
Održan posljednji ovogodišnji pikado turnir za slijepe osobe 

 

    

    

7. MARATON SLIJEPIH ISTRE U PIKADU I BOŽIĆNI EKIPNI PIKADO TURNIR 

Za kraj 2018. godine, Udruga slijepih Istarske županije, u suradnji s Planinarsko rekreativnim 

klubom slijepih Istarske županije, 27. prosinca 2018. godine u prostorijama Udruge 

organizirala je 7. maraton slijepih Istre u pikadu i Božićni ekipni pikado turnir.  

U 7. maratonu je sudjelovalo ukupno 15 natjecatelja, od toga 13. natjecatelja je odigralo 

maraton do kraja, koji je započeo u 9 sati i završio u 16,30.  

Plasmani po kategorijama u maratonu: 

Potpuno slijepe osobe, kategorija B1, sudjelovalo je 6 natjecatelja: 

3. mjesto Radenko Družetić, 

2. mjesto Zlatko Kuftić,  

1. mjesto Ibrahim Huseini. 

Osobe s ostatkom vida, kategorija B2, sudjelovalo je 5 natjecatelja: 

3. mjesto Terezija Gajki, 

2. mjesto Milan Rojnić,  

1. mjesto Davor Besedić. 



 

Volonteri Udruge, kategorija B3, sudjelovalo je  4 natjecatelja: 

3. mjesto Subhija Družetić, 

2. mjesto Josip Gajski,  

1. mjesto Anica Todorović. 

  

Kategorija parovi: 

3. mjesto Ibrahim Huseini i Milan Rojnić,  

2. mjesto Zlatko Sandrić i Anica Todorović,  

1. mjesto Radenko Družetić i Josip Gajski.  

U božićnom ekipnom turniru  plasmani su sljedeći: 

3. mjesto Podružnica Buzet u sastavu: Radenko Družetić, Đina Tončić Fonović i Iva Ušić 

Petrić, 

2. mjesto Podružnica Pazin u sastavu: Davor Besedić, Terezija Gajski i Ibrahim Huseini,  

1. mjesto Podružnica Buje u sastavu: Zlatko Kuftić, Zlatko Močenić i Subhija Družetić.  

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, u Podružnici Poreč, 28. prosinca 2018. 

godine organizirano je uručenje zahvalnica Lions clubu Poreč za pruženu podršku u radu 

Udruge te je uručena zahvalnica Volonterki 2018. godine, gospođi Nerini Pištan. 

Iz Udruge slijepih IŽ zahvaljuju svim donatorima, dotatorima, pokroviteljima i svima 

ostalima koji su prepoznali i podržali rad Udruge u 2018. godini. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-posljednji-ovogodishnji-pikado-turnir-za-

slijepe-osobe 

Regional experss, 29.12.2018. 

 

 

 

 

Održan Međunarodni susret slijepih 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-posljednji-ovogodishnji-pikado-turnir-za-slijepe-osobe
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SUSRET UDRUGA SLIJEPIH IZ HRVATSKE I SLOVENIJE U CUKRIĆIMA 

Susret slijepih Istre, zahvaljujući prijateljskoj udruzi iz Kopra postao je 

tradicionalni  Međunarodni susret slijepih 2018. Članovi Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper, Udruge slijepih Istarske županije i Udruge slijepih Primorsko 

goranske županije susreli su se na prijateljskom druženju 18. prosinca 2018. godine 

na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići.  

Susret je također uveličala Nevia Glavinić, autorica knjige pjesama na čakavštini „Ča tepli 

dušu“ te je članovima uz kavicu pročitala nekoliko svojih pjesama, a zainteresirani su mogli 

kupiti njezinu knjigu. Udruga slijepih Istarske županije zahvalili su joj na dolasku uručenjem 

zahvalnice na sudjelovanju na Susretu. 

Odigran je i pikado turnir za sve tri kategorije članova, a plasmani po kategorijama su: 



u kategoriji B1 (osobe bez ostatka vida) ukupno je sudjelovalo 10 natjecatelja 

3. mjesto Radenko Družetić, Pula, 

2. mjesto Ivan Kombol, Rijeka,  

1. mjesto Tomislav Lilić, Rijeka.  

u B2 kategoriji (osobe s ostatkom vida) sudjelovalo je 12 natjecatelja 

3. mjesto Drago Šajn, Kopar, 

2. mjesto Terezija Gajski, Pula,  

1. mjesto Nenad Marković, Rijeka.  

u B3 kategoriji (videće osobe) sudjelovalo je 8 natjecatelja 

3. mjesto Mark Omar, Kopar,   

1. mjesto Anica Todorović, Pula.  

