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OBRAZLOŽENJE NOMINIRANIH 
 

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA 2015. GODINE 
 
1. Klara Balatinec - Rukometni klub „Đurđevac“ 
- igra na poziciji srednje vanjske igračice, redovita na treninzima, ključni igrač na utakmicama 
- nosila seniorsku ekipu do brojnih pobjeda, uz mnogo zabijenih golova i asistencija bila je najbolja 

pojedinka na terenu i često ključni igrač na utakmicama 
- pozvana je u Regionalnu reprezentaciju Sjever, a trenutno je među vodećim strijelcima u II. ligi, najbolji 

strijelac u klubu 
 

2. Slađana Čormarković - Powerlifting klub "Ultimate" 
- državno natjecanje u Vukovaru 2015. - 1. mjesto u kategoriji Bench press 
- međunarodno natjecanje Picokijada open 2015 - 1. mjesto u kategoriji Bench press 
- u 2015. godini osvojila 5 zlatnih odličja na domaćim i međunarodnim natjecanjima 

 

 
 

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ 2015. GODINE 
 

1. Saša Franjić - Konjički klub „Đurđevački graničari“ 
- 2. mjesto na utrci 1. kola Croatia kupa u daljinskom jahanju na utrci od 60 km (3 etape), od ukupno 

prijavljena 24 jahačka para 
- 1. mjesto na utrci 5. kola Croatia kupa u daljinskom jahanju na utrci od 77 km (3 etape), od ukupno 

prijavljenih 30 jahačkih parova 
- završio sezonu na odličnom 3. mjestu u ukupnom poretku u Hrvatskoj u pojedinačnoj konkurenciji 

daljinskog jahanja od ukupno 55 seniora koji su se natjecali na ukupno 6 utrka 
 
2. Hrvoje Janči - Nogometni klub „Graničar“ Đurđevac 
- cijeli igrački staž odradio u NK Graničar Đurđevac 
- standardni prvotimac, od 2013. godine nosi kapetansku traku 
- kao predstavnik seniora član je Upravnog odbora kluba, gdje svojim trudom i zalaganjem pomaže u 

razvoju sporta kako na terenu, tako i izvan njega 
  
3. Zdravko Lovašen - Kuglački klub Graničar Đurđevac 
- 2. mjesto pojedinačno prvenstvo KC-KŽ županije od 42 igrača 
- povratnik u kuglanje - nakon 7 godina izbivanja, jedan od najuspješnijih kuglača u klubu 
- od 1987. kugla za Graničar i nikad nije promijenio klub 
- član je Upravnog odbora kluba i glasnogovornik kluba 

  
 

 
1. Ema Juričić - Karate klub Đurđevac 
- prvenstvo RH za učenice 2015. - 1. mjesto u kategoriji učenice borbe -40kg  
- 20. Balkansko prvenstvo za djecu - Herceg Novi (Crna Gora) - 2. mjesto  u kategoriji godišta 2003. borbe 

- 42kg 
- u klubu 6 godina, nositeljica ljubičastog pojasa, članica dječje karate reprezentacije Hrvatske 
- drugu godinu zaredom osvojila naslov prvakinje Hrvatske u svojoj kategoriji  

NAJUSPJEŠNIJA MLADA SPORTAŠICA 2015. GODINE 
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- na 12. Palandoken međunarodnom karate turniru koji se održavao u gradu Erzurumu u Turskoj 06.08-
09.08.2015 na kojem je nastupilo 1600 natjecatelja iz 40 država osvojila 1. mjesto u kategoriji borbe -
42kg 2003. godište pobijedivši tri turske natjecateljice u tri borbe 

- u 2015. osvojila 34 odličja (27 zlatnih, 3 srebrne i 4 brončane medalje) na 24 karate turnira od čega je 
njih 20 bilo međunarodnog karaktera 

 
2. Jelena Kokša - Šahovski klub Picok 
- 2. mjesto PH u kategoriji do 11. godina 
- 1. mjesto - međunarodni turnir u Splitu; 2. mjesto - međunarodni turnir u Zagrebu 
- prvakinja Koprivničko - križevačke županije 

