ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Uvod

Ovo je 12. Bilten. Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca postoji 18. godina. Dakle,
doživjela je svoju punoljetnost…međutim, pred njom je još puno godina o kojima će trebati
pisati!

Zahvaljujemo se na suradnji:
Novosti d.o.o.
Uredniku Gradskog portala Cibalia.info
i članstvu

Predsjednik:
Dražen Milinković, dipl.ing.stroj.
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Sadržaj:

-

Uvod
Sadržaj
Riječ predsjednika
Tijela ZŠU grada Vinkovaca u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine
Popis članstva ZŠUGV u 2019.
Zastupljeni športovi kroz članstvo ZŠUGV
Omjer broja registriranih sportaša/ica u razdoblju od 2009.-2019. godine
Rezultati Izbora i proglašenja najuspješnijih u vinkovačkom sportu za 2019. g.
Rezultati Izbora sportskih fotografija za izložbu „Sportski trnutak 2019“
Stručna sprema trenera u sportskim udrugama u redovnom članstvu ZŠUGV u 2019.
godini
Reprezentativci/ke u 2019.godini
Prikaz rezultatskih postignuća klubova -saveza i pojedinih sportaša i sportašica
Zimske judo pripreme
Edukativni program „Sigurnost na vodi“
Zimski malonogometni turnir
Zimska produkcija MA&KO
Proglašenje najuspješnijih sportaša u vinkovačkom sportu za 2018. g.
Proglašenje najboljih sportaša u VSŽ u 2018. g.
Završnica školskog sportskog prvenstva u judu
Vinkovci Open 2019.
Zaba Cup 2019.
Održano Prvenstvo SiB u tenisu za dječake/vojčice
Završnica PH za kadete u futsalu
23 sajam zdravlja u Vinkovcima – program sporta
14 milijuna kuna za sportske programe za djecu i OSI
28. godišnjica obillježavanja ubijenih 12 redarstvenika
Sportske igre mladih - Vinkovci
Olimpijski festival dječjih vrtića- 2019. g.
Olimpijski festival osnovnih škola – 2019. g.
Obilježavanje 100 godina HNK Cibalije, Sutra spektakl na Bosutu, Izbornik Ognjen
Vukojević predvodio hrvatsku U-20 reprezentaciju na revijalnoj utakmici u Vinkovcima
Održan 3. Valens Cup
11. Natjecanje limača i kadeta u ribolovu
Ljetna produkcija cheerleading kluba „MA&KO“
U Vinkovcima počelo Pojedinačno PH u šahu za juniore
Bogat program za Dan Grada
Svečana sjednica Gradskoga vijeća GV
Memorijalni turnir „Tomislav Mihin i Tomislav Bartulović“
Svečano otvoren „Aurelia Cibalae 2019“
Proveden polumaraton
39. Festival tenisa
Program Hrvatskog olimpijskog dana i Europskog tjedna sporta
Idemo na vrh Liska
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Međunarodni stolnoteniski turnir „Vinkovci Open 2019“
Sajam sporta
Amaterski triatlon
Streljački turnir „Orion“
Međunarodna biciklistička utrka
Ekipno PH za OSI
Higl Open 2019.
Obilježavanje Svjetskog judo dana
Kadeti Aurelije Futsal uvjerljivo osvojili Masters
10. Novogodišnji turnir SD „Vinkovci“
Za obnovu zgrade „Hrvatski sokol“ 2,7 milijuna kuna
Održano klupsko natjecanje „Djed Mraz“
Održan košarkaški turnir Orion Cup
In memoriam
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Riječ predsjednika…

Dražen Milinković, dipl.ing.stroj.

Sveukupni prihodi Zajednice u 2019. godini iznosili su 3.196.418,77 kuna, a rashodi su iznosili
3.197.543,29 kune. Kroz Program javnih potreba ukupno je sufinancirano 100 programa.
Pri županijskim/nacionalnim savezima bilo je registrirano 576 sportašica, te 1782 sportaša.
Klubovi iz članstva Zajednice u 2019. godini okupljali su 4.462 članova/ica.
S 31.12.2019. godine Zajednica je u svojem članstvu imala 38 redovitih i 3 privremene članice
koje su imale 26 kategoriziranih sportaša/ica od strane Hrvatskog olimpijskog odbora te
Hrvatskog paraolimpijskog odbora. 7 klubova imalo je 16 sportaša/ica sa statusom
reprezentativaca Republike Hrvatske. Na pojedinačnim/parovnim/ekipnim prvenstvima Hrvatske
naši sportaši/sportašice ukupno su osvojili 59 odličja. Na pojedinačnim/ekipnim završnicama
KUP-a Hrvatske naši sportaši/ce osvojili su 10 odličja.
U sezonama 2018/2019., te 2019/2020. u najvišim ligaškim rangovima natjecanja za seniore/ke,
nastupaju: Rukometni klub „Spačva-Vinkovci“ Vinkovci, Biljar klub „Cibalia“ Vinkovci,
Gradsko streljačko društvo 1887 „Lokomotiva“ Vinkovci, Malonogometni klub „VinkovciUčilište Studium“ Vinkovci te Šahovski klub „Vinkovci“ Vinkovci.
Junior Duje Dragun iz Malonogometnog kluba „Aurelia Futsal“ Vinkovci osvojio je 2.
momčadsko mjesto na Europskom prvenstvu dok je juniorka Magdalena Đekić osvojila 3. mjesto
u bacanju kladiva na Balkanskom prvenstvu.
Na Europskim prvenstvima nastupili su i slijedeći: Stjepan Dabić, kadet koji je imao pojedinačni
nastup i Ante Brkić, senior koji je imao momčadski nastup. Obojica su iz Šahovskog kluba
„Vinkovci“ Vinkovci. Na Europskim prvenstvima nastupali su članovi 2 para kata timova iz
Judo kluba „Vinkovci“ Vinkovci.
Nastupom za juniorsku rukometnu reprezentaciju Hrvatske u Španjolskoj Ivan Ereš iz
Rukometnog kluba „Spačva-Vinkovci“ osvojio je 2. mjesto.
Eva Blažević iz Atletskog kluba za osobe s invaliditetom „Vinkovci“ osvojila je 5. i 6. mjesto na
IWAS Svjetskim igrama za mlade
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Najuspješniji u sportu za 2019. godinu izabrani su i nagrađeni početkom 2020. godine kada je
upriličena i izložba sportskih fotografija.
Zajednica je bila organizator programa za obilježavane Hrvatskog olimpijskog dana i Programa
sporta na Sajmu zdravlja. Sudjelovala je u organizacijama za provedbu Olimpijskog festivala
dječjih vrtića i osnovnih škola.
Analizom stanja i postignutih rezultata korisnika Programa javnih potreba u sportu Grada
Vinkovaca za 2019. godinu postignuti su zadani ciljevi. Napominjemo da je u provedbu
programa bio je uključen veliki broj volontera iz klubova na čemu im ovim putem posebno
zahvaljujem.
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Tijela ZŠUGV u mandatnom razdoblju od 2017.-2021. godine

Članove Skupštine čine predstavnici klubova koji se nalaze u redovnom članstvu Zajednice.
u 2019. godini ukupno ih je 38 dok je pridruženih članica 3.

Članovi Izvršnog odbora su:
Dražen Milinković, predsjednik
Tomislav Čuljak, član
Mario Jurić, član
Dalibor Šandrk, član
Branimir Gali, član
Antun Toni Žagar, član
Tomislav Zadro, član
Luka Kalinić, član
Mirko Mečić, član

Tajnik je Mirjana Bošnjak Kobaš.

Članovi Nadzornog odbora su:
Magdalena Mijaković Alozieuwa, predsjednik
Danijela Merli, član
Ivana Kalinić, član
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Popis članstva ZŠUGV u 2019. godini

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Atletski klub "Cibalia"
Biciklistički klub "Sokol-Cestorad"
Biljar klub „Cibalia“
Boćarski klub „Lapovci“
Boćarski klub „Lokomotiva“
Boćarski klub „Novoselac“
Gimnastički klub „Hrvatski sokol“
Hrvatski nogometni klub „Cibalia“ š.d.d.
Hrvatski nogometni klub „Vinkovci“
Judo klub „Vinkovci“
Sportski karate klub „Ictus“
Karate klub „Vinkovci“
Košarkaški klub „Vinkovci“
MNK „Vinkovci-Učilište Studum“
Malonogometni klub „Aurelia-Futsal“
Nogometni klub „Dilj“
Nogometni klub „Hajduk Mirko“
Nogometni klub „Hrvatski sokol“
Rukometni klub „Spačva-Vinkovci“
Streljačko društvo „Vinkovci“
GSD 1887 „Lokomotiva“
Šahovski klub „Vinkovci“
Sportski savez invalida grada Vinkovaca
Savez za sportsku rekreaciju GV „Sport
za sve“
Sportsko ribolovno društvo „Lavanda“
Sportsko ribolovno društvo „Priroda“
Sportsko ribolovno društvo „Vodovod“
Sportsko ribolovno društvo
„Željezničar“
Taekwondo klub „Sajnami“
Taekwondo klub „Vinkovci“
Teniski klub „Vinkovci“
Vinkovački plivački klub
Ženski odbojkaški klub „Vinkovci“
Ženski rukometni klub „Vinkovci“
Moto klub „Docdayno“

7

36.
37.
38.

Stolnoteniski klub „Cibalia“
Plivački klub „Orion“
Streličarski klub „Bosut“ Vinkovci

39.
40.
41.

Privremeno:
Triatlon klub „Vinkovci“ Vinkovci
Konjički klub „Maestoso“
Judo klub „Olimp“
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Članstvo Športskog saveza invalida grada Vinkovaca činili su: Streljački klub za osobe s
invaliditetom „Kristinka Matečić“ Vinkovci, Stolnoteniski klub „Dom“ Vinkovci, Biciklistički
klub za osobe s invaliditeom „Bosut“ Vinkovci, Vinkovački plivački klub „Barutana“ Vinkovci,
TaeKwon-do klub „Sajnami“ Vinkovci, Atletski klub osoba s invaliditetom „Vinkovci“ Vinkovci,
Sportsko društvo slijepih „Ravnica“ Vinkovci i Udruga „Vinkovački lađari“.
Članstvo Športskog saveza za rekreaciju Grada Vinkovaca „Sport za sve“ čine: Sportski klub
„Baloo“ Vinkovci, Cheerleading klub „Ma&Ko“ Vinkovci, Športsko ribolovno društvo „Jezera
Banja“ Vinkovci, Hrvatsko planinarsko društvo „Cibalia“ Vinkovci, Sportska udruga građana
„Funkcionalni i kružni trening“ Vinkovci, Sportska udruga građana „Kick box klub Valens“
Vinkovci, Malonogometni klub „Lapovci“ Vinkovci, Moto klub „Vinkovci“ Vinkovci, Udruga za
sport i rekreaciju „Maximus“ Vinkovci, Sportska udruga „Novoselac 2012“ Vinkovci, Ronilački
klub „Vinkovci“ Vinkovci, Sportski klub „Movado“ Vinkovci i Udruga kineziologa Grada
Vinkovaca.