Zahvaljujući mnogobrojnim donatorima organizirana je i tombola. Nagrade su omogućili Alla 

Beccaccia, Bistro Punkt d.o.o., Eko Siljan – Bira Kampanjola, Fakin Vina Motovun, Javna 

ustanova NP Brijuni, Koni d.o.o., Laton d.o.o., Papirnica Pajo, PBZ Banka, OPG Ivetac, 

Pizzeria Barkun, Pizzeria Jupiter, Pizzeria Tivoli, Uljara Tonin, Valalta Rovinj, Vina Marčeta, 

Zagrebačka banka. 

Iz Udruge slijepih IŽ i ovog puta zahvaljuju vrijednim volonterima i logistici na pomoći.  

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-meunarodni-susret-slijepih  

Regional express, 20.12.2018. 

 

Održano rekreativno druženje u Parku prirode Učka 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-meunarodni-susret-slijepih


   

 

SUDJELOVALI ČLANOVI UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

Planinarsko rekreativni Klub slijepih Istarske županije u partnerstvu s Udrugom slijepih 

Istarske županije 11.12.2018. organizirali su rekreativno druženje članova u Parku prirode 

Učka. 

Na druženju pod nazivom „Rekreacija Učka 2018“ koje je organizirano po drugi puta 

sudjelovalo je šest redovnih članova Kluba: Zlatko Kuftić, Ferucio Lazarić, Marija Legović, 

Dara Paris, Milan Rojnić i Zlatko Sandrić. 

Nakon rekreativne šetnje organiziran je zajednički domjenak i druženje u Obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu Stara Štala u Borutu, te ovom prilikom Udruga slijepih 

zahvaljuje osoblju restorana na ljubaznosti. 

„Rekreaciju Učku 2018.“ financirali su Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije 

i Udruga slijepih Istarske županije, a sufinancirao je Hrvatski športski savez slijepih. 

Iz Udruge zahvaljuju i logistici: Tatjani Grgorović, Neviji Kuftić i Ivi Ušić Petrić. 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhano-rekreativno-druzhenje-u-parku-prirode-

uchka  

Regional express, 13.12.2018. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhano-rekreativno-druzhenje-u-parku-prirode-uchka
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Pikado susret slijepih Hrvatske i Srbije u Poreču 

 

   

 

 

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, Podružnice Poreč, Mate Balote 13, dana 04. 

prosinca 2018. godine održala se međunarodna pikado utakmica u pikadu Hrvatska – Srbija. 

Pikado ekipe su bile Reprezentacija Hrvatske, Nacionalni sportski savez slijepih i slabovidnih 

Srbije i „Mješovita“ reprezentacija. Svaka ekipa je sačinjavala 4 natjecatelja. 

  



Pobijedila je ekipa Reprezentacija Hrvatske sa 7:5. Po redoslijedu osvojenih mjesta ekipama 

su uručeni pehari, a pojedincima medalje za osvojena mjesta. 

Plasmani: 

3. mjesto Mješovita reprezentacija u sastavu: Zlatko Kuftić, Duško Petrović, Dobri Tasković, 

Petar Vranković, 

2. mjesto Nacionalni sportski savez slijepih i slabovidnih Srbije u sastavu: Branislav Jačović, 

Vehbija Likić, Nemanja Radaković i Svetislav Radulov. 

1. mjesto Reprezentacija Hrvatske u sastavu: Radenko Družetić (Pula), Slavko Kralj 

(Karlovac), Nenad Marković (Rijeka) i Denis Velimirović (Karlovac). 

Susret se održao povodom 03. prosinca, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. 

Organizator Međunarodne pikado utakmice su bili: Hrvatski športski savez slijepih, 

Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije i Udruga slijepih Istarske županije.  

  

Predsjednik Hrvatskog športskog saveza slijepih, Duško Petrović, uručio je zahvalnicu 

Predsjedniku Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, Zlatku Kuftiću, za 

promociju elektronskog govornog pikada za slijepe i slabovidne osobe. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/pikado-susret-slijepih-hrvatske-i-srbije-u-poreu  

Regional express, 06.12.2018. 