 
3. Ema Levačić - Rukometni klub „Đurđevac“ 
- igra na poziciji vanjske igračice, talentirana i ustrajna u radu, članica kadetske i seniorske ekipe 
- članica Regionalne reprezentacije Sjever za djevojčice rođene 2000. godine i mlađe 

 
 

NAJUSPJEŠNIJI MLADI SPORTAŠ 2015. GODINE 
 

1. Domagoj Đođ - Streljački klub Radnik 
- Nastupa redovito na Prvenstvima Županije i Hrvatske  u tri discipline: Serijskoj zračnoj i 

malokalibarskoj pušci kategorije kadeta  i Standard zračnoj pušci kategorije kadeta i juniora 
- Kosinus liga KC-KŽ županije, kategorija kadeta, serijska zračna puška - 2. mjesto (902 kruga) 
- prvenstvo KC-KŽ županije u gađanju zračnim oružjem ISSF programa - 1. mjesto (188 krugova) 
- položeno zvanje „Majstora strijelca“ na PH serijskom zračnom puškom od strane HSS (hrvatskog 

streljačkog saveza) 
 
2. Rok Jendrašic - Škola nogometa Grada Đurđevca 
- kapetan ekipe U-14 koja je osvojila 1. mjesto u svojem rangu natjecanja 
- nakon teške povrede početkom godine i duge rehabilitacije još više motiviran na treninzima i 

utakmicama - najbolji pojedinac ekipe te uzor svim polaznicima ŠNGĐ 
 
3. Igor Odobašić - Košarkaški klub Mladost Đurđevac 
- 3. najbolji strijelac mlađe kadetske lige M-14, 3. najbolji igrač mlađe kadetske lige M-14 
- nositelj igre mlađih dobnih kategorija, najbolji strijelac svojih ekipa 
- uspješan član selekcije kadetske lige Sjever; standardni prvotimac KK Mladost, A-2 liga sjever 

 

ŽENSKA SPORTSKA EKIPA 2015. GODINE 
 

1. Ženska sportska ekipa - Karate klub Đurđevac - (Elena Aušperger, Ema Čorba, Lorena Čorba, Una 
Dujmović, Lara Hodalić, Marla Ana Hrpalo, Lana Hrvoić, Lea Hrženjak, Lucija Jančijev, Petra Jančijev, 
Ema Juričić, Antonia Pavlović, Antonija Petrović, Ina Posavac, Mateja Prevedan) 

- 6. Đurđevac open - 616 natjecatelja iz 59 klubova iz 9 država - 4 zlatne, 6 srebrnih i 6 brončanih 
medalja 

- 19. Međimurje Open 2015 - 809 natjecatelja iz 94 kluba i 9 država - 3 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane 
medalje 

- ukupno u 2015. godini osvojeno 153 odličja - 65 zlatnih, 36 srebrnih i 52 brončana 
 

2. Ženska ekipa - Powerlifting klub "Ultimate" 
- državno natjecanje u Vukovaru 2015. godini - 1. mjesto u kategoriji Bench press 
- međunarodno natjecanje - Picokijada open 2015 - 1. mjesto u kategoriji Bench press 
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3. Seniorska ekipa - Rukometni klub „Đurđevac“ 
- polusezonu 2015./2016. završile na 4. mjestu 2. HRL sjever 
- u 2015. godini klub je proslavio 30 godina postojanja i rada - organizirana 2 velika turnira - Turnir 

prijateljstva i Susret rukometnih generacija 
- u klubu redovito trenira preko 60 djevojčica i djevojaka koje se natječu u mini rukometu, kadetskoj ligi 

te II. Hrvatskoj rukometnoj ligi sjever za žene 
 
 

ŽENSKA SPORTSKA EKIPA OSOBA S INVALIDITETOM 
 

1. Športska udruga tjelesnih invalida Đurđevac - ženska ekipa - viseća kuglana 
- 1. mjesto na županijskom natjecanju 2015. godine 
- 2. mjesto na prvenstvu države 

