Najbolji sportaši, sportašice i sportske ekipe Grada Bjelovara u 2015. godini

- Najbolji u izboru Sportskog saveza gluhih Grada Bjelovara:
POJEDINAČNO: 1. mjesto - sportašice
Zauzela je SARA RAJČEVIĆ, taekwondo – Na Europskom prvenstvu gluhih u dalekoj Armeniji
u gradu Yerevanu, Sara je kao član Hrvatske taekwondo reprezentacije gluhih, postala prvakinja
Europe, prikazavši izvrsne borbe u pojedinačnoj konkurenciji i time stekla status vrhunske
sportašice I. kategorije.
POJEDINAČNO: 1. mjesto – sportaši
Zauzeo je BOJAN CRNOJEVIĆ, rukomet – Na Europskom kupu gluhih sportaša u Danskom
Herningu, Bojan je kao član Hrvatske rukometne reprezentacije izvrsnim igrama pridonio osvajanju
I. mjesta Europskog kupa gluhih. Tim uspjehom, Bojan je stekao status vrhunskog sportaša
Hrvatske I. kategorije.
EKIPNO: 1. mjesto:
Najuspješniji sportski sastav je KUGLAČKI KLUB BILOGORA, - Na državnom prvenstvu gluhih
koje je održano 2015. godine u Rijeci, Kuglački klub Bilogora je osvojio prvo mjesto i tako po šesti
put donio titulu najbolje hrvatske kuglačke ekipe gluhih u Bjelovar.
ZLATNU PLAKETU – STEVI FILIPOVIĆU- za dugogodišnji rad i postignute
sportske rezultate:
Stevo Filipović je rođen 23. listopada 1959. u Bjelovaru. Sportom se počeo baviti još kao
srednjoškolac i to kros trčanjem. No, ljubav prema kuglanju odvela ga je u tu sportsku granu gdje
je kao natjecatelj postigao zapažene rezultate. Kao član Hrvatske reprezentacije gluhih na
Europskom prvenstvu gluhih koje je održano u Sloveniji osvaja 3. mjesto. Član je ekipe gluhih
Bjelovarskih sportaša koji su na državnim prvenstvima osvajali 1. mjesto čak šest puta. Trenutno
obavlja funkciju tehničkog direktora u Hrvatskoj reprezentaciji gluhih u
kuglanju te vodi i aktivno
igra u Kuglačkom klubu Bilogora. Sportski savez gluhih Grada Bjelovara donio je Odluku o dodjeli
Zlatne plakete gospodinu STEVI FILIPOVIĆU.
- BJELOVARSKI SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM već tradicionalno
dodjeljuje priznanja najboljim sportašima Grada Bjelovara za proteklu godinu:
Najuspješniji sportaš - senior je JOSIP SLIVAR, atletika – Na Državnom prvenstvu u
Varaždinu, Josip je osvojio 3. mj. u bacanju kugle i 2. mj. u bacanju diska.
Na Gran prixu u Grossetu, Italija, Josip je osvojio 2. mj. u bacanju kugle i 2. mjesto u bacanju diska.
Na Iwas Svjetskim igrama koje su održane u Sočiju u Rusiji, Josip je osvojio 4. mj. u bacanju kugle
i 4. mj. u bacanju diska. Na IPC Atletskom svjetskom kupu u Dohi – Katar, Josip je osvojio 6. mjesto
u kugli i 5. mjesto u bacanju diska.
POJEDINAČNO: 2. mjesto
Zauzeo je ALBIN VIDOVIĆ, atletika. Albin je na Državnom prvenstvu RH u Varaždinu osvojio 1.
mj. u bacanju kugle. Isto 1. mjesto osvojio je na Otvorenom prvenstvu Hrvatske u istoj disciplini.
Na Grand prixu Italije u Grossetu osvojeno je 8. mjesto u bacanju kugle. Na Iwas svjetskim igrama
u Sočiju u Rusiji osvojio je 5. mjesto u bacanju kugle i 4. mjesto u bacanju diska. Na IPC Atletskom
svjetskom kupu u Dohi – Katar, Albin je osvojio 6. mjesto u bacanju kugle.
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POJEDINAČNO: 3. mjesto
Zauzeo je SLAVEN HUDINA, atletika. Slaven je na Državnom prvenstvu u Varaždinu osvojio 3.
mj. u bacanju kugle, a na Otvorenom prvenstvu Hrvatske osvojio je 5. mjesto u bacanju kugle i 6.
mjesto u bacanju čunja. Na IPC Atletskom svjetskom kupu u Dohi – katar, Slaven je osvojio 8.
mjesto u bacanju kugle i 12. mjesto u bacanju čunja.
EKIPNO: 1. mjesto:
Najuspješniji sportski sastav je ATLETSKA EKIPA, - Na službenim natjecanjima atletska ekipa
Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom osvojila je 4 zlatne medalje, 6 srebrnih i 3
brončane medalje.