 
 

Održan pikado kup slijepih Istre 

    

http://www.regionalexpress.hr/site/more/pikado-susret-slijepih-hrvatske-i-srbije-u-poreu


 

ČETRNAEST NATJECATELJA ODMJERILO SNAGE U PIKADU 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije, dana 13. studenog 2018. 

godine Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije i Udruga slijepih Istarske 

županije organizirali su Pojedinačni kup slijepih Istre u pikadu i kup parova u pikadu. 

Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić naglašava da se igranjem pikada razvijaju navike aktivnog 

korištenja slobodnog vremena među slijepim osobama, smanjuje se socijalna izoliranost, a 

kod mlađih slijepih osoba bolje se razvija orijentacija i snalaženje u prostoru. Kako je pikado i 

sportska disciplina, isti pozitivno utječe na želju za postizanjem što boljih rezultata, razvija 

natjecateljski duh, a kroz to i afirmaciju samog pojedinca. 

U kupu je ukupno sudjelovalo 14 natjecatelja; devet natjecatelja u kategoriji B1 (potpuno 

slijepe osobe) i pet natjecatelja u kategoriji B2 (osobe s ostatkom vida). 

Plasmani po kategorijama: 

B1 

3. mjesto – Marjana Peitel 

2. mjesto – Đina Tončić – Fonović 

1. mjesto – Željko Čižmešija 

B2 

3. mjesto – Zlatko Močenić 

2. mjesto – Milan Rojnić 

1. mjesto – Davor Besedić 

Parovi: 

3. mjesto – Zlatko Kuftić i Zlatko Močenić 

2. mjesto - Ivan Fonović i Zlatko Sandrić 

1. mjesto – Davor Besedić i Ibrahim Huseini 



Organizirani sportski susret dio je projektnih aktivnosti programa „Zaštita i unapređenje 

kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ i „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-pikado-kup-slijepih-istre1 

Regional express, 15.11.2018. 

 

1. sjeverno-jadranski kup slijepih u pikadu 

   

 

SURADNJA UDRUGA SLIJEPIH IZ PULE, KOPRA I RIJEKE 

Suradnja Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper, Udruge slijepih Istarske 

županije i Udruge slijepih Primorsko-goranske županije traje već nekoliko desetljeća, a od 

ove godine svoje partnerske i prijateljske odnose su potvrdili i obilježavanjem „1. sjeverno-

jadranskog kupa slijepih u pikadu“. 

Ovogodišnjeg kupa domaćin je bio Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije u 

suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije. 

Aktivnost se provodi putem programa „Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u 

Istarskoj županiji“ i „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“, a koje financira 

lokalna  samouprava. 

1. Sjeverno-jadranski kup slijepih u pikadu održan je 16. listopada 2018. godine na 

Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog turizma 

– Luč Eduka – Cukrići. Susret se obilježio povodom Međunarodnog dana bijelog štapa. 

Pikado kup se održao u ekipnoj i pojedinačnoj kategoriji. 

U pojedinačnoj kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 7. 

natjecatelja: 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-pikado-kup-slijepih-istre1


3. mjesto Zlatko Sandrić,   

2. mjesto Zlatko Kuftić, 

1. mjesto Aleksander Ninković. 

 

U pojedinačnoj kategoriji B2 – natjecatelji sa ostatkom vida, ukupno je sudjelovalo 11. 

natjecatelja: 

3. mjesto Drago Šajn,   

2. mjesto Terezija Gajski, 

1. mjesto Saša Stanković.   

    U ekipnoj konkurenciji rezultati su sljedeći: 

3. mjesto Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper,    

2. mjesto Udruga slijepih Primorsko goranske županije, 

1. mjesto Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu sa Planinarsko rekreativnim klubom 

slijepih Istarske županije. 

Domaćin „2. sjeverno – jadranskog kupa“ u pikadu bit će Udruga slijepih Primorsko – 

goranske županije kada obilježava i svoju 70. obljetnicu postojanja. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/1.-sjeverno-jadranski-kup-slijepih-u-pikadu  

Regional express, 17.10.2018. 