Zastupljeni športovi kroz članstvo Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca
1. Atletika
2. Biciklizam
3. Biljar
4. Boćanje
5. Gimnastika
6. Judo
7. Karate
8. Kuglanje
9. Košarka
10. Kuglanje
11. Konjički sport
12. Mali nogomet
13. Nogomet
14. Odbojka
15. Plivanje
16. Ribolov
17. Rukomet
18. Stolni tenis
19. Streličarstvo
20. Streljaštvo
21. Šah
22. Sportska rekreacija
23. TaeKwon-do
24. Tenis
25. Triatlon
26. Vaterpolo
27. Motociklizam
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Registirani i neregistirani sportaši/ce
Registrirani športaši u športskim klubovima i savezima u gradu Vinkovci u 2019. godini
Djeca
Ž
M
187 655
842

Kadeti
Ž
M
186 326
512

Juniori
Ž
M
107
264
371

Seniori
Ž
M
96
537
633

200

Ukupno
Ž
M
576 1782
2358

700

600

150
djevojčicekadetkinjejuniorke seniorke
187
186
107
96
100

500
400
300

50

dječaci kadeti
655
326

juniori
264

seniori
537

200
100

0

djevojčice kadetkinje

juniorke

0

seniorke

Zastupljenost žena u športu po uzrastima
24,42%

dječaci

kadeti

juniori

seniori

Zastupljenost muškaraca u športu po uzrastima
75,58%

Registrirani+neregistrirani športaši u športskim udrugama i savezima u
gradu Vinkovci u 2019. godini

Djeca
Ž
M
529 971
1500

Uzrast članova - ukupno članstvo
Kadeti
Juniori
Seniori
Ukupno
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
391 528
158
355
399 1131 1477 2985
919
513
1530
4462

1200 dječaci kadeti

djevojčicekadetkinjejuniorke seniorke
600 529
391
158
399

1000

500

528

juniori seniori
355
1131

800

400

600

300

400

200

200

100
0

971

0
djevojčice kadetkinje

juniorke

dječaci

kadeti

juniori

seniori

seniorke

Zastupljenost žena u športu po uzrastima

Zatupljenost muškaraca u športu po uzrastima

33,10%

66,90%
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Omjer broja registriranih sportaša/ica u razdoblju od 2009- 2019. godine

2009-Ž
542

2009-M 2010-Ž 2010-M 2011-Ž
1704
335 1402
421

2015-Ž 2015-M
402
1395

2011-M 2012-Ž
1475
346

2012-M 2013-Ž 2013-M 2014-Ž 2014-M
1355
392
1740
585
2240

2016-Ž 2016-M 2017-Ž 2017-M 2018-Ž 2018-M 2019-Ž 2019-M
417
1206
490
1369
468
935
576
1782
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Rezultati Izbora i proglašenja najuspješnijih u vinkovačkom sportu za 2019.
godinu
Temeljem raspisanog Poziva za dostavu prijedloga za izbor i proglašenje najuspješnijih u
vinkovačkom sportu za 2019. godinu Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca
u suradnji s Novosti d.o.o. na sjednici održanoj dana 21.01.2020. godine donio je odluku o
najuspješnijima, a to su:
R.B.

Predlagač

1.
2.
3.
4.

Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci
Rukometni klub Spačva Vinkovci
Rukometni klub Spačva Vinkovci
Ženski odbojkaški klub
„Vinkovci“ Vinkovci
Atletski klub osoba s
invaliditetom „Vinkovci“
Vinkovci
Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci
Šahovski klub „Vinkovci“
Vinkovci
Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci
Ženski odbojkaški klub
„Vinkovci“ Vinkovci
Malonogometni klub „Aurelia
Futsal“ Vinkovci
Streljačko društvo „Vinkovci“
Vinkovci
Plivački klub „Barutana“
Vinkovci
Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci
Karate klub „Vinkovci“ Vinkovci

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Judo klub „Vinkovci“ Vinkovci
Šahovski klub „Vinkovci“
Vinkovci

Kolektiv/Ime i
prezime
Magdalena Đekić
Ivan Ereš
Seniori
Seniorke

Kategorija

Eva Blažević

Sportaš/ica ili sportski kolektiv
osoba s invaliditetom

Josip Krpan
Stjepan Dabić

Trener
Perspektivni sportaš

Nikolina Josipović
Branimir Gali
Duje Dragun

Perspektivna sportašica
Nagrada za životno djelo
„Novosti“
Orion 1

Martin Jozić

Orion 2

Filip Lalić

Orion 3

Tvrtko Rončević
Josip Slaviček

Orion 4
Orion 5

Magdalena Bliml
Ante Brkić

Orion 6
Orion 7
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Sportašica
Sportaš
Momčad
Ekipa
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Rezultati Izbora sportskih fotografija za izložbu „Sportski trenutak 2019“
Temeljem raspisanog Poziva za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije „SPORTSKI
TRENUTAK 2019“ Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca u suradnji s
Novosti d.o.o. na sjednici održanoj dana 21.01.2020. godine donio je odluku o uvrštavanju
fotografija te izboru najuspješnijih, a one su:

R.B.

Naziv udruge

1.

Biciklistički klub
„Sokol-Cestorad“
Vinkovci
Judo klub „Vinkovci“
Vinkovci
Malonogometni klub
„Aurelia Futsal“
Malonogometni klub
„Aurelia Futsal“
Moto klub „Docdyno“
Vinkovci
Moto klub „Docdyno“
Vinkovci
Plivački klub „Orion“
Vinkovci
Plivački klub „Orion“
Vinkovci
Rukometni klub
„Spačva-Vinkovci“
Vinkovci
Rukometni klub
„Spačva-Vinkovci“
Vinkovci
Rukometni klub
„Spačva-Vinkovci“
Vinkovci
Rukometni klub
„Spačva-Vinkovci“
Vinkovci
Rukometni klub
„Spačva-Vinkovci“
Vinkovci
Športski karate klub
„Ictus“ Vinkovci
Športski karate klub
„Ictus“ Vinkovci
Teniski klub
„Vinkovci“ Vinkovci

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Teniski klub
„Vinkovci“ Vinkovci

Naziv fotografije
izabrane za izložbu
Lucija preskače
prepreku

Autor

Čvrst Karlin
zahvat držanja
Sam protiv svih

Ivana Kalinić

Team work

Davorin Krešić

Supercharger drag
racing
Supermoto skok

Marina Petričević

Plivanje 2

Ivan Ćaleta

Plivanje 3

Ivan Ćaleta

Nogomet 3

Tomislav Jonjić

Nogomet 3

Tomislav Jonjić

Nogomet 9

Tomislav Jonjić

Rukomet 9

Tomislav Jonjić

Rukomet 10

Tomislav Jonjić

Karate kid

Hrvoje Cvitanović

Skakač

Hrvoje Cvitanović

Odbojka 1

Mario Kokaj

Robi 4

Mario Kokaj

Prijedlozi za nagrade

Tomislav Zadro

Davorin Krešić
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Marina Petričević

1.mjesto

3.mjesto
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18.
19.

20.

Ženski odbojkaški klub
„Vinkovci“ Vinkovci
Hrvatsko planinarsko
društvo „Cibalija“
Vinkovci
Hrvatsko planinarsko
društvo „Cibalija“
Vinkovci

Podbacivanje

Iva Jukić

Pa, idemo uz
feratu

Igor Nađ

Stijeno, ljubavi
moja

Igor Nađ

Nagrađene fotografije:

2. mjesto – Igor Nađ

3. mjesto-Hrvoje Cvitanović

1.mjesto – Ivan Ćaleta
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Stručna sprema trenera u sportskim udrugama u redovnom članstvu ZŠUGV u
2019. godini
Stručna sprema trenera sukladno razinama iz Pravilnika o rangiranju
Ukupan broj
sportova i sportskih udruga s područja Grada Vinkovaca u 2019. godini
u klubovima s područja Grada Vinkovaca
Doktor kineziologije
0
Sveučilišni specijalist sporta (magistar znanosti)
0
Magistar kineziologije (prof. fizičke kulture)
17
Specijalist sporta (viši trener specijalist)
1
Trener prvostupnik (viši sportski trener)
5
UEFA "PRO" ili UEFA "A" licenca Nog. akademije HNS-a
Osoba osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadrova u
43
sportu (uvjerenje HOA-e, instruktor, učitelj, ostale licence Nog.
akademije HNS-a)
U postupku stjecanja naobrazbe
6
Ukupno:
72
Sportski klubovi u 2019. godini imale su 72 trenera od kojih je 23 profesionalno uposlena.

Sportaši/ice sa statusima reprezentativaca Republike Hrvatske
Koliko su individualna ostvarenja vinkovačkih sportaša/icaznačajna svjedoče njihovi statusi
reprezentativaca Hrvatske, stoga ih navodimo:
R.B. Naziv kluba

Reprezentativci
Magdalena Đekić
Tvrtko Rončević
Nikolina Josipović
Josip Slaviček

1.

Atletski klub "Cibalia" Vinkovci

2.

Karate klub „Vinkovci“ Vinkovci

3.

Šahovski klub „Vinkovci“ Vinkovci

4.

Judo klub „Vinkovci“ Vinkovci
Sportski savez invalida Grada
Vinkovaca

Ante Brkić
Stjepan Dabić
Davor Marinić
Zdenko Grgetić
Ivana Kalinić
Tatjana Lovrić Jovanović
Eva Blažević
Tomislav Šarac

6.

Rukometni klub „Spačva-Vinkovci“

Ivan Ereš
Darijan Raguž
Borna Mažoran

7.

Streljačko društvo „Vinkovci“ Vinkovci
Malonogometni klub „Aurelia Fustal“
Vinkovci

5.

8.

Martin Jozić
Duje Dragun

Broj Uzrast

3
1

2

4

senior
mlađi kadet/kadet
senior
senior
seniorka

2

seniorka
seniorka
senior

3

junior
junior
junior

1
1

14

juniorka
mlađi kadet/kadet
mlađa kadetkinja/kadetkinja
mlađi kadet/kadet

junior
junior
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Prikaz rezultatskih postignuća klubova – saveza i pojedinih sportaša i sportašica
U dolje navedenoj tablici prikazane su najviše razine natjecanja i uspjesi klubova i saveza koji
pripadaju članstvu Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca i njihovih sportaša/ica u 2019.
godini.
Svjetsko prvenstvo

Nastup za juniorsku rukometnu reprezentaciju Hrvatske u Španjolskoj
• Ivan Ereš iz Rukometnog kluba Spačva-Vinkovci, 2. mjesto

Europsko prvenstvo

Seniorski kata timovi nastupom za seniorsku reprezentaciju u
Španjolskoj:
• Zdenko Grgetić/Davor Marinić iz Judo kluba „Vinkovci“
Vinkovci – 14. mjesto
• Tatjana Lovrić Jovanović/Ivana Kalinić iz Judo kluba
„Vinkovci“ Vinkovci – 11. mjesto

Pojedinačni nastupi na
natjecanjima Europskog kupa

IWAS Svjetske igre za mlade

Balkansko prvenstvo

Nastup za momčad juniorske futsal reprezentacije u Latviji
• Duje Dragun iz Malonogometnog kluba „Aurelia-Futsal“
Vinkovci, 2. mjesto
Nastup za kadetsku šahovsku reprezentaciju pojedinačno u Češkoj
• Stjepan Dabić iz Šahovskog kluba Vinkovci , 40.-60. mjesto
Nastup za momčad seniorske reprezentacije u Gruziji
• Ante Brkić, 5. mjesto
Član TaeKwon-do kluba „Sajnami“ Vinkovci Dominik Graifenstein
imao je 3 klupska nastupa na G-1 turnirima za seniore gdje je izborio
slijedeće plasmane:
• Serbia Open, Srbija – 12-16. mjesto
• Croatia Open, Hrvatska – 8-12. mjesto
• Bosnia Open, Bosna i Hercegovina – 5-8. mjesto
Nastupom za atletsku seniorsku reprezentaciju za osobe s
invaliditetom pojedinačno Eva Blažević iz Atletskog kluba za osobe s
invaliditetom „Vinkovci“ Vinkovci u Ujedinjenim Arapskim
Emiratima osvojila 5. mjesto u bacanju koplja te 6. mjestoi u bacanju
diska.
Nastupom za atletsku juniorsku reprezentaciju pojedinačno
Magdalena Đekić iz Atletskog kluba „Cibalia“ Vinkovci u
Rumunjskoj osvojila 3. mjesto u bacanju kladiva.
Nastupom za taekwon-do kadetsku reprezentaciju pojedinačno Josip
Slaviček iz Karate kluba „Vinkovci“ Vinkovci u Sloveniji osvojio je 5.
mjesto u borbama.