- Najbolje sportašice, sportaši i sportski sastavi u izboru Športske zajednice
grada Bjelovara za 2015. godinu:
KADETKINJE - EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

3.
mjesto

Stolnoteniski klub, BJELOVAR

Kadetska ekipa STK Bjelovar je na završnom turniru prvenstva
Hrvatske zauzela 4. mjesto.

2.
mjesto

Taekwondo klub Fox

Na prvenstvu Hrvatske za kadetkinje, natjecate jice taekwondo kluba
Fox osvojile su 3. mjesto, a isti plasman ostvarile su na Bosnia
openu.

1.
mjesto

Ženski rukometni klub BJELOVAR

U I. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK
Bjelovar zauzela je 10. mjesto.

KADETI – EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

3.
mjesto
2.
mjesto
1.
mjesto

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT
Kadeti Košarkaškog kluba Bjelovara su u I. hrvatskoj
košarkaškoj kadetskoj ligi sjever zauzeli 5. mjesto.
Kadetska ekipa NK Bjelovar je u završnici kup natjecanja u I.
kadetskoj HNL- sjever osvojila 4. mjesto.
Rukometni klub Bjelovar s kadetskom ekipom koja se natječe
u 1. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi zauzela je 10.
mjesto

Košarkaški klub BJELOVAR
Nogometni klub BJELOVAR

Rukometni klub BJELOVAR,

KADETKINJE – POJEDINAČNO
Poredak

3.
mjesto
2.
mjesto
1.
mjesto

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

Ivana CINDRIĆ

Ženski rukometni klub
Bjelovar

Ivana GRGIĆ

Stolnoteniski klub
Bjelovar

Lara PETEK

Taekwondo klub Fox

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT
U I. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi Ivana je s ekipom
ŽRK Bjelovar osvojila 10. mjesto. Kao najbo ja mlađa kadetkinja
bitno je pridonijela ukupnom plasmanu ekipe.
Na 18. memor jalnom turniru pod nazivom Matija Gregić u Osijeku
a turnir je 1. jakosne skupine, Ivana je osvojila 1. mjesto.
Lara je na prvenstvu RH osvojila 1. mjesto, a na kadetskom
prvenstvu Europe u Strasbourgu kao članica reprezentacije RH je
ostvarila plasman od 5-8 mjesta, a na Bosnia open turniru Lara je
bila 3. Inače prema klasif kac ji HOO-a Lara ima status darovite
športašice VI. Kategor je.

KADETI – POJEDINAČNO
Poredak

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

3.
mjesto

Filip JURIŠIĆ

Rukometni klub Bjelovar

2.
mjesto

Mate TOMINAC

Nogometni klub Bjelovar

1.
mjesto

Marko ERJAVAC

Taekwondo klub Fox,
Bjelovar

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT
U I. hrvatskoj kadetskoj rukometnoj ligi Filip je s ekipo RK
Bjelovara zauzeo 10. mjesto i bio među najbo jim igračima svoga
uzrasta.
Mate je s ekipom NK Bjelovara igrao u četvrtfinalu kupa RH za
kadete u Zadru i bio najbo ji igrač. Inače u kadetskom prvenstvu
RH, Mate je kao član ekipe osvojio 4. mjesto.
Na prvenstvu RH za kadete Marko je osvojio 3. mjesto, a na
međunarodnom turniru pod nazivom Croatia open osvojio je 2.
mjesto. Na kadetskom prvenstvu Europe, kao član reprezentacije
RH ostvario plasman od 5-8 mjesta. Marko je po klasif kaciji HOOa stekao status darovitog športaša VI. kategorije
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JUNIORKE - EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

