Održana 1. Izvještajna sjednica Skupštine u Udruzi slijepih

PRISUSTVOVALI ZASTUPNICI SPORTSKE UDRUGE SLIJEPIH 'UČKA' I
PLANINARSKO REKREATIVNOG KLUBA SLIJEPIH IŽ
Nakon odgode zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19, zastupnici Skupštine
Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, okupili su se 23. rujna na 1. Izvještajnoj
sjednici Skupštine PRKSIŽ, u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli.
Nakon usvajanja financijskog izvještaja i Izvještaja o radu za 2019. te Financijskog i Operativnog
plana za 2020. godinu, predsjednik Zlatko Kuftićč sa zadovoljstvom je izvjestio zastupnike o
dosadašnjem angažmanu da se sredstvima Europskog socijalnog fonda slijepima u Istri osigura videći
pratitelj i asistent prilikom obavljanja sportsko rekreativnih aktivnosti u partnerstvu sa Sportskom
udrugom slijepih Učka.
Također je naglasio važnost o što većem angažmanu mladih slijepih osoba Istarske županije u
djelokrugu rada i programskih aktivnosti Kluba.
Zastupnici Skupštine Sportske Udruge slijepih 'Učka' okupili su se istog dana 1. Izvještajnoj sjednici
Skupštine SUS Učka.
Uz Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2019., zastupnici su usvojili Operativni i Financijski plan
za 2020., a ujedno izrazili i nadanje za što skorijim povratkom SUS Učke u 1. Pikado ligu Hrvatskog
športskog saveza slijepih, kao i za videćim pratiteljem slijepim osobama tijekom odvijanja sportsko
rekreativnih aktivnosti.
Također su najavili skoro organiziranje Sportskih igara slijepih Istre i ostalih aktivnosti, na
zadovoljstvo svih članova.
(Rex)Objavljeno:23.09.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhana-1.-izvjeshtajna-sjednica-skupshtine-u-udruzislijepih

U Hostelu Erks Premantura održano 25. ekipno šahovsko
prvenstvo slijepih Republike Hrvatske

Proteklog je tjedna u Hostelu Erks Premantura od 10. do 13. rujna 2020., održano 25. ekipno šahovsko
prvenstvo slijepih Republike Hrvatske, a na kojem su sudjelovale četiri šahovske ekipe.
Šahovska ekipa Sportske udruge slijepih “Učka” iz Pule, u sastavu Davor Besedić, Mladen Radolović,
Milan Rojnić, Darko Švić i rezerve Zlatko Kuftić te Saša Stanković, osvojila je 4 mjesto i 4 boda.
Dodajmo kako je najbolji rezultat za ekipu Učke postignuo Mladen Radolović.
Treće mjesto zauzela je šahovska ekipa Športsko rekreativne udruge slijepih “Slavonski Brod” iz
Slavonskog Broda, drugo mjesto ekipa Sportsko-rekreativnog društva slijepih “Sisak” iz Siska, dok je
prvo mjesto pripalo Šahovskom klubu slijepih “Polet” iz Zagreba.
Prvenstvo je organizirao Hrvatski športski savez slijepih, a financirala Sportska zajednica Grada Pule.
(Radio MedulinFM)Objavljeno:14.09.2020.-Radio MedulinFM
http://medulinfm.com/2020/09/14/u-hostelu-erks-premantura-odrzano-25-ekipno-sahovsko-prvenstvoslijepih-republike-hrvatske/

Održano 25. ekipno šahovsko prvenstvo slijepih Republike
Hrvatske

EKIPA SPORTSKE UDRUGE SLIJEPIH 'UČKA' IZ PULE OSVOJILA 4. MJESTO
Proteklog je tjedna u Hostelu Erks Premantura od 10. do 13. rujna 2020., održano 25. ekipno šahovsko
prvenstvo slijepih Republike Hrvatske, a na kojem su sudjelovale četiri šahovske ekipe.
Šahovska ekipa Sportske udruge slijepih "Učka" iz Pule, u sastavu Davor Besedić, Mladen Radolović,
Milan Rojnić, Darko Švić i rezerve Zlatko Kuftić te Saša Stanković, osvojila je 4. mjesto i 4 boda.
Dodajmo kako je najbolji rezultat za ekipu Učke postignuo Mladen Radolović.
Treće mjesto zauzela je šahovska ekipa Športsko rekreativne udruge slijepih "Slavonski Brod" iz
Slavonskog Broda, drugo mjesto ekipa Sportsko-rekreativnog društva slijepih "Sisak" iz Siska, dok je
prvo mjesto pripalo Šahovskom klubu slijepih "Polet" iz Zagreba.
Prvenstvo je organizirao Hrvatski športski savez slijepih, a financirala Sportska zajednica Grada Pule.
(Rex)Objavljeno:14.09.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhano-25.-ekipno-shahovsko-prvenstvo-slijepihrepublike-hrvatske