Ostali nastupi na natjecanjima iz
međunarodnih kalendara

Nastupom za atletsku reprezentaciju nižih dobnih uzrasta Tvrtko
Rončević i Nikolina Josipović iz Atletskog kluba „Cibalia“ Vinkovci
na četveromeču (CRO-CZE-SVK-SLO) u bacačkim disciplinama (disk
i kladivo) plasirali su se od 8-10. mjesta.
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Najviši ligaški stupanj
natjecanja

Najstariji klub s kontinuitetom
rada
Klubovi s kategoriziranim
sportašima/cama HPO i HOO
Nositelj najviših kategorizacija
HOO/HPO/HŠSG
Kategorizacije
HOO/HPO/HŠSG
Ukupan broj reprezentativaca/ki
Klubovi /Savezikoji imaju
članove koji su osvojili odličja
na
pojedinačnim/parovnim/ekpnim
prvenstvima Hrvatske

Ukupan broj odličja na
pojedinačnim/parovnim/ekipnim
prvenstvima Hrvatske
Ukupan broj odličja
pojedinačnim/ekipnim
završnicama KUP-a Hrvatske
Klubovi čiji su članovi osvojili
odličja na pojedinačnim/ekipnim
završnicama KUP-a Hrvatske
Licencirani treneri

2019.

Biljar klub „Cibalia“ Vinkovci-seniori, 7.-10. mjesto (u
sezoni 2018/2019.)
- Nogometni klub „Dilj“ Vinkovci-seniorke ( u sezoni
2019./2020.)
- Malonogometni klub „Vinkovci-Učilište Studium“ – seniorke
(u sezoni 2019./2020.)
- Rukometni klub „Spačva-Vinkovci“ Vinkovci – seniori, 4-6.
mjesto (u sezoni 2018./2019.) i kadeti (u sezoni 2019/2020.)
- Šahovski klub „Vinkovci – seniori u sezoni (2018/2019) , 4-6.
mjesto
- Gradsko streljačko društvo 1887 „Lokomotiva“ Vinkovci seniori, 7-10. mjesto (u sezoni 2018/2019.)
- Hrvatski nogometni klub „Cibalia“ Vinkovci , pioniri i kadeti
(2019/2020.)
Gimnastički klub „Hrvatski sokol“ Vinkovci (1905.g.)
-

Rukometni klub Spačva-Vinkovci, Karate klub“Vinkovci“ Vinkovci,
Malonogometni klub „Aurelia-Futsal“ Vinkovci, Streljačko društvo
„Vinkovci“ Vinkovci, Šahovski klub „Vinkovci“ Vinkovci, Športski
savez invalida grada Vinkovaca,
Ante Brkić (Šahovski klub „Vinkovci“ Vinkovci) – 2 kategorija
1x2. ktg, 15x3 ktg, 7x4.ktg, 3x6.ktg= 26 nositelja kategorizacije
16
Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci, Judo klub „Vinkovci“ Vinkovci,
Karate klub „Vinkovci“ Vinkovci, Gradsko streljačko društvo 1887
„Lokomotiva“ Vinkovci, Šahovski klub „Vinkovci“ Vinkovci,
Vinkovački plivački klub, Plivački klub „Orion“ Vinkovci, Streljačko
društvo „Vinkovci“ Vinkovci,, Sportskisavez invalida Grada
Vinkovaca, Moto klub „Docdyno“ Vinkovci, Savez za sportsku
rekreaciju grada Vinkovaca „Sport za sve“, TaeKwon-do klub
„Sajnami“ Vinkovci.
59 (14 su osvojili OSI)

10
Atletski klub „Cibalia“ Vinkovci, Biciklistički klub „Sokol-Cestorad“
Vinkovci, Streljačko društvo „Vinkovci“ Vinkovci, i Biljar klub
„Cibalia“ Vinkovci
72 (određene razine obrazovanja prema Pravilniku o rangiranju
sportova i sportskih udruga s područja Grada Vinkovaca, i to: 6x0.,
43x1., 5x2.,1x3., 17x4.), a od navedenih je 23 uposlena po Ugovoru o
radu
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Sjednice Skupštine Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca
Sjednice skupštine Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca održavane su tri puta tijekom
2019. godine i to 9.7., 7.10. i 17.12.2019. godine.

Na sjednici skupštine Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca održanoj 9.7. 2019. godine
usvojeno je Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Zajednice športskih udruga grada
Vinkovaca za 2018. godinu, Izvješće Nadzornog odbora i usvojena je Odluka o Izmjenama i
dopunama Financijskog plana prihoda i rashoda za 2019. godinu .
Na sjednici skupštine održanoj 7.10.2019. godine donesena je Odluka o usvajanju izmjena i
dopuna plana sredstava u Programu javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2019. godinu
te je usvojen Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca.
Na skupštini održanoj 17.12.2019. godine usvojeni prijedlozi Izmjena i dopuna financijskog
plana prihoda i rashoda za 2019. godinu, te Financijskog plana prihoda i rashoda za 2020.
godinu koji se odnose na redovito poslovanje Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca.
Osim toga usvojen je popis aktivnosti Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca temeljem
predloženog Plana programa rada Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca za 2020.
godinu, a predano je i Izvješće o izvršenju sredstava s 3. programskog područja Programa
javnih potreba u sportu grada Vinkovaca za 2019. godinu pod nazivom „Prošireni natjecateljski
program“.
Iz redovitog članstva brisane su tri sportske udruge i to: Športska ribolovna udruga „Bajer“
Vinkovci, Vaterpolo klub „Vinkovci“ Vinkovci i Boćarski klub „Vinkovci“ Vinkovci dok su u
privremeno članstvo primljeni Judo klub „Olimp“ Vinkovci i Kuglački klub „Vinkovci“
Vinkovci.
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Zimske judo pripreme u Vinkovcima

U Vinkovcima od 10.-13.01.2019. godine održane su Zimske pripreme na kojima su sudjelovali
klubovi iz Hrvatske i inozemstva, a na njima su sudjelovali sportaši/ce uzrasta djeca do 14 god.,
mlađih kadeta/kinja, te kadeta/kinja. Pripreme je uz trenere domaćine vodila Katerina Nikoloska
koja je 2016. godine za Makedoniju nastupila na Olimpijskim igrama. Danas je jedna od trenera
Judo kluba „Pujanke“ iz Splita.
U program priprema uvrštena je i aktivnost pod nazivom „Spretno se dočekaj!“ koja se odnosila
na poučavanje tehnikama padova sportaša iz drugih sportova. Rukometaši RK “SpačvaVinkovci“ Vinkovci i Malonogometnog kluba „Aurelia-Futsal“ Vinkovci sudjelujući na treningu
(ovoga puta bosi) zainteresirano su sudjelovali u svim aktivnostima nakon čega je zaključeno da
je
on
bio
koristan
te
da
je
nastavak
suradnje
vrlo
izvjestan.
„Savladavanje osnovnih tehnika juda može pomoći sportašima/cama iz drugih sportova u
ostvarenju rezultata jer je pomoću njih moguće dodatno napredovati u vlastitom sportu i
prevenirati ozljede!“ rekao je predsjednik kluba Tomislav Čuljak.
Novosti, siječanj 2019. g.
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Edukativni program “Sigurnost na vodi”

Osma etapa programa privikavanja na vodu pod nazivom “Sigurnost na vodi” uspješno je
privedena kraju, a nositelj projekta Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, kao i provedbeni
partneri Dječji vrtić Vinkovci, Katolički dječji vrtić Eden, Vinkovački plivački klub i Dvoransko
plivalište “Lenije”, pokazali su iznimno zadovoljstvo mališanima i vještinama koje su stekli kroz
10 sati programa.
Zbog toga su danas dodijeljena priznanja i majice Hrvatskog Crvenog križa djeci iz vrtića
“Naša radost” i “Vladimir Nazor”. U ovoj osmoj etapi programa sudjelovalo je ukupno 182
djece i kada to zbrojimo s prethodnih sedam etapa dolazimo do brojke od gotovo 1600 djece
koja su naučila vještinu i znanje koje život znače.
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci osiguralo je financijska sredstva za sufinanciranje
ovog projekta i sredstva su osigurana za školu plivanja i trenere u iznosu od 18 tisuća kuna te za
troškove prijevoza Poletovim autobusima koji su licencirani za prijevoz djece vrtićkog uzrasta u
iznosu od 15 tisuća kuna.

Novosti, siječanj 2019. godine

19

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Zimski malonogometni turnir Lapovci

U dvorani OŠ A. G. Matoš na Lapovcima održao se Zimski malonogometni turnir Lapovci 2019.
Jedan je to od najstarijih, ali i najvećih turnira u Slavoniji, a koji je i ove godine okupio veliki
broj kategorija i igrača – čak 94 momčadi u 10 kategorija. Vatrena atmosfera, izvrsni potezi i
lijepi golovi obilježili su ovogodišnji turnir.
Novosti, siječanj 2019. g.

Zimska produkcija Ma&Ko

Osim skupina iz Ivankova i Vinkovaca došao je i velik broj plesačica iz Zagreba
Cheerleading klub Ma&Ko napravio je pravi spektakl u sportskoj dvorani Ekonomske i
trgovačke škole ‘‘Ivana Domca‘‘ u Vinkovcima i zagrijao dlanove svih posjetitelja. Na 11.
Zimsku produkciju, odnosno na ‘‘Javni sat‘‘, stigle su plesačice kako bi pokazale što su sve
naučile u prethodnom razdoblju.
Zimska produkcija okupila je 170 plesačica, od najmlađih, 2015. godište, do najstarijih, 2002.
godište. Svi polaznici su se odlično zabavljali u pozitivnoj i energičnoj atmosferi te se predstavili
u 19 koreografija. Na kraju recimo da uz Antoniju Škegro s djecom vrijedno rade i pedagoški ju
usmjeravaju trenerice Sara Pajvančić, Tea Kozjak, Eva Pešić te uvijek neumorni trener Ivan
Jukić.
Novosti, veljača 2019. g.
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Proglašenje najuspješnijih sportaša u vinkovačkom športu za 2018. godinu

VINKOVCI, Najbolja sportašica grada Vinkovaca u 2018. godini bila je Magdalena Đekić iz
Atletskog kluba Cibalia, a najboljim sportašem proglašen je Ivan Ereš iz RK Spačva.