3.
mjesto
2.
mjesto
1.
mjesto

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

Taekwondo klub Fox, Bjelovar
Stolnoteniski klub Bjelovar
Ženski rukometni klub Bjelovar

Na prvenstvu RH juniorke Taekwondo kluba Fox su
osvojile ukupno 3. mjesto u generalnom poretku
Ženska ekipa STK Bjelovara je na juniorskom
prvenstvu RH zauzela 5. mjesto.
U natjecanju 1. hrvatske kadetske rukometne lige,
juniorski sastav ŽRK Bjelovar osvojio je 9. mjesto.

JUNIORI - EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

3.
mjesto

Nogometni klub Mladost, Ždralovi

2.
mjesto

Rukometni klub Bjelovar

1.
mjesto

Košarkaški klub Bjelovar

U II. hrvatskoj nogometnoj juniorskoj ligi juniori NK
Mladosti osvojili su 9. mjesto
U natjecanju 3. hrvatske rukometne lige, juniorska
ekipa RK Bjelovar zauzela je 3. mjesto između 14
ekipa.
U I. hrvatskoj juniorskoj košarkaškoj ligi sjever, juniori
Košarkaškog kluba Bjelovar osvojili su 2. mjesto.

JUNIORKE - POJEDINAČNO
Poredak

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT
Ženski rukometni klub Bjelovar juniorke, natječe se u I.
hrvatskoj kadetskoj rukometnoj ligi. Iva je kao najbolja
igračica s ekipom ŽRK Bjelovar osvojila 9. mjesto.
Sara je osvojila tri treća mjesta i to: na otvorenom
prvenstvu RH pod nazivom CROATIO OPEN, zatim
AUSTRIJA open i BEOGRAD open. Tim rezultatima Sara
je postala vrhunska športašica IV. Kategorije.
Na prvenstvu Hrvatske u višeboju, Ivana je osvojila 1.
mjesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Naglasimo da je Ivana
obranila lanjsku titulu koju je također osvojila u ovoj
disciplini.

3.
mjesto

Iva HRUBY

Ženski rukometni klub
Bjelovar

2.
mjesto

Sara RAJČEVIĆ

Taekwondo klub Fox,
Bjelovar

1.
mjesto

Ivana ZELJKO

Atletski klub Bjelovar

JUNIORI - POJEDINAČNO
Poredak

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

3.
mjesto

Julijan ZADRAVEC

Košarkaški klub Bjelovar

2.
mjesto

Lovro ŠTEFANAC

Taekwondo klub Omega,
Bjelovar

1.
mjesto

Miran MARIČIĆ

Streljačko društvo
Bjelovar 1874

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

U 1. hrvatskoj juniorskoj košarkaškoj ligi regije sjever
ekipa Košarkaškog kluba Bjelovara osvojila je 2.
mjesto, a Julijan je bio najbolji strijelac s postignuta
572 koša, što po utakmici iznosi 40,8 koševa.
Na WTF G-1 turniru pod nazivom Bosnia open Lovro
je osvojio 1. mjesto. Na pojedinačnom prvenstvu RH
Lovro je ostvario plasman od 5- 8. mjesta.
Na vrlo jakom međunarodnom turniru pod nazivom
TROFEJ BEOGRADA Miran je u zračnoj pušci međunarodni program osvojio 2. mjesto. Na
Prvenstvu RH osvojio je 3. mjesto, a u finalu kupa
RH Miran je osvojio 6. mjesto.
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SENIORKE - EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

3.
mjesto

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

Ženski odbojkaški klub Bjelovar

U II. hrvatskoj odbojkaškoj ligi-centar, ekipa ŽOK-a je s
pomlađenom ekipom osvojila 11. mjesto

2.
mjesto

Ženski rukometni klub BJELOVAR

U I. Hrvatskoj rukometnoj ligi ženska ekipa je osvojila
12. mjesto i tako sačuvala teško stečeni prvoligaški
status. U novoj sezoni rukometašice su uspješnije i
trenutno zauzimaju 9. mjesto, a u kupu su u ¼ finalu.