Puljani osvojili dvije medalje na 18. pojedinačnom prvenstvu
slijepih RH u pikadu

U Hostelu „Erks“ u Premanturi proteklog je tjedna, od 3. do 6. rujna održano 18. pojedinačno
prvenstvo Hrvatske u pikadu za slijepe Hrvatskog športskog saveza slijepih na kojem je sudjelovao
71. natjecatelj iz Hrvatske, odnosno iz Bjelovara, Lipika, Osijeka, Pakraca, Požege, Pule, Rijeke,
Vukovara, Zadra i Zagreba.
U ime Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije nastupilo je četvero igrača (Željko
Čižmešija, Zlatko Kuftić, Momčilo Nikolić i Dara Paris) dok su Sportsku udrugu slijepih „Učka“ iz
Pule predstavljali Radenko Družetić, Terezija Gajski, Milan Rojnić, Zlatko Sandrić i Saša Stanković.
Radenko Družetić („Učka“) osvojio je prvo mjesto u kategoriji B1muški natjecatelji bez ostatka vida u
kojoj je snage odmjerilo 26 natjecatelja. Družetić je ujedno da sada pet puta bio prvak Hrvatske u
pikadu za slijepe te je time stao rame uz rame sa Kristijanom Dodigom iz Zagreba.
Tereziji Gajski („Učka“), u kategoriji B2 žene, natjecateljice s ostatkom vida koja je okupila 16
natjecateljica, pripalo je drugo mjesto. Gajski je do sada osvojila 1 brončanu, 3 srebrne i 3 zlatne
medalje.
Troškove sudjelovanja Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije i Sportske udruge
slijepih „Učka“ na 18. pojedinačnom prvenstvu slijepih RH u pikadu, sufinancirala je Sportska
zajednica Grada Pule i Grad Poreč.
Organizaciju Prvenstva potpomogle su i Turistička zajednica Grada Pule, Umaga i Vodnjana te
Turističke zajednice Općine Medulin, Oprtalj i Vižinada.
Voditelj pikada bio je Villiam Jelušić, a suci Prvenstva Goran Ričko i Anica Todorović.
Tradicionalno, Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u pikadu za slijepe organizira Hrvatski športski savez
slijepih.

(Radio MedulinFM)Objavljeno 08.09.2020.-Radio MedulinFM
http://medulinfm.com/2020/09/08/puljani-osvojili-dvije-medalje-na-18-pojedinacnom-prvenstvuslijepih-rh-u-pikadu/

Puljani osvojili dvije medalje na 18. pojedinačnom prvenstvu
slijepih RH u pikadu

PRVENSTVO JE ODRŽANO OD 3. DO 6. RUJNA
U Hostelu „Erks“ u Premanturi proteklog je tjedna, od 3. do 6. rujna održano 18. pojedinačno
prvenstvo Hrvatske u pikadu za slijepe Hrvatskog športskog saveza slijepih na kojem je sudjelovao 71.
natjecatelj iz Hrvatske, odnosno iz Bjelovara, Lipika, Osijeka, Pakraca, Požege, Pule, Rijeke,
Vukovara, Zadra i Zagreba. U ime Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije nastupilo
je četvero igrača (Željko Čižmešija, Zlatko Kuftić, Momčilo Nikolić i Dara Paris) dok su Sportsku
udrugu slijepih „Učka“ iz Pule predstavljali Radenko Družetić, Terezija Gajski, Milan Rojnić, Zlatko
Sandrić i Saša Stanković.
Radenko Družetić („Učka“) osvojio je prvo mjesto u kategoriji B1muški natjecatelji bez ostatka vida u
kojoj je snage odmjerilo 26 natjecatelja. Družetić je ujedno da sada pet puta bio prvak Hrvatske u
pikadu za slijepe te je time stao rame uz rame s Kristijanom Dodigom iz Zagreba. Tereziji Gajski
(„Učka“), u kategoriji B2 žene, natjecateljice s ostatkom vida koja je okupila 16 natjecateljica, pripalo
je drugo mjesto. Gajski je do sada osvojila 1 brončanu, 3 srebrne i 3 zlatne medalje.
Troškove sudjelovanja Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije i Sportske udruge
slijepih „Učka“ na 18. pojedinačnom prvenstvu slijepih RH u pikadu, sufinancirala je Sportska
zajednica Grada Pule i Grad Poreč.