Na svečanosti proglašenja najuspješnijih u vinkovačkom sportu u prošloj godini koju su večeras
organizirali Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca i medijska kuća Novosti, nagradu za
životno dijelo dobio je Branimir Gali.
Za perspektivnu sportašicu 2019. godine proglašena je Nikolina Josipović iz Atletskog kluba
Cibalia, a za najperspektivnijeg sportaša Stjepan Dabić iz Šahovskog kluba Vinkovci.
Najbolji trener 2019. godine je Josip Krpan iz Altletskog kluba Cibalia.
Najboljom momčadi proglašen je Rukometni klub Spačva, a najboljom ekipom Ženski
odbojkaški klub Vinkovci.
Najbolji sportaš s invaliditetom u prošloj godini je Eva Blažević iz Atletskog kluba za osobe s
invaliditetom Vinkovci.
Novosti, veljača 2019. g.
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Proglašenje najboljih športaša u županiji Vukovarsko-srijemskoj u 2018. godini

Dana 27.02.2019. godine u Muzeju grada Iloka održan je Izbor za najbolje športaše i klubove u
Vukovarsko - srijemskoj županiji u 2018. godini.
Komisija koju su sačinjavali članovi Izvršnog odbora županisjskog saveza športova Vukovarskosrijemske županije i sportska redakcija Vinkovačke plave televizije, nakon razmotrenih svih
kandidatura, komisija je odlučila da su u 2018. godini u 7 kategorija najbolji ovi špotaši i
klubovi:
1. Perspektivna športašica: Ivana Firi - TK Sajnami Vinkovci
Plaketa:
Diana Pavlović - Judo klub Vinkovci
Plaketa:
Nikolina Josipović - AK Cibalia Vinkovci
2. Perspektivni športaš:
Dion Drena Beljo - HNK Cibalia Vinkovci
Plaketa:
Andrija Bliml - Judo klub Vinkovci
3. Najbolja ekipa:
ŽOK Enna Vukovar
4. Najbolja momčad:
RK Spačva Vinkovci
5. Najbolja športaš/ica osoba s invaliditetom: Eva Blažević - AK Osoba s invaliditetom
Vinkovci
6. Najbolji športaš:
Mato Brandt: HVK Vukovar
7. Najbolja športašica:
Magdalena Đekić - AK Cibalia Vinkovci

Novosti, veljača 2019. g.

22

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Završnica školskog sportskog prvenstva u judu

Grad Vinkovci domaćin je Državnog prvenstva školskih sportskih društava u judu za školsku
godinu 2019./2020. Natjecanje se održava u sportskoj dvorani Ekonomske i trgovačke škole
Ivana Domca.
Prije samih borbi održana je i svečanost otvorenja, a nazočne učenike – natjecatelje, njihove
profesore i trenere te roditelje pozdravili su glavni tajnik Hrvatskog judo saveza Hrvoje Lindi,
predsjednik Školskog sportskog saveza Vukovarsko – srijemske županije prof. Stipe Tomić i
pročelnik Upravnog odjela za za sport, mlade i demografiju Vukovarsko – srijemske županije
Kruno Šarić. Natjecanje je otvorio predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza Nikola
Perković.
Pravo nastupa na završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske
u judu u školskoj godini 2019./2020 izborilo je 12 ekipa u konkurenciji dječaka i 11 ekipa u
konkurenciji djevojčica.
U konkurenciji dječaka to su školska sportska duštva iz osnovnih škola Dugave u Zagrebu,
Čakovec, Ivan Goran Kovačić iz Duge Rese, Antuna Mihanovića iz Osijeka, Bogumila Tonija iz
Samobora, Dragutina Tadijanovića iz Zageba, Fran Krsto Frankopan iz Krka, Mokošica iz
Dubrovnika, Prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Starog, Pujanki iz Splita i Stjepana Radića iz Čaglina.
U konkurenciji djevojčica za ovo državno prvenstvo plasirale su se ekipe osnovnih škola
Vladimir Nazor iz Duge Rese, Bana Josipa Jelačića iz Zagreba, Bogumila Tonija iz Samobora,
Cavtata, Fran Krsto Frankopan iz Krka, Frane Galovića iz Zagreba, Prof. Filipa Lukasa iz
Kaštel Starog, Pujanki iz Splita, Stjepana Radića iz Čaglina i Vijenac iz Osijeka.
Grad Vinkovce na ovom natjecanju u obje konkurencije predstavljaju učenici Osnovne škole
Ivana Gorana Kovačića.
Novosti, veljača 2019. g.
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Vinkovci Open 2019.

Članovi TaeKwon-do kluba „Sajnami“ Vinkovci

Dana 09.03.2019. u Vinkovcima u dvorani O.Š. A.G. Matoš je održan 5.Vinkovci Open u
organizaciji Taekwondo kluba „Sajnami“, na kojem su se borbe održavale za mlađe kadete,
kadete, juniore(za koje je ovo bio turnir sa nacionalne liste), i seniore, a nastupilo je 132
natjecatelja iz 23 kluba iz BiH i Hrvatske.
Paralelno se održao i 2. Vinkovci open kids na kojem je nastupilo 69 najmlađih natjecatelja u
borbama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopima, što više udaraca u 20 sekundi).
TaeKwon-do klub Sajnami, ožujak 2019. g.
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Zaba Cup 2019.
Na terenima Teniskog kluba Vinkovci završen je međunarodni teniski turnir za dječake i
djevojčice do 14 godina, ”Zaba Cup” koji se igrao pod pokroviteljsvom Zagrebačke banke.

Nagrade najuspješnijima podijeli su: Vjekoslav Rimac , dopredsjednik Teniskog kluba Vinkovci,
Ivan Ergotić, član Upravnog odbora Teniskog kluba Vinkovci, direktor turnira Vlado Vergaš.
Vrhovni sudac turira bio je Zlatko Kamber iz Zagreba, dok su suci na turniru bili: Ivan Kubiček,
Tomislav Marojević i Damir Šesto.
Novosti, travanj 2019. g.
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Održano prvenstvo Slavonije i Baranje u tenisu za dječake i djevojčice

Prošlog vikenda TK Vinkovci bio domaćin prvenstva Slavonije i Baranje u tenisu, kategorije
U12 za djevojčice i dječake. Odličnom organizacijom, uz poklone za sve natjecatelje, te lijepe i
korisne nagrade za finaliste, TK Vinkovci pod vodstvom predsjednika Brkić Mario, su opravdali
dobivanje domaćinstva ove manifestacije.
Na turniru je nastupilo 12 djevojčica i 19 dječaka, iz Slavonskog Broda, Đakova, Požege, Nove
Gradiške, Našica, Osijeka, Vinkovaca.
Teniskli klub, travanj 2019. godine
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Završnica prvenstva Hrvatske za kadete u futsalu

Bila je to završnica na kojoj je sudjelovalo ukupno 9 ekipa, ekipa koje su radile mnogo kako bi
došli među 9 najboljih ekipa cijele Hrvatske, pa su tako odigrane lige u ukupno četiri regije,
gdje su prve dvije najbolje plasirane ekipe, izuzev regije Jug iz koje su došle tri momčadi, došle
pokazati svoje najbolje!
Kada su se saznale ekipe za državnu završnicu, ostalo je još samo saznati domaćina
ovogodišnjeg izdanja, gdje smo se mi kao klub kandidirali i dobili ga! Nakon samog poziva o
dobivanju domaćinstva, prema riječima našega predsjednika, odmah su počele pripreme, da bi
se dečki osjećali što ugodnije, a i da ostalima pokažemo futsal u najboljem svjetlu!!
Osim iznenađenja na terenu, treba spomenuti kako su ovogodišnjoj završnici sudjelovale i neke
poznate osobe, poput aktualnog trenera futsal reprezentacije, Mate Stankovića, ali i trenera
juniorske reprezentacije i naš bivši trener, Marinko Mavrović, koji su prezadovoljni završnicom!
finala, iz čijeg dvoboja će izići novi pobjednik završnice PH za kadete!
Pobjednik je MNK Uspinjača – Gimka koji su zasluženo slavili nad ekipom MNK Alumnus.
Nakon finala, održana je svečana ceremonija gdje su uručene nagrade, dodjele i priznanja
ekipama, ali i individualcima!
1. MNK Uspinjača – Gimka
2. MNK Alumnus
3. HMNK Vrgorac
4. MNK Kvarner
Individualne nagrade:
Najbolji strijelac : Lovro Cigler
Najbolji igrač : Petar Petriško
Najbolji golman : Ivan Mandić
Novosti, travanj 2019. godine
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23. Sajam zdravlja u Vinkovcima - Program sporta

Povodom 100 godina djelovanja Hrvatskog nogometnog kluba “Cibalia” Vinkovci š.d.d.
Zajednica športskih udurga grada Vinkovaca u suradnji s navednim klubom prigodno je uredila
izložbeni prostor na 23. Sajmu zdravlja.
U izradi plakata veliki doprinos dao je Vladimir Ćirić, prof.
HNK Cibalia, ravanj. 2019. godina
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14 milijuna kuna za sportske programe za djecu i osobe s invaliditetom

U sklopu javnog poziva za projekt “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenost
te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport” u Vinkovcima je u
petak potpisao i uručeno 13 ugovora vrijednih gotovo 14 milijuna kuna – 85 posto novca
osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, a ostatak iz državnog proračuna.
“Većina danas pripremljenih i potpisanih ugovora odnosi se na Slavoniju, a programi i projekti
su usmjereni na djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te njihovo uključivanje u
zajednicu kroz sport“, istaknula je državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku Margareta Mađarić. Dodala je da za ovaj javni poziv vlada veliki interes
širom Hrvatske, pa je proširena omotnica s 50 na 100 milijuna kuna.
“Cilj nam je da se sva djeca, bez obzira na financijske mogućnosti roditelja, mogu uključiti u
sportske aktivnosti, prvenstveno zbog njihovog psihosocijalnog razvoja i zdravlja“, rekla
je Mađerić te izrazila zadovoljstvo što se u projekt uključuju i mnoge manje sredine te sportski
klubovi i udruge.
Zadovoljstvo potpisanim ugovorima izrazila je i državna tajnica u Ministarstvu rada i
mirovinskog sustava Majda Burić, naglasivši da je u cijelosti riječ o bespovratnim sredstvima
namijenjenih integraciji osoba s invaliditetom, kao i djece i mladih koji su ugroženi od socijalne
isključenosti, a do sada su potpisana 44 takva ugovora u vrijednosti oko 50 milijuna kuna.
“Do sada je po ovom pozivu uključeno u sportske aktivnosti oko 2.000 djece i mladih ispod 29
godina, kao i oko 900 osoba s invaliditetom“, rekla je Burić. Dodala je da Vlada posebno brine
upravo o osobama s invaliditetom, te je u zadnje dvije godine na ime njihova zapošljavanja
isplatila više od 180 milijuna kuna poticaja, a prošle godine i dodatnih 50 milijuna kuna vezanih
za tzv. zaštitno zapošljavanje.
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Od 13 danas potpisanih ugovora tri se odnose na Vinkovce, u sklopu kojih je Športski savez
invalida grada Vinkovaca okupio šest klubova iz različitih sportova od kojih će svaki u rad kluba
uključiti 10 osoba, Rukometni klub “Spačva” obvezao se u rad kluba uključiti 40 djece u riziku
od socijalne isključenosti, a 40 djece uključit će se u rad Stolnoteniskog kluba “Cibalia”.
Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić izrazio je zadovoljstvo što će se temeljem tri potpisana
ugovora, vrijedna 2,8 milijuna kuna, u različite sportske programe ponajviše uključiti djeca i
osobe s invaliditetom, a dodatnu vrijednost projektu daje i činjenica da će se zaposliti na
određeno vrijeme i li temeljem ugovora o djelu zaposliti17 osoba, od kojih su 14 licencirani
treneri.
Natječaj za ova sredstva raspisalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport,
Ministarstvom rada i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u svojstvu
Posredničkog tijela razine 2.
www.civilnodruštvo.hr, travanj 2019.g.
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28. godišnjica obilježavanja ubijenih 12 redarstvenika

