SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE
Pula, Trg kralja Tomislava 7
GLASAČKI LISTIĆ
za izbor najboljih u 2016. godini

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA
Alaber Anja

-

Kickboxing klub „Lav“

- državna prvakinja i pobjednica Europskog kupa u

Božić Laura

-

KRSG „Poreč“

- vice prvakinja države u ritmičkoj gimnastici, 2.

point fightingu u kategoriji do 60 kg

Grubiša Tanja

-

Ikić Čupev Lea

-

Maretić Milena

-

Miloš Tea

-

Ravnić Gašparini Nataša -

Težak Gorana

-

mjesto u vježbi sa čunjevima i 3. mjesto sa obručem
, loptom i trakom
Boćarski klub „Labin“
- 6. mjesto pojedinačno klasično i 7. mjesto u
parovima na SP,3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u
bližanju i izbijanju u krug
Ronilački sp. klub „Mladost“ - 2. mjesto ekipno na EP i 4. mjesto ukupno
pojedinačno u SK u podvodnoj orijentaciji, državna
prvakinja i viceprvakinja u plivanju perajama
Sportsko ribolovni klub „Meduza“ - 2. mjesto na državnom prvenstvu i Kupu
Hrvatske u lovu štapom s obale, 1. mjesto ekipno
Triatlon klub „Pula“
- apsolutna prvakinja Hrvatske u super sprint
triatlonu i mješovitim štafetama, viceprvakinja u
sprint triatlonu i super sprint kros duatlonu
Ženski kuglački klub „Istra“ - 3. mjesto pojedinačno na SP, državna prvakinja u
paru, najbolja kuglačica 1. Hrvatske lige u sezoni
2016/17, s ekipom pobjednica Europa kupa i Kupa
Hrvatske
KBBXS „Adrenalina“
- državna prvakinja i pobjednica Kupa Hrvatske u
MTB olimpijskom krosu i maratonu (biciklizam)

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ
Cernogoraz Giovanni

- Streljački klub „Gusar“

Čupev Robert

-

Družeta Dominik

-

Mišković Bojan

-

Paliska Luka

-

Pinezić David

-

- pobjednik finala SK, 9. mjesto na OI u Riu, zlatna

medalja na EP ekipno, državni prvak i pobjednik
Kupa Hrvatske
Ronilački sp. klub „Mladost“ - dvostruki državni prvak u podvodnoj orijentaciji, u
brzinskom ronjenju i u plivanju perajama
Judo klub „Istarski borac“
- pobjednik na 2 EK za juniore, državni prvak za
seniore i mlađe seniore te seniore ekipno
Kickboxing klub „Budokai“ - europski i državni prvak u disciplini Full contact u
kategoriji do 85 kg, obranio titulu svjetskog prvaka
u verziji WAKO PRO
Triatlon klub „Pula“
- juniorski prvak Balkana u sprint triatlonu, seniorski
državni prvak u olimpijskom i sprint triatlonu
Sportsko ribolovni klub „Meduza“ - 2. mjesto ekipno i 6. mjesto pojedinačno na SP
u lovu štapom s brodice, 2. mjesto na svjetskoj
ranglisti, državni prvak

NAJUSPJEŠNIJI TRENER
Celija Milan

- izbornik državne boćarske reprezentacije koja je EP osvojila jednu zlatnu i 2 brončane

Ilić Dean

-

Hrastić – Tiganj Klara

-

Kliba Dario
Mišković Pero

-

Močibob Ružica

-

Temim Danijal

-

medalje
trener judo kluba „Istarski borac“ čiji su sportaši osvojili 3 medalje na EP, 5 medalja na
EK, 28 medalja na državnim prvenstvima i osvojili 10 naslova državnih prvaka
trenerica plivačkog kluba „Pula“ i Bruna Blaškovića najtrofejnijeg istarskog plivača,
državnog reprezentativca i državnog juniorskog rekordera
trener jedriličarskog kluba „Clivo“ u učesnik OI u Riu kao trener Tine Mihelić
trener kickboxing kluba „Budokai“ i Bojana Miškovića prvaka Europe u full contactu i
svjetskog prvaka u verziji WAKO PRO i Borisa Miškovića prvaka Europe u kick lightu
i vice prvaka u light contactu
trenerica ženskog kuglačkog kluba „Istra“ s kojim je osvojila Europa kup, Kup Hrvatske
i 2. mjesto u 1. Hrvatskoj ligi
trener atletskog kluba za osobe s invaliditetom „Medulin“ i zlatne paraolimpijke
Mikele Ristoski. Dobitnik je državne nagrade Franjo Bučar za 2016. godinu.