Organizaciju Prvenstva potpomogle su i Turistička zajednica Grada Pule, Umaga i Vodnjana te
Turističke zajednice Općine Medulin, Oprtalj i Vižinada. Voditelj pikada bio je Villiam Jelušić, a suci
Prvenstva Goran Ričko i Anica Todorović. Tradicionalno, Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u pikadu
za slijepe organizira Hrvatski športski savez slijepih.
(Rex)Objavljeno:08.09.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/puljani-osvojili-dvije-medalje-na-18.-pojedinachnomprvenstvu-slijepih

7. kolo 1. Nacionalne lige u pikadu za slijepe
ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA SLIJEPIH SLAVONSKI BROD - SPORTSKA
UDRUGA SLIJEPIH UČKA 7:5
U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, u subotu 11. srpnja 2020., pikado ekipa
Sportske udruge slijepih "Učka" u sastavu Željko Čižmešija, Radenko Družetić, Terezija Gajski, Milan
Rojnić te rezerve Davor Besedić i Zlatko Kuftić, ugostila je u sklopu zadnjeg, 7. kola 1. Nacionalne
lige u pikadu za slijepe, ekipu Športsko rekreativne udruge slijepih "Slavonski Brod" iz Slavonskog
Broda. Pobjeda su odnijeli gosti s rezultatom 7:5.
Dodajmo kako je porazom Sportska udruga slijepih "Učka" ispala iz 1. Nacionalne pikado lige za
slijepe. Susret je financirala Sportska zajednica Grada Pule.
(Rex)Objavljeno:14.07.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/7.-kolo-1.-nacionalne-lige-u-pikadu-za-slijepe

U Premanturi održano Pojedinačno prvenstvo slijepih RH u šahu
za 2020. godinu

DARKO ŠVIĆ IZ SPORTSKE UDRUGE SLIJEPIH 'UČKA' OSVOJIO 7. MJESTO
U Hostelu Erks Premantura od 23. do 30. lipnja održano je Pojedinačno prvenstvo slijepih RH u šahu
za 2020. godinu, a na kojem je u ime Sportske udruge slijepih "Učka" sudjelovao Darko Švić.
Natjecanje je okupilo 12 natjecatelja iz cijele Hrvatske, a Švić je osvojio sedmo mjesto.
Prvenstvo je organizirao Hrvatski športski savez slijepih, a sudjelovanje na natjecanju Darka Švića
financirala je Sportska zajednica Grada Pule.
(Rex)Objavljeno:02.07.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-premanturi-odrzhano

Poraz Učke u sklopu 1. nacionalne lige u pikadu za slijepe

UČKA : ZVUK 4:8
Članovi pikado ekipe Sportske udruge slijepih Učka, Radenko Družetić, Željko Čižmešija, Terezija
Gajski, Saša Stanković i rezerva Milan Rojnić, proteklog su petka, 19. lipnja 2020. u Zagrebu, u
sklopu 1. nacionalne lige u pikadu za slijepe, odmjerili snage sa ekipom Pikado kluba slijepih "Zvuk"
iz Zagreba.
Pobjedu je odnijela ekipa "Zvuka" sa rezultatom 8:4.
Odlazak pikado ekipe SUS "Učke" u Zagreb financirala je Sportska zajednica Grada Pule.
Do kraja natjecateljske sezone 2019./2020. članove pikado ekipe "Učke" očekuje još utakmica sa
ekipom ŠRUS-a Slavonski Brod, a koja će se održati u Puli.
(Rex)Objavljeno:23.06.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/poraz-uke-u-sklopu-1.-nacionalne-lige-u-pikadu-za-slijepe

Održano Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u šahu za 2020.
godinu