Intoniranjem hrvatske himne i podizanjem hrvatskog stijega podno dvanaest čempresa kod ulaza
u Borovo započela je svečanost obilježavanja 28. obljetnice mučkog stradavanja dvanaest
hrvatskih redarstvenika.
Počasni pucanj i mirozov označili su potom polazak prema Spomen obilježju poginulim
redarstvenicima u mimohodu duž ulice Dvanaest hrvatskih redarstvenika.
Nakon prigodnih govora prisutne je u zajedničkoj molitvi okupio mons. Jure Bogdan, vojni
ordinarij .
Svečani program obilježavanja 28. godišnjice smrti hrvatskih policajaca nastavljen je u crkvi Sv.
Euzebija i Poliona u kojoj je koncelebriranu svetu misu služio mons. Jure Bogdan i mons. Tadija
Pranjić.
Završni dio programa „Memorijala“, tradicionalne atletske utrke „Dvanaest redarstvenika“
održane su na stadionu NK „Cibalia“ u Vinkovcima. Učenici osnovnih i srednjih škola
Vukovarsko-srijemske županije već 28 godina natječu se u utrkama nazvanim po ubijenim
redarstvenicima, no sudjeluju i policijski službenici, pripadnici hrvatske vojske, članovi
sportskih udruga…

Novosti, svibanj 2019. godine
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Sportske igre mladih - Vinkovci
Zajedničkim paljenjem plamena koji su zapalili Dominik Greifenstein, član Taekwondo kluba
Sajnami, Gabrijel Šokičić , zamjenik gradonačelnika i Tihana Butorac, predstavnica Plazma
Sportskih Igara mladih svečano je otvorena Turneja u Vinkovcima.

Na jučer održanoj Turneji radosti Sportskih igara mladih, u sportskoj dvorani Osnovne škole
A.G. Matoša u Vinkovcima, Policijska uprava vukovarsko-srijemska priključila se sa svojim
partnerima ovoj višegodišnjoj manifestaciji pod motom "Zajedno više možemo- u akciji s
policijom".
Djeca iz svih vinkovačkih osnovnih škola i vrtića uživala su u višesatnoj sportskoj manifestaciji,
uz zabavan program koje su upotpunile cheerleadersice i vinkovačke mažoretkinje.

Novosti, svibanj 2019. godine

32

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Olimpijski festival dječjih vrtića 2019.
Olimpijski festival dječjih vrtića je već tradicionalno 18 puta održan u Vinkovcima na stadionu
HNK Cibalia. Festival se održao 22.05.2019. godine.
Organizator festivala je Županijski savez športova Vukovarsko - srijemske županije u suradnji sa
Hrvatskim olimpijskim odborom te Zajednicom športskih udruga grada Vinkovaca.
Na festivalu je sudjelovalo 480 djece 17 dječjih vrtića sa područja Vukovarsko-srijemske
županije, koji su se natjecali u sportovima: mali nogomet, trčanje na 50 metara, bacanje loptice
i skok u dalj.

Olimpijski festival dječjih vrtića 2019 - sudionici:
- DV "SRCE MARIJINO" VINKOVCI
- DV "MASLAČAK" ŽUPANJA
- DV "BAJKA" VINKOVCI
- DV "KOLIJEVKA" VINKOVCI
- DV "TRNORUŽICA" VINKOVCI
- DV "CRVENKAPICA" ILOK
- DV "VLADIMIR NAZOR" VINKOVCI
- DV "VEDRI DANI" STRI MIKANOVCI
- DV "MLADOST" VOŽINCI
- DV "KOSJENKA" VINKOVCI
- DV "MEDENJAK" VINKOVCI
- DV "PČELICA" VINKOVCI
- DV "LENIJE" VINKOVCI
- DV "IVANKOVO" IVANKOVO
- DV "STRIBOR " VINKOVCI
- DV "BUDUĆNOST" VINKOVCI
- DV "NAŠA RADOST" VINKOVCI
Novosti, svibanj 2019. godine

33

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Olimpijski festival osnovnih škola

I ove godine je u Vinkovcima 21.05.2019. godine na stadionu HNK Cibalia održan Olimpijski
festival osnovnih škola. Festival je organiziro Županijski savez športova Vukovarsko - srijemske
županije u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Savezom školskih sportskih društava
Vukovarsko-srijemske županije te Zajednicom športskih udruga grada Vinkovaca.
Na festivalu je sudjelovalo 528 učenika i učenica uzrasta od 1-4 razreda osnovnih škola sa
područja Vukovarsko - srijemske županije.
Natjecali su se u disciplinama: mali nogomet, trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25 metara,
bacanje loptice i skok u dalj.
Sudionici Olimpijsko festivala osnovnih škola 2019:
- O.Š. IVANE BRLIĆ MAĐURANIĆ ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
- O.Š. TORDINCI
- O.Š. VOĐINCI
- O.Š. JOSIPA LOVRETIĆA OTOK
- O.Š. BARTOLA KAŠIĆA VINKOVCI
- O.Š. IVANA MAŽURANIĆA VINKOVCI
- O.Š. FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA BOŠNJACI
- O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA VINKOVCI
- O.Š. VLADIMIRA NAZORA VINKOVCI
- O.Š. STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA
- O.Š. ZRINSKIH NUŠTAR

Novosti, svibanj 2019. godine
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Obilježavanje 100 godina HNK Cibalije

7.5.2019. godine na gradskoj šetnici postavljena spomen ploča na mjestu gdje je osnovana
HNK „Cibalia“ Vinkovci

Polaganje vijenaca na vinkovačkom groblju
U sklopu obilježavanja 100. rođendana HNK Cibalije, na vinkovačkom Gradskom groblju
položeni su vijenci i zapaljene svijeće, za sve one koji su dali svoj doprinos u radu ovoga kluba.
Vijenac je položio te svijeću zapalio i župan Božo Galić, zajedno s gradonačelnikom
Vinkovaca Ivanom Bosančićem i predsjednikom HNK Cibalia Mijatom Kurtušićem.
Potom je održana sveta misa u crkvi sv. Euzebija i Poliona te otkrivena spomen ploča na zgradi
u Pješačkoj zoni, u kojoj je 1919. godine odlučeno osnivanje poznatog vinkovačkog kluba.
Dinamo je pod vodstvom Tonka Cice Vukušića ostvario ulazak u Prvu saveznu ligu, što je bio
najveći uspjeh u dotadašnjoj povijesti kluba. Svima poznati susret s Čelikom odigran je 6. lipnja
1982. godine pred 15.000 gledatelja. Za momčad koja je ostvarila taj uspjeh nastupali
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su Tomislav Radić, Stevo Bogdan, Branko Mlinar, Svetozar Mirosavljević, Ilija Radić, Dušan
Kesić, Nedan i Srećko Lušić, Ivica Tunjić, Milorad Rajović i Sulejman Halilović.
Dinamo je svoj prvoligaški debi imao 15. kolovoza protiv OFK Beograda. Golom Dušana
Kesića Dinamo je slavio 1:0. Domaće utakmice, posebno protiv ‘velike četvorke’, Dinamo je
igrao pred prepunim tribinama.
U 5 prvoligaških sezona igrači Vinkovačke momčadi odigrali su 170 utakmica, ostvarili 66
pobjeda, 41 remi i 74 poraza. Neki rezultati zaslužili su da ih se posebno istakne. U premijernoj
sezoni golovima Tunjića i Halilovića u Beogradu osvojen je veliki bod protiv favorizirane
Crvene Zvezde, a na Maksimiru golovima istih igrača dogodila se senzacija – pobjeda
Vinkovčana 1:2.
13. rujna 1990. godine došlo je do promjene imena kluba. Klubu je vraćeno staro ime Cibalia.
Prvu utakmicu u Hrvatskoj nogometnoj ligi na Maksimiru odigrali su HAŠK i Cibalia. Pred
5000 ljudi sa 2:0 slavio je domaći sastav.
Najveći uspjeh u povijesti kluba bilo je nastupanje u finalu Hrvatskog nogometnog kupa 30.
svibnja 1999. godine kada je u utakmici protiv Osijeka Cibalia oštećena iako je prijenos išao na
nacionalnoj televiziji.
Nakon toga je Cibalia prvi puta nastupila u Intertoto kupu. Sudbina je htjela da samo nekoliko
godina nakon završetka rata Cibalijin protivnik u prvoj europskoj utakmici
bude Arkanov i Cecin Obilić kojega je Cibalia lako preskočila. U Vinkovcima je utakmicu
pratilo 10.000 gledatelja. U idućem kolu mađarski Lombard iz Tatabanye bio je prejak.
Cibalia je i drugi puta izborila nastup u Europi u sezoni 2003./2004., ponovno u Intertoto kupu.
Zaustavljena je tek u polufinalu od bundesligaša Wolfsburga ukupnim rezultatom 1:8.
Novosti, svibanj 2020. g.

Sutra spektakl na Bosutu

Bogat program obilježavanja stote godišnjice vinkovačke Cibalije, koji traje već nekoliko
tjedana, nastavljen je večerašnjom svečanom akademijom, kojom prigodom se u dvorani Barun
Trenk u Vinkovcima okupio veliki broj prijatelja i članova kluba. Ovom prilikom prikazan je
dokumentarni film “Stoljeće je iza nas”, koji je nazočnima prikazao one najvažnije i najslavnije
36
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trenutke u povijesti Cibalije. Vinkovci će zbog svog stogodišnjaka i sutra biti u slavljeničkom
raspoloženju, jer obilježavanju 100 godišnjice postojanja kluba priključili su se i vinkovački
lađari, koji pripremaju spektakularan program na obali Bosuta, kod šetališta Dionizija Švagelja.
Kako saznajemo od prof. Stjepana Sertića u programu koji će započeti u prijepodnevnim satima
defileom svih momčadi HNK Cibalia (početnici, pioniri, kadeti, juniori, seniori i veterani)
sudjelovat će oko 700 sudionika.
U programu će sudjelovati tamburaški sastav KUD-a “Šumari”, vinkovačke mažoretkinje, a na
Bosutu će uz lađare voziti gliseri, kao i motorni čamci uz budno oko članova Hrvatske gorske
službe spašavanja Vukovarsko-srijemske županije. Profesor Sertić dodaje kako će u programu
sudjelovati i oko 200 djece vinkovačkih dječjih vrtića koji se izvesti himnu Dinama Vinkovci, kao
i pjesme posvećene Cibaliji “Što mi život nikad nije dao” i “Prva, zadnja i jedina”, a biti će
upaljeno i 100 baklji. Sve bi trebalo kulminirati u 17:30 sati, na utakmici posljednjega kola
ovogodišnjeg izdanja 3. HNL Istok, kada Cibalia u susjedskom derbiju dočekuje Bedem. Bit će to
odlična prilika za rođendansko slavlje i proslavu naslova prvaka.

Novosti, svibanj 2020. g.

Izbornik Ognjen Vukojević predvodio je hrvatsku U-20 reprezentaciju na revijalnoj utakmici u
Vinkovcima.