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA S INVALIDITETOM
Osmanović Melisa

- BKOSIŽ „Istrijana“

Radić Marija

- Sportsko društvo gluhih „Pula“ - 2. mjesto ekipno te 3. mjesto u paru i mješovitoj

- 2. mjesto na državnom prvenstvu i Kupu Hrvatske
u boćanju - kategorija BC4

Ristoski Mikela

- AKOSI „Medulin“

-

kombinaciji na Europa Kupu, državna vice
prvakinja ekipno i 3. mjesto pojedinačno
zlatna medalja na POI u Riu i 2. mjesto na EP u
skoku u dalj, 1. mjesto na Svjetskim INAS igrama i
2. mjesto na Europskim INAS igrama u troskoku u
kategoriji T20

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ S INVALIDITETOM
Jurada Mladen

- Streljačko društvo „A. Vivoda“ - državni prvak u serijskoj zračnoj puški, 2. mjesto
¸

Komar Davor

- BKSOIŽ „Istrijana“

-

Lušić Oliver

- Rukometni klub „Buzet“

-

Petković Miroslav

- AKOSI „Medulin“

-

u zračnoj puški i 3. mjesto u serijskoj puški –
kategorija SH1
državni prvak, pobjednik Kupa Hrvatske te osvajač
3 međunarodna turnira u boćanju - kategorija BC 4
kapetan rukometne reprezentacije gluhonijemih
koja je osvojila zlatnu medalju na EP
zlatna medalja na EP u bacanju diska u kategoriji
F57

NAJUSPJEŠNIJA EKIPA
Boćarski klub „Labin“ Labin
Odbojkaški klub „Poreč“ Poreč

- vice prvakinje Hrvatske
- 3. mjesto u Hrvatskoj super ligi u sezoni 2015/16, trenutno 6.
mjesto u prvenstvu

Ronilački sportski klub „Mladost“ Medulin - 2. mjesto na EP, 2. i 4. mjesto ukupno u SK u podvodnoj
Triatlon klub „Pula“ Pula
Ženski košarkaški klub „Pula“ Pula

-

Ženski kuglački klub „Istra“ Poreč

-

Ženski rukometni klub „Umag“

-

Ženski stolnoteniski klub „Pula“ Pula

-

-

orijentaciji, trostruke državne prvakinje u plivanju perajama
državne prvakinje u super sprint triatlonu
7. mjesto u A1 Hrvatskoj ligi u sezoni 2015/16, polufinalistice
Kupa Hrvatske, trenutno 6. mjesto u prvenstvu
pobjednice Europa kupa i Kupa Hrvatske, 2. mjesto u 1. Hrvatskoj
ligi u sezoni 2015/16, trenutno vodeća ekipa u prvenstvu Hrvatske
8. mjesto 1. Hrvatskoj ligi u sezoni 2015/16, trenutno 6. mjesto u
prvenstvu RH
5. mjesto u 1. Hrvatskoj super ligi u sezoni 2015/16, trenutno 6.
mjesto u prvenstvu RH

NAJUSPJEŠNIJA MOMČAD
Boćarski klub „Pazin“ Pazin
Judo klub „Istarski borac“ Pula
Rukometni klub „Umag“ Umag

- pobjednici Kupa Hrvatske
- državni seniorski prvaci
- 6. mjesto u Premijer Hrvatskoj ligi u sezoni 2015/16, trenutno 5.

Stolnoteniski klub „Pula“ Pula

- 5. mjesto u Hrvatskoj super ligi u sezoni 2015/16, trenutno 4.

Triatlon klub „Pula“ Pula

-

mjesto u prvenstvu RH
mjesto u prvenstvu RH
državni prvaci u super sprint triatlonu

NAJUSPJEŠNIJA EKIPA U MLAĐIM UZRASTIMA
Juniorke Atletskog kluba „Istra“
- državne prvakinje u štafeti 4 x 100 i 4 x 400 m
Juniorke Odbojkaškog kluba „Melia Hotels Umag“ - 4. mjesto na državnom prvenstvu
Juniorke Ženskog kuglačkog kluba „Istra“ - državne prvakinje
Kadetkinje Veslačkog klub „Arupinum“
- državne prvakinje u dvojcu na pariće
Kadetkinje Ženskog rukometnog kluba „Umag“ - 5. mjesto na državnom prvenstvu

NAJUSPJEŠNIJA MOMČAD U MLAĐIM UZRASTIMA
Dječaci Jedriličarskog kluba „Clivo“ Pomer - državni prvaci u klasi Optimist
Juniori Ronilačkog sportskog kluba „Mladost“ - trostruki viceprvaci države u plivanju perajama
Juniori Šahovskog kluba „Vladimir Gortan“ Poreč - prvaci 2. šahovske juniorske liga i ostvarili plasman u
1. šahovsku juniorsku ligu
Kadeti Judo klub „Istarski borac“ Pula
- državni prvaci i pobjednici 1. Hrvatske kadetske lige
Kadeti Stolnoteniskog kluba „Pula“ Pula
- 3. mjesto na prvenstvu RH, prvaci 2. Hrvatske lige