 
 

MUŠKA SPORTSKA EKIPA 2015. GODINE 
 
1. Muška ekipa - Kuglački klub Graničar 
- djeluje od 1948. godine i jedan je od najstarijih klubova u Đurđevcu 
- osvojeno 1. mjesto u 3. HKL - sjever i ostvaren plasman u 2. HKL – sjever 
- najbolji rezultat ostvaren je 2011. kada je Graničar bio prvak 2. lige i igrao kvalifikacije za 1. ligu 

 
2. Muška sportska ekipa - Škola nogometa Grada Đurđevca U-14  
- U 2015 godini odradili su ukupno 120 treninga, odigrali 60 utakmica 
- Nastupili su na 6 turnira, u prvenstvu su osvojili 2. mjesto 
- turniri: Križevci - 3. i 4.mjesto; Koprivnica - 2x četvrtfinale; Mala Subotica - 3. mjesto; Francuska 

(Vertou) - 8.mjesto od 32 ekipe  
 
3. Muška ekipa - Športsko ribolovni klub „Peski“ 
- djeluje od 1996. godine, trenutno oko 200 članova 
- prvaci 3. hrvatske lige u sportskom ribolovu za 2015. godinu, stekli pravo nastupa u 2. hrvatskoj ligi 
- iz redova ŠRK Peski formirana su tri reprezentativca hrvatske u kadetskim i juniorskim kategorijama, a 

kvalitetu rada prepoznao je i nacionalni savez koji je iz redova udruge predložio izbornika hrvatske 
juniorske reprezentacije u športskom ribolovu 

- članovi kluba brinu se o zaštiti ribljeg fonda, o ekologiji, o zaštiti čovjekovog okoliša te o razvoju 
ribolovnog turizma u našoj Podravini 

 
 

MUŠKA SPORTSKA EKIPA OSOBA S INVALIDITETOM 
 
1. Kuglački klub osoba s invaliditetom Đurđevac - muška ekipa 
- 1. mjesto na županijskom natjecanju 2015. godine 

- 1. mjesto na prvenstvu države 

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA OSOBA S INVALIDITETOM 2015. GODINE 
 

1. Mirjana Šandor - Športska udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Đurđevac - ekipa viseće kuglane 
- 1. mjesto na županijskom natjecanju 

- 2. mjesto na prvenstvu države od ukupno 62 natjecateljice 
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NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ OSOBA S INVALIDITETOM 2015. GODINE 
 

1. Damir Belobrk - Powerlifting klub „Ultimate“ Đurđevac 
- državno prvenstvo u Virovitici - 1. mjesto 
- međunarodno i državno natjecanje u Vukovaru - 1. mjesto 
- Picokijada open - 1. mjesto 
- Lika Rux Gospić - 1. mjesto 

 
2. Mario Prelec - Športska udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Đurđevac - ekipa viseće kuglane 
- 1. mjesto na županijskom natjecanju 

- 2. mjesto na državnom natjecanju za 2015. godinu - koristeći invalidska kolica 

- 3. mjesto na državnom natjecanju u CP kategoriji 

- 10. mjesto na državnom natjecanju od ukupno 80 natjecatelja 

 

 

ZASLUŽNI SPORTSKI DJELATNIK U 2015. GODINI 
 
1. Saša Deak - Powerlifting klub „Ultimate“ Đurđevac 
- osnivač i predsjednik Powerlifting kluba Ultimate, nositelj brojnih odličja, medalja, diploma i pehara i 

višegodišnji nositelj titule prvaka Bench Press-a u svojoj kategoriji sa podignutih zavidnih 180 kg 
- u svrhu promocije ovog sporta te samog Grada Đurđevca osnovao je jedan od prvih klubova u Hrvatskoj 

te tako popularizira ovaj sport  i Grad Đurđevac na međunarodnim natjecanjima 
- organizator Powerlifting natjecanja Picokijada open 
- zaslužan za povećanje broja mladih članova u klubu, stečena znanja prenosi na mlade u bodybuildingu, 

dizačkim sportovima i borilačkim sportovima 
- član Upravnog odbora i član stegovne komisije Powerlifting saveza Hrvatske 
 