Hrvatska U-20 reprezentacija gostovala je na 100. obljetnici vinkovačke Cibalije, a pobjedom u
ovom revijalnom susretu svoju je izborničku karijeru na klupi Hrvatske U-20 započeo bivši
Vatreni Ognjen Vukojević.
Prvi pogodak ovoga susreta postigao je Blagaić u 17. minuti, a do kraja prvog poluvremena
mrežu Cibalije zatresao je i Durdov. Vinkovčani su se uspješno branili u drugom poluvremenu te
je rezultat ostao nepromijenjen do 77. minute, kada je Baturina postigao posljednji gol
utakmice.
Hns, kolovoz 2019.g.
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11. Natjecanje limača i kadeta u ribolovu

Sportsko ribolovno društvo "Jezera Banja" Vinkovci je u subotu 15. lipnja 2019. godine, na
prostoru jezera Banja u Vinkovcima, organiziralo i provelo 10. natjecanje limača i kadeta,
članova društva, u lovu ribe udicom na plovak.
Na natjecanju je sudjelovalo 14limača i kadeta članova. Dvosatno natjecanje pratili su
starijih članova ŠRD-a, roditelji, rodbina i prijatelji natjecatelja. Natjecanje je provedeno na
natjecateljskoj stazi na sjevernom jezeru na Banji.
U kategoriji limačiprvo mjesto s ulovljenih 758 grama ribe osvojio je Antonio
Omrčanin, drugo mjesto s ulovljenih 672grama ribe osvojio je Ivan Ereš, a treće mjesto s
ulovljenih 660grama ribe osvojio je Karol Dozet. Poredak ostalih u kategoriji limači:4.Ana
Ćoruša,5. Nina Abramović, 6. Bruno Omrčaninm 7. izjednačeni Lora Lovretić i Noa Begović
U kategoriji kadeti prvo mjesto s ulovljenih 803 grama ribe osvojio jeFilipEreš, drugo
mjesto s ulovljenih 645 grama ribe osvojio jeHrvoje Repić, a treće mjesto s ulovljenih 540
grama ribe osvojila je PatriciaDozet.Poredak ostalih u kategoriji kadeti: 4. Mislav Mesić, 5.
Diana Tanocki, 6. Luka Ereš
Za osvojena prva tri mjesta u obje kategorije dodijeljene su medalje, priznanja i vrijedne
nagrade. Svi natjecatelji su dobili priznanja za sudjelovanje na natjecanju, majice društvai
prigodne nagrade, a Antoniu Omrčaninu je dodijeljen i poseban pehar jer je tri godine
uzastopno osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji Priznanja, nagrade i medalje natjecateljima su
uručili predsjednik društva Željko Mikić, dopredsjednik Antun Pavlović i tajnik društva Zlatko
Begović, a natjecanjeje sudio Zvonko Leko.
Zahvaljujem se tvrtki Produkt klasovi d.o.o. na doniranim sendvičimate svim članovima Društva
koji su na bilo koji način pomogli provedbu ovog natjecanja.

ŠRD Jezera Banja, lipanj 2019. g.
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Održan 3. Valens Cup
U subotu 1. lipnja, u Vinkovcima je održano novo izdanje Valens Cupa. Turnir je održan u 27
kategorija grapplinga i amaterskog MMA-a, uz sudjelovanje 22 kluba iz dvije države. Više
klubova upisalo je značajne rezultate dok su za najboljeg borca turnira proglašeni Lazar
Kovačević u MMA dijelu i Filip Marić u grappling dijelu.

Sportski savez za rekreaciju GV „Sport za sve“, lipanj 2019. godine
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Ljetna produkcija Cheerleading kluba Ma&Ko

U vinkovačkom Gradskom kazalištu "Joza Ivakić" nije bilo dovoljno mjesta za sve one koji su
došli na odličan nastup Cheerleading kluba Ma&Ko, uspješno održan u okviru 12. Ljetne
produkcije.
Podsjetimo, vinkovački je Cheerleading klub Ma&Ko počeo djelovati još 2008. godine pod
pedagoškim vodstvom Antonije Škegro, profesorice tjelesne kulture, koja sudjeluje na
mnogobrojnim edukativnim plesnim susretima s ciljem odgajanja djece i mladeži kroz ples.
Danas, već dvanaestu godinu u kontinuitetu, Cheerleading klub Ma&Ko djeluje u području
plesnog odgoja mladih grada Vinkovaca i okolice, a cijeli dječji psihofizički razvoj vrijedno
prate treneri Sara Pajvančić i Ivan Jukić. Klub je osvojio brojne nagrade na natjecanjima diljem
Hrvatske, a i šire.
Izvedeno je 17 koreografija u različitim dobnim skupinama, a na sceni su se izmjenjivale priče
čiji su junaci bili patuljčice, vilenjaci, goblini, vile, trolovi, vještice, vampiri i druga mitska i
fantastična bića.

Novosti, lipanj, 2019. g.
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U Vinkovcima počelo Pojedinačno PH u šahu za juniore do 17 i 19 godina

U kongresnoj dvorani hotela Slavonija u Vinkovcima danas je svečano otvoreno Pojedinačno
prvenstvo Hrvatske u šahu za juniore do 17 i 19 godina (22 – 28. srpnja 2019.). Iz cijele
Hrvatske pristiglo je 78 mladih šahistica i šahista koji prvenstva igraju odvojeno u muškoj i
ženskoj konkurenciji po švicarskom sustavu u 9 kola ili u slučaju manjeg broja sudionika po
kružnom sustavu. Tempo igre iznosi 90 minuta + dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez
za cijelu partiju. Prvaci idu na svjetsko, a doprvaci na europsko prvenstvo u šahu.
“Već četvrtu godinu ovaj se turnir održava u Vinkovcima i time smo jako zadovoljni jer naravno
da nam je u interesu da se šah u Slavoniji u mlađim dobnim uzrastima igra što češće. Ima jako
puno članova po klubovima tako da nam je čast što možemo reći da smo nositelji za jedno ovako
veliko natjecanje. Znači, državna razina, juniori, možemo biti prezadovoljni”, istaknuo je ovom
prilikom Renato Vince, član Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza i predsjednik
Šahovskog saveza Osječko-baranjske županije, koji je i otvorio turnir.
U suradnji s Hrvatskim šahovskim savezom turnir organizira Šahovski klub Vinkovci uz potporu
Zajednice sportskih udruga grada Vinkovaca.
“Šahovski klub Vinkovci četvrti put zaredom organizira prvenstvo Hrvatske u šahu za juniorke i
juniore kroz dva uzrasta. Izuzetna nam je čast da se ovo veliko natjecanje događa kod nas i
nadamo se da će tako biti i dogodine kada će Šahovski klub Vinkovci proslaviti 100 godina
postojanja”, istaknula je Mirjana Bošnjak Kobaš, tajnica Zajednice sportskih udruga grada
Vinkovaca.
Protokol svečanog otvaranja vodio je glavni sudac turnira Anto Majić, međunarodni FIDE
sudac, a u ime Grada Vinkovaca puno sportske sreće mladim šahisticama i šahistima poželio je
zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić.

Novosti, srpanj 2019. g.
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Bogat program za Dan grada, dodijelit će se i nagrade zaslužnima

I ove godine, kao i lani, građani će moći vidjeti mimohod i smotru povijesnih postrojbi.
Vinkovci, grad na čijim se prostorima kontinuirano živi više od 8000 godina i koji je dao jedina
dva rimska cara rođena na području Hrvatske, 20. srpnja obilježava Dan grada. Gradske vlasti i
ove godine tim povodom pripremile su bogat program u kojem će se za svakoga naći po nešto.
Na sam Dan grada održalo se ribolovno natjecanje, sportske aktivnosti, izložba fotografija,
likovna izložba, radionica robotike i digitalnog crtanja, međunarodni maraton lađa osoba s
invaliditetom i teškoćama u razvoju, umjetnički simpozij P.U.L.S., mimohod i smotra povijesnih
postrojbi, streetball turnir te koncerti Mladena Grdovića i TS Đeram.
Povodom 100 godina neprekidnog postojanja i značajan doprinos u sportu Zlatna plaketa je
dodijeljena i HNK Cibaliji.

Novosti, srpanj 2019.g.
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Svečana sjednica Gradskoga vijeća Grada Vinkovaca

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća na kojoj je u Gradskom kazalištu Joze Ivakića zaslužnima
dodjeljena Zlatna plaketa Grb grada Vinkovaca, danas je obilježen Dan grada Vinkovaca i
blagdan nebeskog zaštitinika, sv. Ilije, koji se inače proslavlja 20. srpnja.
Zaslužnima je uručena nagrada Zlatna plaketa Grb grada Vinkovaca. Ovogodišnji dobitnik je
Drago Žagar za iznimna postignuća u području znanosti i visokog obrazovanja, Ivan Schweizer
za izniman doprinos u području humanitarnog djelovanja i dragovoljnog darivanja krvi,
gerontologinja Vlasta Vučevac i kirurginja Marija Švagelj za izniman doprinos u području
zdravstva, Branko Grebenac – Luis za izuzetan doprinos u prevenciji i unaprjeđenju prometne
kulture, Grad-Export, Vinkoprom i HNK Cibalija.

Srpanj, 2019. godine
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Memorijalni turnir “Tomislav Mihin i Tomislav Bartulović”

Na stadionu Dilja u vinkovačkom Novom Selu jučer je završen dvodnevni memorijalni turnir
“Tomislav Mihin i Tomislav Bartulović”, koji se igrao u spomen na prerano preminule članove
kluba. U polufinalnim susretima koji su igrani u subotu Otok je bio bolji od Frankopana iz
Rokovaca-Andrijaševaca sa 6:2, dok je domaći Dilj svladao Borince iz Jarmine s 2:1. Jučer su
na programu bile utakmice za treće i prvo mjesto, pa su tako snage prvo odmjerili Frankopan i
Borinci, dok su se u velikom finalu sastali Dilj i Otok.
U međusobnim susretima četiri kvalitetne ekipe gledatelji su mogli vidjeti vrlo dobar nogomet,
čak 16 pogodaka u 4 susreta, mnoštvo lijepih poteza, puno dobrih i talentiranih igrača. Na kraju
najbolji su bili igrači iz Otoka, koji su pobijedili domaćine s 2:0. U utakmici za treće mjesto
Borinci su s 3:0 pobijedili Frankopan.
Zanimljiva je bila upravo ta utakmica, jer sve su oči publike bile usmjerene na tri igrača iz
Brazila koji su na probi u Borincima i slijedeću bi sezonu trebali odigrati u Jarmini. Radi se o
obrambenom, veznom i krilnom napadaču s kojima će Borinci nastojati osigurati ostanak, a
možda i napraviti iskorak u 4. HNL. I dok se prva dvojica nisu posebno isticali, krilni je napadač
s brojem 11 na dresu bio prava napast po obranu Frankopana, pa je tako jedan pogodak
postigao, a dva namjestio nakon odličnih solo akcija. Treba spomenuti da momčadi nisu bile
kompletne, te da je priliku dobio veći broj mladih igrača.
NK Dilj, srpanj 2019. g.

44

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VINKOVACA

2019.

Svečano otvoren “Aurelia Cibalae 2019.”