1.
mjesto

Stolnoteniski klub BJELOVAR

U 1. hrvatskoj stolnoteniskoj ligi u završnici Super lige
ženska ekipa je osvojila 6. mjesto s pomlađenom ekipom

SENIORI - EKIPNO
NAZIV KLUBA

Poredak

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

3.
mjesto

Streljačko društvo Bjelovar 1874

2.
mjesto

Rukometni klub Bjelovar

1.
mjesto

Kuglački klub Bjelovar

Ekipa strijelaca je u I. streljačkoj ligi u zračnom pištolju
zauzela 6. mjesto. Isti plasman seniori su ostvarili u
KUP natjecanju ali u disciplini zračne puške.
U premijer Hrvatskoj rukometnoj ligi osvojeno je 15.
mjesto što nažalost nije bilo dovoljno za očuvanje
statusa, a u kupu rukometaši su dogurali do
šesnaestine finala.
Kuglači su imali izuzetno uspješnu sezonu. U kupu RH
osvojili su visoko 3. mjesto, a u I. Hrvatskoj kuglačkoj
ligi osvojili solidno 7. mjesto. Trenutno su 6. u I.
hrvatskoj kuglačkoj ligi

SENIORKE - POJEDINAČNO
Poredak

3.
mjesto

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

Andrea PACADI

Taekwondo klub
Fox, Bjelovar

2.
mjesto

Dubravka KIĐEMET

Streličarski klub
Bjelovar

1.
mjesto

Mirna GAŠPAROVIĆ

Ženski
rukometni klub
Bjelovar

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

Andrea je na seniorskom prvenstvu Hrvatske
osvojila 1. mjesto, a na Europskom sveučilišnom
prvenstvu 3. mjesto. Andrea ima status vrhunske
športašice 3. kategorije
Na Prvenstvu Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji u
disciplini FIELD, Dubravka je osvojila 1. mjesto i tim
rezultatom stekla kategoriju vrhunske sportašice III.
kategorije.
Kao članica ekipe ŽRK Bjelovar, Mirna je u I. Hrvatskoj
rukometnoj ligi osvojila 12. mjesto. Kao najbolja igračica
bitno je pridonijela ukupnom uspjehu kluba koji je u kupu
dogurao do 1/4 finala. ŽRK trenutno zauzima 9. mjesto u
I. rukometnoj ligi za žene

