Zaključci sa sjednice Izvršnog odbora Sportske
zajednice Grada Poreča, održane dana 16. siječnja 2013. godine :
Na prijedlog Povjerenstva Izvršni odbor utvrĎuje slijedeći prijedlog – nominaciju za izbor
najboljih u 2012. godini, kako slijedi:
1. sportašica :
Marijana Liović – Ženski kuglački klub „Istra“
–svjetska prvakinja u kombinaciji,
-brončana medalja na Svjetskom prvenstvu u mješovitom paru,
-oboren svjetski rekord u kombinaciji,
- zlatna medalja na PH,
- nastup u finalu NBC cupa,
- 3. mjesto u Prvoj ligi za 2011/2012. godinu,
Tereza Mrdeža – Tenis klub „PRO 2000“
- 191. tenisačica svijeta na WTA rang listi,
- 9. mjesto s reprezentacijom Hrvatske na turniru Euro-afričke zone
i Federation cupa,
- pojedinačno finalistica ITF challenger turnira u Fort Walton Beachu,
Chiassu, Les Contaminesu i polufinalistica u Brescii,
-u parovima pobjednica ITF challenger turnira u Jacksonu, finalistica u
Bresci, Contexevilleu i Rimu, a polufinalistica u Casablanci,
Anja Trišić – Klub za daljinsko plivanje i sportsku rekreaciju
- pobjednica Kupa Hrvatske u daljinskom plivanju – Cro cup u
apsolutnoj konkurenciji,
- zlatna medalja na 16 km, srebrna na 10 i 5 km na PH.
2. sportaš
Teo Čorić – Rukometni klub „Poreč“
- srebrna medalja s reprezentacijom Hrvatske na Europskom
prvenstvu za dobni uzrast do 20 godina,

-

na istom prvenstvu proglašen najboljim kružnim napadačem u
Europi i uvršten u najbolju sedmorku prvenstva.

Tadić Nenad - Boćarski klub „IstraPoreč“
- osvojio 6. mjesto na Europskom prvenstvu u disciplini preciznog
izbijanja,
- s klubom osvojio 3. mjesto u I. hrvatskoj boćarskoj ligi u sezoni
2011/12, a na kraju jeseni 2012. drugo mjesto,
Ognjen Topalović – Kick boxing klub „King“
- osvojio srebrnu medalju na europskom prvenstvu u disciplini K-1, do
81 kg i zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u istoj disciplini,
3. ženska ekipa
Klub za daljinsko plivanje i sportsku rekreaciju
-

2. mjesto u prvenstvu Hrvatske u daljinskom plivanju,

Odbojkaški klub „Poreč“
-

8. mjesto u Prvoj A ligi u sezoni 2011/12 i nastupile u doigravanju
za prvaka,
1. mjesto u Prvoj A ligi na kraju jeseni 2012. godine,
Učesnik završnice Kupa Hrvatske i osvojeno 4. mjesto.

Ženski kuglački klub „Istra“
-

nastup u finalu meĎunarodnog NBC kupa u Banja Luci,
3. mjesto u Prvoj ligi u sezoni 2011/12. godine,
3. mjesto u Prvoj ligi na kraju jeseni 2012. godine.

4. muška momčad
Boćarski klub „IstraPoreč“
- 3. mjesto u I. Hrvatskoj boćarskoj ligi za 2011/12. godinu,
- 2. mjesto u I. Hrvatskoj boćarskoj ligi na kraju jeseni 2012/13.

Klub za daljinsko plivanje i sportsku rekreaciju
- 3. mjesto u PH u daljinskom plivanju.
Rukometni klub „Poreč“
-

5. mjesto u Premier ligi u sezoni 2011/12 godini,
4. mjesto u Premier ligi na kraju jeseni 2012/13 godine,

5. najperspektivniji sportaš/sportašica
Buvinić Marko – Rukometnmi klub „Poreč“
- srebrna medalja na EP s reprezentacijom Hrvatske u uzrastu do 20
godina
Miloš Laura – Odbojkaški klub „Poreč“
-

juniorska reprezentativka Hrvatske, nastupila u kvalifikacijama za
EP,
najbolja igračica juniorskog prvenstva Hrvatske, na kojem je ekipa
Poreča osvojila 1. mjesto,
s klubom zauzela 8. mjesto u Prvoj A ligi 2011/12 godine, a 1.
mjesto na kraju jeseni 2012/13 godine,
s klubom osvojila 4. mjesto u završnici Kupa Hrvatske,

Oplanić Katja – Ženski rukometni klub „Istra“
- brončana medalja u mješovitom paru na kadetskom SP,
- srebrna medalja pojedinačno i brončana medalja u paru na
kadetskom PH,
Rušnjak Mikele – Jedriličarski klub „Horizont“
- 18. mjesto na SP u klasi optimist,
- 4. mjesto ekipno na PH u klasi optimist

6. trener
Komšić Leonardo – Kick boxing klub „KING“
- trener Ognjena Topalovića viceprvaka Europe i prvaka Hrvatske u
disciplini K-1 do 81 kg,
- na seniorskom i juniorskom prvenstvu Hrvatske osvojio 4 srebrne
medalje u disciplini K-1
Močibob Ružica - Ženski kuglački klub „Istra“
- trenerica klouba koji je igrao u finalu NBC cupa
- s klubom osvojila 3. mjesto u Prvoj ligi u sezoni 2011/12, a na kraju
jeseni 2012/13 3. mjesto,
Stojaković Miodrag – Odbojkaški klub „Poreč“
- trener kluba koji je osvojio 8. mjesto u Prvoj A ligi u sezoni 2011/12,
- 1. mjesto na kraju jeseni 2012/13 godine,
- 4. mjesto u Kupu Hrvatske,
- 1. mjesto na PH,
- 4. mjesto na kadetskom prvenstvu Hrvatske,
- 2. mjesto na mlaĎekadetskom PH,
- U klubu trenira dvije igračice koje su u juniorskoj i dvije u
mlaĎekadetskoj repretentaciji Hrvatske.