U dvorani osnovne škole Bartola Kašića u vinkovačkom Novom Selu svečano je otvoren drugi
međunarodni rukometni turnir Aurelia Cibalae 2019. Nakon pozdrava predsjednika RK
“Spačva” Vinkovci Mirka Mečića. turnir je otvorila Andrea Vinković, pročelnica Upravnog
odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.
“Izuzetno mi je drago što se ovaj međunarodni turnir organizira drugu godinu za redom i nadam
se da će iz godine u godinu sve više rasti. Veliko hvala Rukometnom klubu Spačva Vinkovci što
se uopće odvažio na organizaciju ovakvog jednog turnira, koji je izuzetno zahtjevan. Hvala vam
na promociji našega grada, a svim ekipama želim puno sportske sreće i neka najbolji pobijede.”,
rekla je Andrea Vinković. Svečanosti otvorenja nazočila je i Mia Kobaš, tajnica Zajednice
športskih udruga Grada Vinkovaca.
Turnir koji traje do nedjelje okupio je više od 1.200 dječaka i djevojčica uzrasta od 8 do 16
godina, odnosno ove godine odazvao nam se 51 klub iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije,
istaknuo je organizator turnira i trener u rukometnom klubu Danijel Naletilić, dodavši kako
turnir osim sportskih nadmetanja ima za cilj i promociju grada Vinkovaca te Vukovarskosrijemske županije.

Novosti, kolovoz 2019. g.
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Proveden polumaraton

Prvi vinkovački polumaraton održan je u organizaciji Udruge građana FCT, a uz potporu Grada
Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije.
“Mnoga su sportska društva postojala i još uvijek djeluju na području Vinkovaca, ali “kraljica
sportova”, atletika, u Vinkovcima je nekako uvijek ostajala u sjeni ostalih sportova, unatoč
dobrim rezultatima i ostvarenjima vinkovačkog atletskog kluba. No, ove smo godine uspjeli
okupiti entuzijastične rekreativce i profesionalne trkače te se, uz potporu Grada i Županije,
odvažili na organiziranje ovog događaja.
Na ovaj način željeli smo pokazati kako se po slavonskim stazama i lenijama itekako trči. Ovo je
utrka posvećena gradu Vinkovcima, njegovim stanovnicima i posjetiteljima, svima onima koji
slobodne trenutke provode u šetnji ili rekreaciji kroz drvorede gradskih parkova, na obalama
Bosuta, udišući svježinu okolnih stoljetnih šuma koje “čuvaju” Vinkovce poznate kao zdrav
grad”, ističu organizatori.

Novosti, kolovoz 2019. g.
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39. Festival tenisa

U organizaciji Teniskog kluba Vinkovci po 39. put održan je “Festival tenisa” za dame i
gospodu u nazočnosti vinkovačkog gradonačelnika Ivana Bosančića koji je prigodnim govorom
otvorio Festival tenisa.
Prema tradiciji vinkovačko okupljanje veterana počelo je uz tamburaše i slavonske specijalitete,
a tijekom trodnevnog turnira u gradu na Bosutu nastupilo je 170 tenisačica i tenisača iz
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije , Crne Gore, Slovenije i Rumunjske.
Turnir je bio podijeljen u više kategorija, a igralo se prema modificiranom švicarskom sustavu,
bez ispadanja i to svaki dan dva kola.
Teniski klub Vinkovci i ovaj put je sjajno organizirao ovaj veliki turnir kojeg su uspješno vodili
Ivan Kubiček, Nikola Mihaljević i Ivan Iličić, a nagrade najuspješnima podijelio je Mario Brkić,
predsjednik Teniskog kluba ”Vinkovci”.

Teniski klub Vinkovci, rujan 2019. godine
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Program Hrvatskog olimpijskog dana i Europskog tjedna sporta
Povodom obilježavanja utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora i pokretanja programa
«Hrvatski olimpijski dan» (nositelj: HOO) te obilježavanja Europskog tjedna sporta (nositelj:
SDUŠ) Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca u suradnji Županijskim savezom sportova
Vukovarsko-srijemske i klubovima te uz potporu Grada Vinkovaca , marketinšku potporu
Novosti d.o.o. organizira sportsko-rekreativni program.
Program je sastavljen od sportsko rekreativnih aktivnosti u kojima sudjeluju učenici, građani
i rekreativci. Cilj obilježavanja je poticanje pozitivnog pristupa životu, te promocija sporta kroz
druženje i razonodu.
Aktivnosti iz programa:
RB.

Provoditelj

1.

Hrvatsko planinarsko društvo „Cibalia“
Vinkovci

2.

Datum
održavanja

Stolnoteniski klub „Cibalia“
Vinkovci

Naziv/opis aktivnosti

1.09.2019.

Rekreativno planinarenje za građane i
članove društva na vrh Liska u Iloku

07.09.2019.

Međunarodno pojedinačno natjecanje u
stolnom tenisu „Vinkovci Open 2019“ za
rekreativce i sportaše

3.

Triatlon klub „Vinkovci“ Vinkovci i
Atletski klub „Cibalia“
Vinkovci

07.09.2019.

Natjecanje u triatlonu
(plivanje 400 m, biciklizam 20 km, trčanje
5 km) za rekreativce starije od 14 godina

4.

Gradsko streljačko društvo 1887
„Lokomotiva“ Vinkovci

14.09.2019.

Međunarodni turnir u streljaštvu za osobe s
invaliditetom „Orion 2019“

5.

Biciklistički klub „Sokol-Cestorad“ Vinkovci

08.09.2019.

Međunarodna cestovna kup utrka
za sve uzraste od početnika do juniora te
veterana

6.

Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca
i Savez školskih sportskih društava
Vukovarsko-srijemske županije

18.09.2019.

„Sajam sporta 2019“
predstavljanje sportskih udruga
s područja Grada Vinkovaca

7.

Rukometni klub Spačva-Vinkovci

8.

Judo klub „Vinkovci“ Vinkovci i Zajednica
športskih udruga grada Vinkovaca

21/22.09.2019.

28.09.2019.
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Idemo na vrh Liska

U organizaciji HPD Cibalia, HPD Liska i Matice Slovaka Radoš, mi planinari HPD BršljanJankovac otišli smo u nedjelju 1. rujna 2019. na izlet u Ilok.
Po sunčanom i vrućem vremenu, s autima smo došli na Lovku. Dočekali su nas dragi domaćini i
lijepa dunavska plaža.
Hvala našim planinarima Bršljanovcima i ljubaznim domaćinima na lijepom izletu.

HPD Cibalia, rujan 2019. g.
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Međunarodni stolnoteniski turnir “Vinkovci Open 2019”

Stolnoteniski klub Cibalia prošle ove je godine ponovno, po četvrti put, organizirao
Međunarodni stolnoteniski turnir Vinkovci Open 2019. koji je nastao u suradnji Zajednice
sportskih udruga grada Vinkovaca i Županijskog saveza sportova Vukovarska-srijemske
županije, a uvršten je i u program Hrvatskog olimpijskog dana. Uprava kluba je zadovoljna
organizacijom, cijela organizacijska ekipa je već dobro uhodana, a ljudi to prepoznaju što je
najbolji mogući pokazatelj. I Grad i Županija stoje iza kluba, pomažu STK Cibaliji kao i brojni
sponzori i prijatelji kluba.
Turnir je međunarodnog karaktera i ima tendenciju rasta. Vinkovci Open, jedan od najvećih
turnira u regiji, okupio je 140 natjecatelja, nešto više nego prošle godine, a, osim iz Hrvatske,
stolnotenisači su u Vinkovce stigli i iz Bosne i Hercegovine, Srbije te Kine. Turnir je počeo s
apsolutnom kategorijom u grupama, poslije toga nastupile su starosne kategorije u grupama i
kasnije nokaut sistem. Sudionici su se natjecali u 4 starosne i jednoj apsolutnoj kategoriji.
Kategorije su bile do 39, do 49, do 59 i preko 60 godina, a apsolutna kategorija bila je
rezervirana samo za superligaše i prvoligaše.

Novosti, rujan 2019. g.
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Sajam sporta

Povodom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana i Vinkovačkih jeseni u Ekonomskoj i
trgovačkoj školi Ivana Domca organiziran je „Sajam sporta 2019“, na kojem su okupljenoj djeci
rad svojih sportskih udruga kroz sportska natjecanja prezentirali članovi iz 17 sportskih udruga
grada Vinkovaca.
Organizator Sajma je Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca u suradnji s Hrvatskim
olimpijskim odborom, Županijskim savezom sportova Vukovarsko-srijemske županije i
Novostima d.o.o. Ljubav prema sportu je izrazito lijepa osobina koju kod djece treba njegovati.
Uključivanje u organiziranu sportsku aktivnost koja je primjerena dobi djeteta može izrazito
povoljno utjecati na njihov razvoj. Kroz bavljenje sportom djeca se uče odgovornosti i upornost,
sposobnosti za timski rad, pa uz poraze i pobjede zdravije odrastaju.

Novosti, rujan 2019. g.
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Amaterski triatlon

Unatoč kiši i lošem vremenu, 48 odvažnih i hrabrih natjecatelja sudjelovalo je danas na
Amaterskom Triatlonu Vinkovci 2019. koji se u našemu gradu odvija već sedmu godinu.
Plivanje, bicikliranje i trčanje nije bilo jednostavno po lošim vremenskim uvjetima, no svaki od
natjecatelja uspio je uspješno završiti utrku.
Prvi Vinkovački triatlon održan je 2014. godine u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva
Cibalia. Kako je to sport u kojemu se aktivno trči, biciklira i pliva, u organizaciju je kasnije
uključen i Biciklistički, Atletski i Plivački klub. Prije tri godine osnovan je i Triatlon klub
Vinkovci koji su podržali ovaj događaj i postali suorganizatori. U međuvremenu je ovi inicijativu
prepoznao i Grad Vinkovci koji su se aktivno uključili u organizaciju, a važno je spomenuti i
Zajednicu sportskih udruga Vinkovci koja podržava vinkovački triatlon.

Novosti, rujan 2019. g.
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Streljački turnir „ORION“

Gradsko streljačko društvo 1887 „Lokomotiva“ Vinkovci organizirala je danas tradicionalni
turnir „ORION“, turnir u gađanju zračnim oružjem puška-pištolj za kategorije juniorke i
juniori. Natjecanje je održano u streljani u Vinkovcima po ISSF programu na papirnate mete.
Turnir je u ime Vukovarsko-srijemske županije otvorila i sve sudionike pozdravila pročelnica
Upravnog odjela za obrazovanje i šport, doc.dr.sc. Jadranka Mustapić-Karlić.
Gradsko streljačko društvo Vinkovci, koje slavi ove godine 61 godinu postojanja, upriličio je i
proslavu za sve sudionike i goste.

GSD 1887 Lokomotiva, rujan 2019. g.
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Međunarodna biciklistička utrka

Biciklistički klub “Sokol” Vinkovci organizirao je međunarodnu biciklističku utrku “8.Velika
nagrada grada Vinkovaca”, u nedjelju, 8.rujna 2019.godine.

Ruta je prolazila kroz Dugu ulicu, Genscherovu ulicu, dijelom vinkovačke obilaznice, kroz Ulicu
Josipa Kozarca te nazad do Duge ulice.

BK Sokol, rujan 2019. g.
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Higl Open 2019.