SENIORI - POJEDINAČNO
Poredak

IME I PREZIME
NATJECATELJA

KLUB

3.
mjesto

Igor TUKŠA

Streličarski klub
Bjelovar

2.
mjesto

Siniša ŠANTEK

Kuglački klub Bjelovar

Stipan ŠIMUNOVIĆ

Rukometni klub
Bjelovar

1.
mjesto

POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT

Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u disciplini
FIELD 3 Igor je osvojio 2. mjesto i tim rezultatom
stekao status vrhunskog športaša Hrvatske III.
kategorije.
Na Prvenstvu RH u disciplini parova zajedno sa
Željkom Košutićem, Siniša je osvojio 1. mjesto i tako
po prvi puta ovu prestižnu titulu donio u Bjelovar. U
kup natjecanju RH Siniša je bitno pridonio osvajanju
3. mjesta ekipe KK Bjelovara.
U Premijer ligi kao član RK Bjelovar i kao najbolji
pojedinac ekipe u sezoni 2014/2015. Stipan je
osvojio 15. mjesto. Nažalost to nije bilo dovoljno za
ostanak RK Bjelovar u Premijer ligi.
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Rođen 28 kolovoza 1978. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju
školu završio je u Bjelovaru i trenutno je apsolvent na Višoj
trenerskoj školi na Kineziološkom fakultetu u Splitu.
Taekwondo športom se počeo baviti kao šestogodišnjak gdje
postiže zapažene natjecateljske rezultate. Bio je prvak i viceprvak
BRONČANA PLAKETA bivše države, a kasnije i Hrvatske. Natjecateljsku karijeru je započeo
u taekwondo klubu Bjelovar, nastavio u križevačkom Radniku, a
ŠPORTSKE
ZAJEDNICE GRADA
završio u Taekwondo klubu Omega. Nakon toga posvećuje se
BJELOVARA ZA 2015. trenerskom radu i jedan je od osnivača Taekwondo kluba Fox. U
godinu
trenerskom poslu natjecatelji koje je trenirao postižu zapažene
dodjeljuje se
rezultate. Osvajači su najjačih turnira A i G1 klase.
Feđin rad zapažen je i izvan Bjelovara. Tako je u nekoliko
navrata
vodio seniorsku i kadetsku reprezentaciju RH na najjačim
FEĐI MEDAKU
turnirima. Trenutno je trener seniorske reprezentacije gluhih i
taekwondo
slabočujućih, a na zadnjem Europskom prvenstvu gluhih i
slabočujućih Bjelovarčanka Sara Rajčević postala je Europska
prvakinja.
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Bjelovara na sjednici
održanoj 12. siječnja 2016. godine donio je Odluku o dodjeljivanju
Brončane plakete Športske zajednice za 2015. godinu Feđi Medaku.

SREBRNA PLAKETA
ŠPORTSKE
ZAJEDNICE GRADA
BJELOVARA ZA 2015.
godinu

dodjeljuje se:
TIĆAK
BRANKU
kuglanje

Rođen 3. prosinca 1949. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju
školu završio je u Bjelovaru, a Pravni fakultet u Zagrebu.
Športom se počeo baviti u osnovnoj i srednjoj školi i to
gimnastikom. Ljubav prema gimnastici usadio mu je prof. Aco Polak.
Športske aktivnosti privremeno se stavljaju u drugi plan za vrijeme
studija. U Kuglački klub Bjelovar dolazi 1996. godine na poziv svojih
športskih prijatelja. Uključuje se u rad kluba kao predstavnik
sponzora iz firme Koestlin, a poslije se bira u Izvršni odbor kluba. Po
preuzimanju dužnosti predsjednika kluba, postižu se izvrsni športski
uspjesi u bjelovarskom kuglanju. Brankovim zalaganjem,
organizacijskim i menađerskim sposobnostima, Kuglački klub
Bjelovar postaje uspješan prvoligaš, Klub ulazi u završnicu kupa RH,
a 2012. godine u Banja Luci na Europskom NBC kupu predvodi
delegaciju kluba koji osvaja 4. mjesto od 32 ekipe iz 12 europskih
država.
Brankove sposobnosti prepoznate su i izvan Grada Bjelovara.
Trenutno obnaša dužnost predsjednika Kuglačkog saveza
Bjelovarsko-bilogorske županije u drugom mandatu. Član je komisije
za propise Hrvatskog kuglačkog saveza, a trenutno je na dužnosti
predsjednika Kuglačkog kluba Bjelovar u drugom mandatu.
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Bjelovara na sjednici
održanoj 12. siječnja 2016. godine donio je Odluku o dodjeljivanju
Srebrne plakete Športske zajednice za 2015. godinu Branku Tićku.
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TROFEJ
ŠPORTSKE
ZAJEDNICE
GRADA
BJELOVARA ZA
2015. godinu
dodjeljuje se:
ATLETSKOM
KLUBU
BJELOVAR

POSEBNO
PRIZNANJE
ŠPORTSKE
ZAJEDNICE
GRADA
BJELOVARA ZA
2015. godinu
dodjeljuje se:
HRVOJU
HORVATU,
kettlebell sport