Mlađi juniori Veslačkog kluba „Istra“ Pula - državni prvaci u osmercu

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA U MLAĐIM UZRASTIMA
Crnković Elizabeta

- Kickboxing klub „Planet sport“ - 3. mjesto na juniorskom SP u light contactu,
državna juniorska prvakinja u light contactu i point
fightingu
juniorska državna reprezentativka, 12 mjesto na EP
četverostruka juniorska i mlađe juniorska prvakinja
države u plivanju perajama i pobjednica Kupa RH
kadetska državna prvakinja u samcu
brončana medalja na EP za kadetkinje pojedinačno
i ekipno, brončana medalja na EP za juniorke
ekipno, pobjednik na 2 EK za kadete, vice
prvakinja države za mlađe seniorke i juniorke
juniorska vice prvakinja države u vježbi sa trakom,
3. mjesto u vježbi sa obručem
juniorska državna prvakinja, 9. mjesto na SP u klasi
Laser 4,7
juniorska prvakinja Balkana u sprint triatlonu,
juniorska državna prvakinja u super sprint triatlonu
i sprint aquatlonu
državna prvakinja na 60, 100 i 300 m za kadetkinje
te 100 i 200 m za mlađe juniorke, trostruka
kadetska državna rekorderka, sedam puta državna
prvakinja u štafeti za kadetkinje, mlađe juniorke i
juniorke

Duspara Valentina
Ivetić Ema

- Odbojkaški klub „Poreč“
- Ronilački sp. klub „Mladost“ -

Kaić Martina
Kliba Lara

- Veslački klub „Medulin“
- Judo klub „Istarski borac“

-

Knapić Lara

- KRSG „Poreč“

-

Milić Mare

- Jedriličarski klub „Horizont“ -

Vitasović Elizabeta

- Triatlon klub „Pula“

-

Zanetić Dorja

- Atletski klub „Istra“

-

Žufić Ania

- Biciklistički klub „Pula“

- mlađe juniorska državna prvakinja i
pobjednica Kupa Hrvatske u MTB
olimpijskom krosu

-

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ U MLAĐIM UZRASTIMA
Blašković Bruno

- Plivački klub „Pula“

-

Božac Toni

- Atletski klub „Istra“

-

Brajković Karlo

- Biciklistički klub „Grožnjan“ -

Car Moreno
Cerin Mateo
Dolenc Martin

- Rukometni klub „Poreč“
- Streljački klub „Rovinj“
- Daskaški klub „Karkadur“

Džin Marko

- Kickboxing klub „Planet sport“

Grgorinić Luka

- Triatlon klub „Pula“

-

Klačar Robert

- Judo klub „Istarski borac“

-

Krstevski Aleks

- Stolnoteniski klub „Pula“

-

Legović Alen

- Karate klub „Tinjan“

Mileta Dilen

-

srebrna medalja na 50 m slobodno, 5. mjesto na 50
m leptir i 4. mjestu u štafeti 4 x 100 m slobodno na
EP za juniore, osvajač 5 zlatnih, 6 srebrnih i 6
brončanih medalja na državnim prvenstvima,
državni rekorder na 50 m slobodno
kadetski državni prvak na 3000 m te vice prvak
ekipno u štafeti i krosu
2. mjesto na državnom prvenstvu i 3. mjesto u
Kupu Hrvatske u MTB olimpijskom krosu za
juniore
državni juniorski reprezentativac, 4. mjesto na EP
kadetski državni vice prvak u zračnoj pušci
2. mjesto na EP za U18, 3. mjesto na SP za U18, 3.
mjesto na EP za U21, 5. mjesto na SP za seniore,
seniorski državni prvak – sve u disciplini Kite
- svjetski i državni prvak te pobjednik svjetskog
kupa za starije kadete u disciplini point fighting, 3.
mjesto na SP u disciplini light contact
peterostuki državni prvak za mlađe juniore,
seniorski državni prvak u super sprint triatlonu i
mješovitim štafetama, 3. mjesto na BP
državni prvak za mlađe seniore, juniore i kadete
pojedinačno te za seniore i kadete ekipno
3. mjesto na kadetskom prvenstvu Hrvatske
pojedinačno i u paru

- mlađe kadetski državni prvak u kategoriji do
48 kg
- Društvo sportskog ribolova „Galeb“ - svjetski prvak ekipno i 6.mjesto pojedinačno
na SP u lovu štapom iz brodice, pobjednik Kupa
Hrvatske ekipno i pojedinačno

Šarić Filip

- Boćarski klub „Pula“

- 5. mjesto u bližanju i izbijanju u krug na
juniorskom SP, 2. mjesto pojedinačno i 3. mjesto u
parovima na državnom prvenstvu za juniore