“Higl open 2019.” okupio 53 kluba iz 12 zemalja. U sklopu projekta “Nije važno da si bolji od
drugog, nego jučerašnjeg sebe” kojeg sufinancira Središnji državni ured za sport, u organizaciji
Judo kluba Vinkovci danas je započeo Međunarodni judo turnir “Higl Open 2019.” koji je
okupio 53 kluba iz 12 država.
Već 15. godinu, u spomen na prerano preminulog Željka Higla, Vinkovci su domaćin poznatog
judo turnira koji iz godine u godinu okuplja brojne judaše i judašice iz Hrvatske i okolnih
zemalja. Iako je do sada nosio naziv Judo kup “Željko Higl 2018”, ove je godine prvi put postao
Međunarodni judo turnir “Higl open”. Na njemu sudjeluje čak 53 kluba iz 12 zemalja, a to su
Italija, Slovenija, Austrije, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Nizozemska,
Rumunjska, Grčka, Ukrajina i Hrvatska.
“Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u Vinkovcima, gradu u kojemu Judo
traje dugo. Zahvaljujem svim voditeljima klubova koji su svoju djecu danas doveli u Vinkovce,
ali i svima koji su sudjelovali u organizaciji ovoga natjecanja. Svima želim ugodan boravak u
Vinkovcima i, naravno, da pobijede najbolji“, rekao je Tomislav Čuljak, počasni predsjednik
Judo saveza i predsjednik Judo kluba Vinkovci.
Prisutnima se obratio i gradonačelnik Ivan Bosančić koji je istaknuo sljedeće:
“Poseban pozdrav upućujem obitelji Higl, jer se u čast njihovog člana već 15 godina održava
ovaj prekrasan turnir koji je izrastao u jedan događaj koji je i danas okupio preko 500
natjecatelja. Svima vam želim da se ugodno osjećate u Vinkovcima, da se nitko ne ozljedi i da
ponesete lijepe uspomene iz najstarijeg europskog naselja“.
Naziv projekta “Nije važno da si bolji od drugog, nego jučerašnjeg sebe” dolazi od izreke Jigoro
Kana, osnivača juda koji je znao da za zdrav psihosocijalni razvoj nije važna pobjeda nego
ustrajnost i postupno napredovanje.
Ministar državne imovine Republike Hrvatske, Mario Banožić, obratio se prisutnima s par
prigodnih riječi te proglasio natjecanje otvorenim:
“Izuzetna mi je čast pozdraviti sve vas danas ovdje ispred Ministarstva državne imovine, ali i
kao Vinkovčanin koji uživa u ovakvim događajima u kojima vi mladi pokazujete koliko je
velika vaša želja za sportom i sportskim događanjima. Nadam se da ćete svi uživati u ovom
turniru i ostvariti dobre sportske rezultate i tim dobrim željama želim otvoriti Međunarodni
judo turnir “Higl open 2019.”
Novosti, rujan 2019. g,
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Ekipno prvenstvo Hrvatske za osobe s invaliditetom

Na stadionu HNK “Cibalia” održava se ekipno prvenstvo Hrvatske osoba s invaliditetom. Na
natjecanju nastupa 100 sportaša iz 14 klubova, a discipline u kojima se natječu su bacanje
kugle, diska, koplja i čunja, skok u dalj te utrke na 100, 200, 400, 800 i 1500 metara.

Organizatori natjecanja su Hrvatski atletski savez osoba s invaliditetom i Atletski kluba osoba s
invaliditetom Vinkovci. “Drugu godinu dobili smo povjerenje Hrvatskog atletskog saveza osoba
s invaliditetom da organiziramo ovo natjecanje. Velika je to bila čast, ali i obveza, s obzirom na
to da mi kao klub djelujemo nešto više od dvije godine. Uložili smo puno truda i vjerujemo kako
će natjecatelji iz Vinkovaca otići puni dojmova”, rekao je Dalibor Pavić, nekadašnji atletičar, a
danas predsjednik Atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci.
Podršku natjecateljima došli su dati i Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog
odbora, Tomislav Krističević, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom,
Damjan Sedić, izbornik para atletske reprezentacije Hrvatske i Emil Gubica, predsjednik
sportskog saveza invalida grada Vinkovaca i Vukovarsko srijemske županije.
Novosti, listopad 2019. g.
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Obilježavanje Svjetskog judo dana

Članovi Judo kluba Vinkovci s trenericom Ivanom Kalinić jutros su se pridružili Građanskoj
inicijativi „Dani kolektivne sadnje drveća“, 25. do 27. listopada, pokrenutoj pod motom “Zasadi
drvo ne budi panj”, a s idejom da svatko može zasaditi drvo i tako doprinijeti poboljšanju
vlastite životne sredine.
Mladi sportaši jutros su na Jezerima Banja zasadili 30 sadnica javora i tako dali svoj prinos
ovoj akciji. Inače, “Posadi drvo” ove je godine tema Svjetskog judo dana, 28. listopada, s ciljem
osvještavanja javnosti o problemima nastalim klimatskim promjenama.
Danas i svi vinkovački vrtići, osnovne i srednje škole u svojim objektima sade drveće i time
pridonose borbi protiv deforestacije i klimatskih promjena, a zahvaljujući sadnicama koje su
donirali Poljoprivredna i šumarska škola u Vinkovcima i vinkovačka Uprava Hrvatskih šuma, u
Vinkovcima će biti posađeno više od 100 stabala.

Novosti, listopad 2019.g.
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Kadeti Aurelie Futsal uvjerljivo osvojili prvi Masters

U dvorani Ekonomske škole Ivana Domca u Vinkovcima održan je prvi ovosezonski Croatia
Futsal Masters U17 pod nazivom Orion Futsal Cup 2019.
Podsjećamo kako je ovo već četvrta sezona ovog uspješnog projekta kojeg MNK Aurelia Futsal
pokrenuo u suradnji s Futsal Crnicom, Futsal Dinamom i FC Splitom.

Novosti, listopad 2019.g.
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Za obnovu zgrade “Hrvatski sokol” 2,7 milijuna kuna

Nekadašnja ljepotica u središtu Vinkovaca, već dugi niz godina u vrlo derutnom stanju, u ovo
doba dogodine trebala bi ponovno zablistati u punom sjaju. Danas je, naime, u doista
neuvjetnom prostoru u kojemu vježba Judo klub Vinkovci, a nekada je to bila Gombaonica
gimnastičara vinkovačkog “Hrvatskog sokola”, koji je zgradu i izgradio 1927. godine, potpisan
ugovor o energetskoj obnovi zgrade “Hrvatski sokol” ukupne vrijednosti 2,7 milijuna kuna.
Ugovor su potpisali gradonačelnik Ivan Bosančić u ime Grada Vinkovaca, nositelja projekta i
Đuro Bamburač, diorektor tvrtke Planum građenje iz Vukovara, koja će obaviti radove.
Projektom je predviđena cjelovita unutarnja i vanjska obnova zgrade, a trebao bi rezultirati
smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 73,80 % u odnosu na dosadašnju,
a što će ujedno pridonijeti i smanjenju godišnje emisije CO2 za 73,39 %.
“Ovom rekonstrukcijom dobit ćemo objekt koji će biti primjeren potrebama i našem gradu.
Drago nam je da smo to uspjeli ostvariti europskim sredstvima, a pri tome moram pohvaliti i
djelatnike Upravnog odjela za društvene djelatnosti i naše agencije VIA, koji su dali svoj obol u
tome. Sljedeće godine imat ćemo obnovljen ovaj objekt u kojemu su mnogi mladi ljudi prošli kroz
sportske aktivnosti i koji je značajan za naš grad. Vjerujem da će svi građani biti zadovoljni jer
nakon obnove ova zgrada doista će biti ukras u središtu grada”, istaknuo je gradonačelnik Ivan
Bosančić dodavši kako u projektu ukupne vrijednosti nemalih 2,7 milijuna kuna Grad Vinkovci
sudjeluje u najmanjoj mogućoj mjeri, s 10 % sredstava.

Novosti, prosnac, 2019. godina
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10. Novogodišnji turnir SD „Vinkovci“

U streljani SD „VINKOVCI“ održan je 29.12.2019. 10-ti put, Novogodišnji turnir, ISSF 10m
zračna puška i zračni pištolj. Na turniru su nastupili strijelci iz Osijeka, Vukovara, Valpova,
Nuštra, B.Manastira, Bolmana, Tovarnika, Đakova, Koške, te prvi puta iz susjedne države BiH ,
SK „TEŠANJ“.
Ukupno je nastupilo 48 strijelaca u disciplinama zračne puške i pištolja.

SD „Vinkovci“, prosinac 2019. g.
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Održano klupsko natjecanje „Djed Mraz“

Vinkovački plivački klub, već dugi niz godina, tradicionalno organizira klupsko natjecanje Djed
Mraz na kojem okuplja svoje članove kako bi se podružili i darivali ih. Tako je i 28.12. 2019.g.,
u dvoranskom plivalištu Lenije bazen bio premali za sve one koji su htjeli odmjeriti snage i
učestvovati u ovom natjecanju.
Okupile su se generacije i generacije djece plivača, bivših plivača i roditelja te su svi skupa dali
svoj doprinos ovoj tradiciji. Sudjelovalo je više od 100 djece, uz roditelje koji su bili hrabri za
prijaviti se i otplivati 50 metarske discipline.
Ovim putem im se zahvaljujemo i čestitamo na rezultatima, a to su mama i tata Marić, mama
Matić te tata Mikić. Ovo natjecanje je ujedno i prilika našim najmlađim snagama, koji inače
nemaju priliku natjecati se, da po prvi put u životu otplivaju svojih 50m. Njihovo zadovoljstvo i
ushićenje je bilo neopisivo, a posebno pojavljivanjem Djeda Mraza koji je sve članove darivao
prigodnim darovima.
Na ovaj, najljepši mogući način, završili smo još jednu plivačku godinu i ostavili iza sebe jako
dobre rezultate i zadovoljne plivače i plivačice.

VPK, prosinac 2019.g.
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Održan košarkaški turnir Orion Cup

Proteklog vikenda održan je deveti po redu Orion Cup, tradicionalni božićni turnir kojeg
organizira naš klub i na kojem nastupaju brojni klubovi iz RH i inozemstva.
Ove godine ugostili smo KA Osijek, KK Slavonski Brod 1946, KK Đakovo, KK Helios Suns i KK
Dubrava.
Prvog dana turnira odigrane su utakmice po skupinama, dok su drugog dana odigrane utakmice
za peto, treće i prvo mjesto te je održano natjecanje u zakucavanjima i tricama.
Peto mjesto osvojila je momčad KK Dubrava koja je pobjedila KK Đakovo rezultatom 68:65.
Treće mjesto osvojila je domaća momčad pobjedom nad KA Osijek rezultatom 67:48.
U finalu je momčad KK Helios Domžale bila bolja od KK Slavonski Brod 1946 rezultatom 71:38
te je zasluženo osvojila ovogodišnji Orion.
Najboljim igračem turnira proglašen je Bine Prepelič (Helios), pobjednik natjecanja u tricama
je Tim Šujica (Helios), pobjednik natjecanja u zakucavanjima je Tibor Mirtič (Helios), a najbolji
strijelac turnira je naš Filip Vujeva.
Čestitamo momčadi Helios Suns na osvojenom turniru te zahvaljujemo svim našim košarkaškim
prijateljima koji su prihvatili naš poziv i bili dio Orion Cupa. Zahvaljujemo i svim našim mladim
igračicama i igračima koji su pomogli u organizaciji turnira.
Vidimo se i iduće godine na desetom Orion Cupu!
Košarkaški klub Vinkovci, prosinac 2019. g.
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IN MEMORIAM
Željko Šimundić
1958.-2019.

Dugogodišnji predsjednik skupštine Judo kluba "Vinkovci" Vinkovci ujedno i nositelj najviših
odlikovanja Domovinskog rata!
Hvala mu na svemu i neka mu je laka Hrvatska gruda!
Uprava i članovi Judo kluba "Vinkovci" Vinkovci
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Izabran citat…

Sportsko ponašanje je za mene kad čovijek odšeta s terena, a ne možeš reći da li je
pobijedio ili izgubio, jer hoda s ponosom u oba slučaja – Jim Courier
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