Pod ovim nazivom klub je osnovan 30.lipnja 1980. godine, a nastavio
je s uspješnim radom nakon atletske sekcije bjelovarskog društva za
sportsku rekreaciju. Na osnivačkoj skupštini tada su bili nazočni čelnici
Hrvatskog atletskog saveza: predsjednik dr. Ivan Mecanović, tajnik
Zoran Vrbanac i doajen hrvatskog novinarstva Žarko Susić te legenda
bjelovarske i hrvatske atletike Pedro Goić.
Atletski klub Bjelovar i danas ima zapaženu ulogu u hrvatskoj
kraljici sportova, te bilježi vrijedne rezultate. Izdvajamo neke od
podataka: AK Bjelovar vlasnik je 15 državnih rekorda, 34 atletičarke i
atletičara iz kluba je ostvarilo 87 nastupa za reprezentaciju Hrvatske.
Na državnim pojedinačnim prvenstvima osvojene su ukupno 492
medalje. Od toga 155 zlatnih, 171 srebrna i 166 brončanih.
Najuspješnija atletičarka kluba u povijesti je Ivana Jelić- Balta koja
je na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske osvojila 32 medalje: 10
zlatnih, 15 srebrnih i 7 brončanih.
Najuspješniji atletičar je Tihomir Henc koji je osvojio ukupno 23
medalje: 8 zlatnih, 10 srebrnih i 5 brončanih. Ne treba spominjati da su
ovakvi rezultati postignuti pod budnim okom trenera i stručnog voditelja
Zvonka Ivekovića.
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Bjelovara na sjednici
održanoj 12. siječnja 2016. godine donio je Odluku o dodjeljivanju
Trofeja športske zajednice za 2015. godinu Atletskom klubu Bjelovar
za 35 godina neprekidnog uspješnog rada.
Kettlebell sport je relativno nova sportska grana u Bjelovaru. No
voljom nekolicine entuzijasta i zaljubljenika u ovaj sport, osnovan je
pred 5 godina Kettlebell klub Bjelovar.
Nije trebalo puno da se natjecatelji pojave na sportskim
stranicama, kako gradskih, tako i hrvatskih sportskih tiskovina.
Među njima je jedan od prvih pojedinaca Hrvoje Horvat, član
Kettlebell kluba Bjelovar, koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu u
Dublinu u Irskoj i osvojio 10. mjesto. Slijedili su nastupi na kupu
Hrvatske-1. mjesto, Prvenstvu Hrvatske 2. mjesto te nastupi na
otvorenim turnirima u Bjelovaru, Čazmi, Zagrebu, Ljubljani s
postignutim odličnim i vrlo dobrim plasmanima.
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Bjelovara na sjednici održanoj
12. siječnja 2016. godine donio je Odluku o dodjeljivanju posebnog
priznanja Športske zajednice za 2015. godinu Hrvoju Horvatu, Kettlebell
klub Bjelovar.

NAJBOLJA ŽENSKA SPORTSKA EKIPA u 2015. godini jesu seniorke
Stolnoteniskog kluba BJELOVAR, koje su u I. hrvatskoj stolnoteniskoj Super ligi
osvojile 6. mjesto.
NAJBOLJA MUŠKA SPORTSKA EKIPA u 2015. godini jesu seniori
Kuglačkog kluba BJELOVAR, koji su u Kup natjecanju RH u finalu osvojili 3. mjesto, a u I. hrvatskoj
kuglačkoj ligi osvojili 7. mjesto.

-7-

NAJBOLJA SPORTAŠICA u 2015. godini je Mirna GAŠPAROVIĆ, seniorka, članica Ženskog
rukometnog kluba Bjelovar, koja je s ekipom ŽRK Bjelovar I. rukometnoj ligi osvojila 12. mjesto.
Kao najbolja igračica bitno je pridonijela uspjehu ekipe.
NAJBOLJI ŠPORTAŠ u 2015. godini je STIPAN ŠIMUNOVIĆ, senior, član Rukometnog kluba
Bjelovar, koji je u Premijer rukometnoj ligi osvojio 15. mjesto.