2. Rajko Gašparić - Teniski klub Đurđevac 
- predsjednik kluba od 2005. godine, dobrih organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti 
- prisutan na svim radnim akcijama u klubu, a koje klub često provodi jer se sam brine za uređenje 

teniskih terena, prostorija kluba i okoliša 
- sudjeluje i organizira natjecanja u klubu te posebnu pozornost i podršku daje radu s mladima 
- položenim tečajem za teniskog suca pomaže klubu kod vođenja turnira svih nivoa 
 
3. Milan Slaviček - Škola nogometa Grada Đurđevca 
- u nogometu od malih nogu, obnaša funkciju tajnika pri Školi nogometa Grada Đurđevca 
- ističe se u organizacijskim poslovima te uspješno odrađuje tajničke poslove 
- aktivan odnos sa roditeljima i Zajednicom sportskih udruga Grada Đurđevca, prisutan u pripremi svih 

razina natjecanja dječaka iz redova Škole nogometa - sudjelovao u organizaciji ukupno 478 treninga, 
173 službene i prijateljske utakmice i 25 turnira u 2015. godini 

- motivira i aktivira djecu u trenažni proces, zaslužan za promicanje kvalitete rada Škole nogometa u 

okolnim mjestima Đurđevačke Podravine 

 

NAJUSPJEŠNIJI SPORTSKI TRENER 2015. GODINE 
 
1. Luka Cestar - Karate klub Đurđevac 
- diplomirani trener karatea, nositelj crnog pojasa 2. dan, licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza, 

ima zvanje Republičkog karate suca 
- radi s mlađom početničkom i natjecateljskom skupinom djece  
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- jedan od trenera dječje Hrvatske karate reprezentacije na Balkanskom prvenstvu - s natjecateljicama 
osvojio dvije srebrne medalje u vrlo jakoj konkurenciji natjecateljica iz 11 država 

- jedan od zaslužnih za osvajanje 258 odličja u klubu 
 
2. Marko Đurišević - Škola nogometa Grada Đurđevca 
- odradio je u ŠNGĐ-u 119 treninga, 68 utakmica i 7 turnira 
- sa U12 osvojio je  4. mjesto u kvalitetnoj ligi B, turnir Varaždin x2 4. mjesto x2 , turnir Prelog 2. mjesto, 

turnir Križevci 2. mjesto 
- sa ekipom U14 trenutno 1. mjesto u kvalitetnoj B ligi, turnir Mala Subotica 3. mjesto, turnir Križevci 4. 

mjesto i turnir Koprivnica 4. mjesto 
- ističe se svojim radom i požrtvovnošću, te služi kao primjer ostalim trenerima i svim polaznicima i 

članovima ŠNGĐ-a 
 

3. Mario Lončarić - Teniski klub Đurđevac 
- vlasnik B trenerske licence, veliku pažnju posvećuje edukaciji te primjeni novih trendova u sustavu 

treninga u tenisu te sportu uopće 
- zaslužan za veliki broj djece u klubu te za sve ostvarene uspjehe tenisača u klubu - 5-ero igrača iz kluba 

se plasiralo na regionalni masters u kategoriji do 10 godina u Varaždinu, gdje je po broju plasiranih 
igrača među 16 najboljih, TK Đurđevac, bio 2. klub Sjeverozapadne Hrvatske 

- ekipa do 8 godina osvojila 3. mjesto na ekipnom prvenstvu Sjeverozapadne Hrvatske 
- voditelj sportske igraonice u Dječjem vrtiću Maslačak, najuspješniji Dječji vrtić na Olimpijskom festivalu 

dječjih vrtića 2015. godine 
- suradnik u projektu „Ljeto u knjižnici“ gdje odrađuje tenisku i rolersku radionicu 


