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PREDMET:  Primanje karatistica i predstavljanje sportskog godišnjaka  
za 2014. godinu 

                     -PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE - 
                         

U sjedištu Primorsko-goranske županije zamjenik župana Marko Boras Mandić 
sa suradnicima primio je Ivonu Tubić, članicu hrvatske ženske karate reprezentacije 
koja je osvojila zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u 
Istanbulu. Ujedno je održana i prezentacija sportskog godišnjaka za 2014. godinu, kojeg 
je predstavio predsjednik Zajednice sportova Primorsko-goranske županije Slobodan 
Gračaković sa suradnicima. 

Ivona Tubić i Azra Saleš članice su Karate kluba „Opatija“, te su uz Ana-Mariju 
Bujas Čelan i Anu Lenard dio ekipe koja je osvojila zlatnu medalju na 50. Europskom 
prvenstvu u Istanbulu. Na prvenstvu održanom od 19. do 22. ožujka sudjelovalo je 600 
natjecatelja iz 49 zemalja, te je po snazi bilo jedno od najjačih do sada obzirom da je 
ujedno bilo i kvalifikacijsko natjecanje za Europske igre u Baku-u u lipnju ove godine. 

Zamjenik župana Marko Boras Mandić je uz čestitku karatisticama na uspjehu, 
utvrdio postojanje „slatkih briga“ u praćenju svih uspjeha sportaša u Županiji, jer 
protokoli praćenja tih uspjeha postaju sve duži. Uspjesi sportaša našu županiju  
svrstavaju među vodeće centre sporta u državi. Zamjenik župana je podsjetio kako je 
županija prepoznala značaj karatea, te ga uvrstila u sustav nagrađivanja, a karatisti 
postižu iznimne rezultate iz godine u godinu. 

„Ovaj uspjeh koji ste postigli je doista nešto ne samo vrijedno pažnje, nego isto i 
jedna obveza za budućnost i nama u županiji, a vjerujem i vama da se ovako nastavi 
raditi“, kazao je Boras Mandić. 

Predsjednik Zajednice športova Primorsko-goranske županije Slobodan 
Gračaković predstavio je Sportski godišnjak za 2014. godinu u kojem su detaljno 
prikazani i predstavljeni najuspješniji sportaši za 2014. godinu, istaknuti sportski 
djelatnici te klubovi koji obilježavaju značajne obljetnice. 

Veliki uspjesi sportskih momčadi i sportaša pojedinaca obilježili su 2014. godinu, 
te će ostati zabilježeni u Godišnjaku kao svjedok vremena, trajna vrijednost i spomen na 
sav uloženi trud u postizanju tih rezultata. Godinu su također obilježila i značajna 
ulaganja u sportske objekte, pa su tako otvorene dvorane u Ravnoj Gori i Matuljima, te 
su nastavljena ulaganja i u SRC „Platak“. U Godišnjaku je posebna pozornost dana i 6. 
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izložbi sportske fotografije „Odlučujući trenutak“ koja je postala međunarodnog 
karaktera. 

Gračaković je ustvrdio da se uz masovnost u brojkama sportaša pojavljuje i 
brojnost u uspjesima pa je tako istaknuo niz uspjeha sportaša, među kojima se ističu 
sedamdesetak plasmana među prva tri mjesta na europskim natjecanjima, te naglasio 
kontinuitet uspješnih rezultata. 

Izbornik karate reprezentacije Dragutin Galina, a ujedno i trener opatijskog kluba, 
prepoznao je uspjeh reprezentacije kao kontinuitet dugogodišnjeg zajedničkog rada. 
Tako je reprezentacija nakon ponavljanja uspjeha sa Europskog prvenstva u 
Budimpešti 2013. godine, ovu medalju osvojila bez izgubljenog boda, što nikad nije 
zabilježeno u povijesti, a po broju kvalificiranih na Europskim igrama Hrvatska je na 
trećem mjestu ukupnog broja sudionika. 

Karatistica Ivona Tubić je naglasila da je rezultat ovog uspjeha u dugotrajnoj 
pripremi, zajedništvu u nastupu, i maksimalnoj pripremi za nastupe. „Drago nam je što 
se prate rezultati“, kazala je Tubić te rekla da je upravo praćenje uspjeha poticaj 
sportašima. 

Unaprijed zahvaljujemo na objavi priopćenja i srdačno Vas pozdravljamo. 

S poštovanjem,                                                
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