljih igračica 
kluba 

2. 
mjesto Ivana Jelić Balta Atletski klub Bjelovar 

Na dvoranskom pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u 
disciplini 60 m prepone Ivana je osvojila je 1. mjesto. 
Dodajmo k tome i drugo mjesto na pojedinačnom 
prvenstvu Hrvatske u disciplini 400 m prepone. 

1. 
mjesto Diana Letica Taekwondo klub  

OMEGA, Bjelovar 

Na Državnom prvenstvu Hrvatske, u svojoj težinskoj 
kategoriji do 68 kg osvojila je 1. mjesto. Diana je kao 
članica Hrvatske juniorske taekwondo reprezentac je 
nastupila na Svjetskim kvalif kacijama za Olimpijske igre 
i na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Meksiku gdje je 
ostvarila plasman od 5. do 8. mjesta. 

 
 
JUNIORI - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Maks Papeš Streljačko društvo 

BJELOVAR 1874, Bjelovar 
Na pojedinačnom prvenstvu RH u zračnoj pušci Maks je 
osvojio 10. mjesto, a kao član juniorske ekipe svog kluba 
pridonio osvajanju 1. mjesta 

2. 
mjesto Borut Smoljanović Taekwondo klub FOX, 

Bjelovar 

Na pojedinačnom Prvenstvu RH u kategor ji do 63 kg 
Borut je osvojio 2. mjesto. Kao član Hrvatske taekwondo 
reprezentac je Borut je u Aleksandriji na jakom turniru 
osvojio također 2. mjesto  

1. 
mjesto Ivan Horvat Rukometni klub Bjelovar 

Na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori Hrvatska 
rukometna reprezentac ja osvojila je 1. mjesto. Na 
Mediteranskim igrama hrvatska rukometna 
reprezentac ja osvojila je 2. mjesto.  Ivan kao član 
reprezentac je bitno je pridonio ukupnom uspjehu.  

 



 NAJBOLJI 
U SENIORSKIM KATEGORIJAMA: 

 
 

SENIORKE - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Ženski nogometni klub MLADOST, Ždralovi 

Na prvenstvu II. hrvatske nogometne lige za žene, Ženski 
nogometni klub Mladost osvojio je 6. mjesto. Ovo je prva-
povijesna ženska nogometna nominacija u Bjelovaru do 
sada.  

2. 
mjesto Ženski rukometni klub BJELOVAR U II. Hrvatskoj rukometnoj ligi ekipa Ženskog rukometnog 

kluba je osvojila 4. mjesto  

1. 
mjesto Stolnoteniski klub BJELOVAR 

U 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi ženska ekipa je osvojila 2. 
mjesto što je najbolji ekipni rezultat do sada. U Europskom 
natjecanju ekipa je ispala u 2. kolu ETF kupa 

 
 
 
SENIORI - EKIPNO  
Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Moto klub BJELOVAR Na Prvenstvu Hrvatske u disciplini Enduro ekipa Moto 

kluba Bjelovar zauzela je 2. mjesto 
2. 

mjesto Streljačko društvo BJELOVAR 1874 Na državnom prvenstvu u poluautomatskoj pušci ekipa 
Streljačkog društva Bjelovar 1874 osvojila je 1.mjesto 

1. 
mjesto Rukometni klub Bjelovar 

U I. Dukat-Premijer rukometnoj ligi muška ekipa je osvojila 
10. mjesto, a u jesenskom dijelu sezone 2010/2011. 
zauzela je 6. mjesto 

 
 
 
SENIORKE - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Katarina Seretin Ženski rukometni klub  

BJELOVAR, Bjelovar 
Kao članica ekipe Ženskog rukometnog kluba Bjelovar, 
Katarina je u II. Hrvatskoj rukometnoj ligi osvojila 4. 
mjesto 

2. 
mjesto Vlatka Jezernik Taekwondo klub 

FOX, Bjelovar 

Na seniorskom prvenstvu Hrvatske koje je održano u 
Karlovcu, u svojoj težinskoj kategor ji do 57 kg, osvojila 
je 2. mjesto. Uz ovaj uspjeh dodajmo da je Vlatka 
prvakinja Bjelovarsko-bilogorske županije. 

