
 
 

VRHUNSKA POJEDINAČNA SPORTSKA POSTIGNUĆA: 

1.  Carolina Bajrić, 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u boćanju za  
seniore, Alassio (ITA) u disciplini štafetno izbijanje, u paru, i 2. mjesto u 
disciplini par klasično,  

2.  Nikol Marelja, 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u boćanju za 
seniore, Alassio (ITA) u paru klasično, i 2. mjesto u Kupu europskih 

prvakinja, St Vulbas (FRA) ekipno, 
3. Venesa Bogdanović, 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kuglanju 

U23, Kamnik-Kranj (SLO), 

4. Mirna Bosak, 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kuglanju U23 
Kamnik-Kranj (SLO) u disciplini sprint i 1. mjesto na svjetskom 

seniorskom prvenstvu Tarnowo Podgorne(POL), 
5. Ivana Budisavljević,1. mjesto na svjetskom prvenstvu za seniore u 

ribolovu, U 21 Piran, (SLO), 

6. Valentina Gal,1. mjesto na Svjetskom seniorskom prvenstvu u 
kuglanju,Tarnowo Podgorne (POL), 

7. Anamarija Grdić, 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kuglanju za 
juniore U18, Kamnik Kranj (SLO), 

8. Ivana Neralić, 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kuglanju U23 

Kamnik-Kranj (SLO), 
9. Milana Pavlic,1. mjesto na Svjetskom seniorskom prvenstvu u 

kuglanju, ekipno,Tarnowo Podgorne (POL), 
10.Vitomir Maričić,1. mjesto na svjetskom prvenstvu u dubinskom 

ronjenju na dah u disciplini zaron u dubinu bez peraja, Limassol (CYP) i 

1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u disciplini dinamika s perajama 
Beograd (SRB), 

11.Petar Klovar, 1. mjesto na svjetskom prvenstvu u ronjenju Antalya 
(TUR) i 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u dubinskom ronjenju na dah 
u disciplini povlačenje po konopu u dubinu Limassol (CYP), 

12.Enrico Marotti, 1. mjesto na svjetskom prvenstvu Paros (GRC) i 2. 
mjesto na svjetskom prvenstvu Bol (HRV), u jedrenju na dasci u 

disciplini slalom 
13.Marina Mavrinac, 1. mjesto na svjetskom prvenstvu u ribolovu u La 

Trembla (FRA) 

14.Mateo Pejić, 3. mjesto na europskom boksačkom juniorskom 
prvenstvu u Tbilisiju (GRU), 

15.Karlo Šaban, 1. mjesto na svjetskom seniorskom prvenstvu u 
boćanju, pojedinčano klasično i 3. mjesto na svjetskom prvenstvu za 

mlađe seniore u Martiguesu (FRA) par klasično, 
16.Lovro Šipek, 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u boćanju za juniore 

pojedinačno klasično i 3. mjesto na svjetskom prvenstvu za juniore u 

disciplini štafetno izbijanje u Martiguesu u Martiguesu (FRA), 
17.Laura Štefanec, 2. mjesto na svjetskom prvenstvu gluhih u atletici, u 

disciplini bacanje koplja, Lublin (POL), 
18.Vedran Dumenčić, zlatna medalja na Europskom prvenstvu u 

kuglanju za slijepe i slabovidne osobe Koprivnica (HRV) u disciplini 

tandem mix i srebrna medalja pojedinačno , 
19.Marija Vidmar, zlatna medalja na Europskom prvenstvu u kuglanju za 

slijepe i slabovidne osobe, Koprivnica (HRV), u disciplini tandem mix i 
brončana medalja pojedinačno, 

20.Viliam Jelušić, zlatna medalja na Europskom prvenstvu u kuglanju za 



 
 

slijepe i slabovidne osobe Koprivnica (HRV), ekipno i srebrna medalja u 

disciplini tandem mix. 

 

KLUBOVI NAGRAĐENIH POJEDINAČNIH SPORTAŠA 
 

1. Boćarski klub „Čavle Škola boćanja“  

2. Kuglački klub „Mlaka“ (žene)  
3. Športsko ribolovno društvo „Tunera“  

4. Ronilački klub „Ocean“  
5. Društvo sportova na moru „Volosko“  
6. Športsko ribolovno društvo „Zubatac“ Lovran 

7. Boksački klub „Rijeka“  
8. Boćarski klub „Jadranovo“  

9. Atletski klub „Kvarner“  
10.Klub slijepih „Rijeka“  
 

 
EKIPNA KLUPSKA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNOJ RAZINI  

 

1. Muški odbojkaški klub ,,Rijeka", za sudjelovanje u natjecanju najvišeg 
ranga državne lige,  

2. Hrvatski akademski odbojkaški klub Rijeka, (žene), za sudjelovanje u 
natjecanju najvišeg ranga državne lige i sudjelovanje u finalu kupa RH (osvojeno 

2. mjesto),  
3. Košarkaši klub ,,Adria Oil" Škrljevo, za sudjelovanje u natjecanju najvišeg 
ranga državne lige,  

4. Košarkaški klub ,,FLUMEN SANCTI VlTl" Rijeka (žene), za sudjelovanje u 
natjecanju najvišeg ranga državne lige,  

5. Rukometni klub ,,Zamet" Rijeka, za sudjelovanje u natjecanju najvišeg 
ranga državne lige,  
6. Vaterpolo klub ,,Primorje EB" Rijeka, za sudjelovanje u natjecanju 

najvišeg ranga 
državne lige,  

7. Vaterpolo klub ,,Primorje EB" Rijeka (žene), za sudjelovanje u natjecanju 
najvišeg ranga državne lige,  

8. Hrvatski nogometni klub ,,Rijeka", za sudjelovanje u natjecanju najvišeg 
ranga državne lige i osvojeno 3. mjesto,  
9. Ženski nogometni klub ,,Rijeka" (žene), za sudjelovanje u natjecanju 

najvišeg ranga državne lige 
 

 
EKIPNA KLUPSKA POSTIGNUĆA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI 

 

1. Kuglački klub ,,Mlaka“ Rijeka (žene), Svjetskog klupa u Otočcu (HR) i 

osvojenog 2. mjesta u Ligi prvaka u Bambergu (GER) 

2. Boćarski klub Škola boćanja „Čavle" (žene), za osvajanje 2. mjesta u 

Kupu europskih prvakinja u St. Vulbasu (FRA) 