U prostorima Udruge slijepih Istarske županije u Puli, jučer je, u organizaciji Sportske udruge slijepih
"Učka", održano Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u šahu za 2020. godinu.
Natjecanje je okupilo 6 igrača, Davora Besedića, Marčela Jeromelu, Zlatka Kuftića, Mladena
Radolovića, Milana Rojnića i Darka Švića.
Treće mjesto osvojio je Darko Švić, drugo Davor Besedić, dok je prvo mjesto pripalo Mladenu
Radoloviću.
Održavanje Prvenstva financirala je Sportska zajednica Grada Pule.
Dodajmo, kako će predstavnik Učke sudjelovati na Pojedinačnom državnom prvenstvu slijepih RH u
šahu za 2020. godinu, a koje će se održati tijekom lipnja u Hostelu Erks Premantura.
(Glas Istre)Objavljeno:04.06.2020.-Glas Istre
https://www.glasistre.hr/pula/odrzano-pojedinacno-prvenstvo-slijepih-istre-u-sahu-za-2020-godinu646844

Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u šahu za 2020. Godinu

PRVAK ISTRE ZA 2020. GODINU JE MLADEN RADOLOVIĆ
U prostorima Udruge slijepih Istarske županije u Puli, u srijedu 3.6.2020., u organizaciji Sportske
udruge slijepih "Učka", održano je Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u šahu za 2020. godinu.
Natjecanje je okupilo 6 igrača, Davora Besedića, Marčela Jeromelu, Zlatka Kuftića, Mladena
Radolovića, Milana Rojnića i Darka Švića.
Treće mjesto osvojio je Darko Švić, drugo Davor Besedić, dok je prvo mjesto pripalo Mladenu
Radoloviću.
Održavanje Prvenstva financirala je Sportska zajednica Grada Pule.
Dodajmo, kako će predstavnik Učke sudjelovati na Pojedinačnom državnom prvenstvu slijepih RH u
šahu za 2020. godinu, a koje će se održati tijekom lipnja u Hostelu Erks Premantura.
(Rex)Objavljeno:04.06.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/pojedinano-prvenstvo-slijepih-istre-u-ahu-za-2020.-godinu

Odigrana pikado utakmica između Sportske udruge slijepih
‘Učka’ i Pikado kluba slijepih ‘Galija’
ZAGREBAČKA 'GALIJA' POBIJEDILA REZULTATOM 8:4
Ekipa Sportske udruge slijepih „Učka“, u sastavu kategorija B1 Radenko Družetić, Zlatko Sandrić,
rezerva Zlatko Kuftić, kategorija B2 Terezija Gajski, Saša Stanković te rezerva Milan Rojnić, ugostila
je protekle subote, u prostorijama Udruge slijepih u Puli, ekipu Pikado kluba slijepih „Galija“ iz
Zagreba.
Ekipe Učke i Galije snage su odmjerile u sklopu petog kola 1. Nacionalne lige u pikadu za slijepe RH.
Pobjedu je odnijela ekipa zagrebačke Galije sa rezultatom 8:4.
Dodajmo kako je organiziranje utakmice financijski omogućila Sportska zajednica Grada Pule.
(Rex)Objavljeno:10.02.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odigrana-pikado-utakmica-izmeu-sportske-udruge-slijepihuchka-i-pikado-klub

Članovi Sportske udruge slijepih „Učka“ slavili u Čakovcu

U PIKADO UTAKMICI NA 1. NACIONALNOJ LIGI U PIKADU ZA SLIJEPE
Ekipa Sportske udruge slijepih „Učka, u sastavu Željko Čižmešija, Radenko Družetić, Terezija Gajski
i Saša Stanković, gostovala je protekle subote u Čakovcu gdje je, protiv domaćina, Športske udruge
slijepih Zrinski Čakovec, odigrala pikado utakmicu u sklopu četvrtog kola 1. Nacionalne lige u
pikadu za slijepe RH. Pobjedu je odnijela ekipa Učke s rezultatom 7:5.V Valja istaknuti kako se
Športska udruga slijepih Zrinski Čakovec i ovoga puta pokazala kao izvrstan domaćin. Dodajmo, kako
je odlazak u Čakovec članova Učke i njihov nastup financirala Sportska zajednica Grada Pule.
(Rex)Objavljeno:29.01.2020.-Regional Express
http://www.regionalexpress.hr/site/more/chlanovi-sportske-udruge-slijepih-uchka-slavili-u-chakovcu