1. 
mjesto Lorena Orlić Stolnoteniski klub Bjelovar 

Na Prvenstvu Hrvatske Lorena je osvojila 6. mjesto 
pojedinačno, a kao članica ekipe Stolnoteniskog kluba 
Bjelovar je u I. hrvatskoj stolnoteniskoj ligi osvojila 2. 
mjesto 

 
 

 
 
SENIORI - POJEDINAČNO  
Poredak IME I PREZIME 

NATJECATELJA KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 
mjesto Ivor Vidaković Rukometni klub 

BJELOVAR, Bjelovar 
Ivor je kao član ekipe RK Bjelovar  u Premijer ligi osvojio 
10. mjesto, a u jesenjem dijelu 6. mjesto  

2. 
mjesto Dalibor Vedriš Streličarski klub Bjelovar 

Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u disciplini Field 
Dalibor je osvojio 1. mjesto i tim rezultatom stekao je 
status vrhunskog športaša Hrvatske 3. kategorije 

1. 
mjesto Petar Gorša Streljačko društvo 

BJELOVAR 1874, Bjelovar 
Na Prvenstvu Hrvatske Petar je osvojio pojedinačno 1. 
mjesto u disciplini zračne puške. Nastupio je i na 
Svjetskom kupu gdje je zauzeo 71. mjesto 

 
 

 



BRONČANU PLAKETU:  - Ivica VRHOVNIK 
 

ZLATNU PLAKETU:   - Atletski klub BJELOVAR 
 

TROFEJ ŠPORTSKE ZAJEDNICE: - Milenko MIJAKIĆ 
     - Moto klub BJELOVAR 
 

OBRAZLOŽENJE:  

 
BRONČANA 
PLAKETA 

 
IVICA VRHOVNIK 

Rođen 18.10.1978. godine u Bjelovaru. S deset godina počeo se baviti taekwondo 
športom, a paralelno i plivanjem u PK Mladost. Ipak, više se posvećuje taekwondo športu 
gdje je postigao crni pojas treći dan. Nakon toga polaže ispite za taekwondo suca i na 
Vojnim igrama 1999. godine postaje pripadnik taekwondo demo-tima HV. Ljubav prema 
motorima odvodi ga u Karting klub Koprivnicu gdje kao natjecate j osvaja 3. mjesto u kupu, 
a na prvenstvima RH osvaja od 5 do 10. mjesta. Dovodi karting šport u Bjelovar i osniva 
Karting racing team Bjelovar. Ekipa u sastavu: Tomislav Nalbani, Ivan Pokos, Nenad 
Martinovski, Ivica Vrhovnik i Marko Špegar osvaja ekipno prvenstvo Hrvatske. Nakon 
kartinga Ivica se dokazuje u vožnji formule Seitz gdje postaje najmlađi pilot-vozač formule 
i kao član tima Formula Opel Lotus. Na Open kupu  osvaja 10. mjesto. Sudionik je utrke 
Prvenstva centralne euro-zone gdje osvaja 6. mjesto i prvi europski bod kao vozač 
formule. Nakon utrka na asfaltu Ivica se posvećuje novoj grani u moto nautičkom športu to 
jest u jet skiju. Uspješan je na prvenstvima RH, a na Alpe Adria kupu zauzima 3. mjesto u 
free styl disciplini koja pored izvrsnog vladanja plovilom zahtijeva i natprosječne 
akrobatske vještine. Vrhunac ove vještine doživljava 2006. godine kada u vožnji jet sk ja 
na prvenstvu RH zauzima 2. mjesto u svojoj kategoriji. Ivicu privlače izazovi i akrobacije. 
Kada su već svi mislili da se Ivica, pritisnut obvezama u vlastitom fitnes centru i klubu za 
šport i rekreaciju Grand Prix, definitivno oprostio od aktivnog bav jenja utrkama on na 
promotivnoj utrci na našem Lepircu kao član Moto kluba Bjelovar okrunjuje svoj debitantski 
nastup u novoj moto disciplini Enduro cros contri osvajanjem drugog mjesta.  

ZLATNA PLAKETA 
ŠPORTSKE 

ZAJEDNICE GRADA 
BJELOVARA 

 

ATLETSKI KLUB 
BJELOVAR 

 

Atletski klub Bjelovar obilježava 30. godinu uspješnog rada i postojanja. No, atletika u 
gradu Bjelovaru postoji preko 100 godina. Počeci su vezani za Franka Wintera, Lecu 
Fingerhuta, Pepu Petrovića, Dragu Bosorića, Ivana Gub jana i druge. Nakon drugog 
svjetskog rata dobru tradiciju nastavlja trener Pedro Goić pod čijim okriljem izrastaju Ivan 
Gubijan, Branko Ivanović i Zvonimir Iveković. Sva atletska aktivnost se provodila u sklopu 
tadašnjeg DTO Partizan. Atlet ka se izdvaja kao sekc ja 1980. godine i osnovan je Atletski 
klub Bjelovar koje ime nosi i danas. U trideset godišnjoj samostalnoj aktivnosti kroz AK 
Bjelovar prodefiliralo je niz vrsnih športaša-atletičara koji su dostojno prezentirali naš grad, 
županiju i RH. Na državnim prvenstvima postignuto je 14 rekorda. Nastup za najbo ju 
državnu vrstu ostvarila su 34 pojedinca i pojedinke. Osvojeno je ukupno 423 medalje. 
Atletski klub Bjelovar i danas ima zapaženu ulogu u hrvatskoj atletici. 

TROFEJ ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE GRADA 

BJELOVARA 
 

MOTO KLUB 
BJELOVAR 

Moto klub Bjelovar je osnovan 5. srpnja 1930. godine. Na tadašnjem Sajmištu sastali su 
se viđeniji obrtnici i još nekolicina građana-zanesenjaka u nove bučne sprave- motocikle i 
osnovali jedan od prvih moto klubova u Hrvatskoj. Za prvog predsjednika je izabran Filip 
Jandroković. Već 1931. godine počinje prvo speedwaj natjecanje na proširenoj stazi na 
Logoru. Iz tih predratnih godina datira i jedinstvena manifestacija: Prvomajska moto 
budnica koja se održala do današnjih dana.  
Najveći procvat moto športa događa se u razdoblju 1950-1960. godine kada Mirko Križan 
(poznati bjelovarski fotograf) osvaja prvenstvo Hrvatske 1955. i 1956. godine. Uz njega 
djeluje niz poznatih Bjelovarčana: Drago Pleskalt, Ferdinand Rečnik, Emil Ivanović, Vlado 
Gothard, Ico Vrhovnik, Đuro i Miljenko Hrgovan, Belavić, Crnković i mnogi drugi znani i 
neznani. Oni u svojim kućnim radionicama sa primitivnim alatima i bez rezervnih dijelova 
sastavljaju svoje trkaće „specijalke“ nerijetko od zaostalih motocikala iz II. Svj. rata.     
 

Nakon malog zatišja bjelovarski motociklisti osmišljavaju novi šport: Moto alku, pa se prva 
u svijetu moto alka održala u Bjelovaru 17. listopada 1976. godine. Iste godine u spomen 
na svog dugogodišnjeg člana AMD Bjelovar mijenja ime u AMD Đuro Šegović, Bjelovar. U 
Bjelovaru se 1979. godine ponovno održavaju moto utrke i to u središtu grada.  
 

Za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine mnogi vozači su uključeni u obranu domovine, 
a nažalost neki su položili svoje živote. Nova generac ja vozača moto utrka javlja se 1997. 
godine kada na natjecanjima sudjeluju Bruno Dolenčić, Branko Ognjanović, Richard 
Dolenski, Vanja Jagušić i jedina djevojka Danijela Banić. Tada osvajaju momčadsko 
prvenstvo Hrvatske.  
Ovo je kratak pov jesni pregled najvažn jih događaja u bogatoj povijesti kluba i nije se 
ovom prigodom moglo opisati sve aktivnosti koje Moto klub Bjelovar provodi.  

 
TROFEJ ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE GRADA 

BJELOVARA 
  

MILENKO 
MIJAKIĆ 

Rođen 15.10.1938. godine u Bjelovaru. Rukometom se počeo baviti 1955. godine 
nastupajući za bjelovarske klubove Slaven, Srednjoškolac i ORK Partizan. Bio je član prve 
generacije ORK Partizana koja je prošla sve kvalifikacije te ušla u tadašnju I. saveznu 
rukometnu ligu. Nakon završetka aktivnog igranja rukometa posvetio se sudačkoj i 
društvenoj aktivnosti. Kao savezni sudac sudio je 14 sezona u I. saveznoj rukometnoj ligi i 
odsudio preko 1800 utakmica. Po završetku aktivnog suđenja nastavlja rad kao kontrolor-
delegat u najvišim stupnjevima natjecanja. Uz to, aktivan je i kao športski djelatn k te je 
obnašao niz odgovornih dužnosti. Spomenimo samo neke: tajnik zbora rukometnih sudaca 
Bjelovara u 3 mandata, predsjednik zbora sudaca u 3 mandata, tajnik sudačke 
organizac je HRS-a, predsjednik udruge rukometnih sudaca Hrvatske, član Izvršnog 
odbora Nogometnog podsaveza Bjelovar, predsjednik RS BBŽ u 2 mandata, član 
Skupštine i Izvršnog odbora Športskog saveza BBŽ, predsjednik Športske zajednice BBŽ, 
član Skupštine HOO i Odbora za lokalni šport pri HOO-u, koju funkciju obnaša i danas.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

NAJBOLJI U GRADU BJELOVARU ZA 2010. godinu 
prema izboru Športske zajednice SU: 

 
NAJBOLJA ŽENSKA ŠPORTSKA EKIPA u 2010. godini jesu seniorke  
Stolnoteniskog kluba BJELOVAR, koje su u I. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi osvojile 2. 
mjesto i tim rezultatom se plasirale na natjecanje u Europskom kupu. 
 
 
 

NAJBOLJA MUŠKA ŠPORTSKA EKIPA u 2010. godini jesu seniori  
Rukometnog kluba  BJELOVAR, koji su u I. Hrvatskoj - Premijer ligi osvojili 10. mjesto, 
a u jesenjem dijelu 2010. godine osvojili 6. mjesto. 
 
 
 

NAJBOLJA ŠPORTAŠICA u 2010. godini je juniorka Diana LETICA, članica 
Taekwondo kluba Omega iz Bjelovara koja je na Prvenstvu Hrvatske osvojila 1. 
mjesto, a kao članica Hrvatske juniorske taekwondo reprezentacije je na Svjetskim 
kvalifikacijama za Olimpijske igre i na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Meksiku 
postigla plasman od 5 do 8. mjesta. 
 
 
 

NAJBOLJI ŠPORTAŠ u 2010. godini je junior Ivan HORVAT, član Rukometnog 
kluba Bjelovar koji je kao član reprezentacije Hrvatske na Europskom prvenstvu u 
Crnoj Gori osvojio 1. mjesto, dok je na Mediteranskim igrama kao član reprezentacije 
Hrvatske osvojio 2. mjesto. 

 