Radionica „MI SMO TU“ povodom Međunarodnog dana bijelog štapa 

 

GOST RADIONICE JE BIO SLIJEPI PLANINAR FERUCIO LAZARIĆ 

Radionica „MI SMO TU“ u kojoj je gostovao aktivni slijepi planinar Ferucio Lazarić, član 

Udruge slijepih Istarske županije i Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, 

održana je u četvrtak, 11. listopada 2018. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije. 

Radionica je održana povodom Međunarodnog dana bijelog štapa (15.10.). 

Ferucio je bio dio ekipe koja se pod vodstvom beogradskog Planinarskog kluba „Željeničar“ 

nedavno uspela na najviši vrh planine Olimp u Grčkoj točnije na Mitikas, koji se nalazi na 

2918 metara nadmorske visine, a sam uspon je trajao 16 sati. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/1.-sjeverno-jadranski-kup-slijepih-u-pikadu


Svojim pothvatom Lazarić je dokazao da sljepoća nije prepreka za aktivan život. Članovi 

Udruge slijepih Istarske županije pokazali su iznimno zanimanje o njegovom adrenalinskom 

putovanju. 

Radionica „Mi smo tu“ provodi se u sklopu programa „Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života 

slijepih osoba u Istarskoj županiji“. 

     

Osvajanje vrha Grčke sigurno neće biti jedini vrh koji će ovaj slijepi planinar osvojiti.  

http://www.regionalexpress.hr/site/more/radionica-mi-smo-tu-povodom-meunarodnog-dana-

bijelog-tapa  

Regional express, 12.10.2018. 

 

 

Sportske igre slijepih Istre 2018. 
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ODRŽANA NATJECANJA U ŠAHU, PIKADU, VISEĆOJ KUGLANI I KOŠARCI 

Tijekom proteklog i ovog tjedna Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije u 

suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije je organizirao niz aktivnosti. 

 

U sklopu projekta „Sportske igre slijepih Istre“ kojeg financiraju Grad Pula i Grad Rovinj 

održana je druga aktivnost osoba oštećena vida te je tako 02. listopada 2018. godine u 

službenim prostorijama Kluba i Udruge održan šahovski turnir u kojem su sudjelovala četiri 

šahista. Podijeljene su medalje natjecateljima kako slijedi: 

3. mjesto Milan Rojnić, 

2. mjesto Davor Besedić, 

1. mjesto Saša Stanković. 

 

06. listopada 2018. godine pikado ekipa Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske 

županije u suradnji sa Udrugom slijepih Istarske županije su sudjelovali u Lipiku na 

prijateljskom pikado turniru povodom dana grada Lipika. Domaćin susreta je bila Udruga 

slijepih Pakrac – Lipik Susret se održao u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. 

U pojedinačnoj kategoriji natjecatelji bez ostatka vida, Željko Čižmešija je osvojio prvo 

mjesto, u kategoriji natjecatelji sa ostatkom vida, Zlatko Močenić je osvojio prvo mjesto, te 

ekipno se naša ekipa najbolje plasirala od 6 ekipa, a sastav ekipe su sačinjavali: Željko 

Čižmešija, Zlatko Kuftić, Zlatko Močenić i Saša Stanković. 

 

Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog 

turizma – Luč Eduka – Cukrići 09. listopada 2018. godine održana je završna aktivnost 

„Sportskih igara 2018“ u visećoj kuglani i košarci za osobe oštećena vida, u kategorijama 

pojedinačno i parovi.  Prije početka održavanja sportskih aktivnosti, članovi su minutom 

šutnje odali počast Zdravku Čopu, predsjedniku Udruge slijepih Požeško – slavonske županije 

koji je iznenada preminuo nakon održano pikado turnira u Lipiku. 



U pojedinačnom turniru u košarci sudjelovalo je 12 natjecatelja, od toga 5 natjecatelja iz 

kategorije B1, potpuno slijepe osobe, koje su igrale sa povezom na očima, te 7 natjecatelja iz 

kategorije B2, natjecatelji sa ostatkom vida. U turniru parova je sudjelovalo 6 parova. 

  

Plasmani su bili sljedeći: 

B1 

3. mjesto – Antonija Uka, 

2. mjesto – Zlatko Sandrić, 

1. mjesto - Zlatko Kuftić. 

B2 

3. mjesto – Ivan Fonović, 

2. mjesto – Amalia Miholić, 

1. mjesto - Zlatko Močenić. 

 

Kategorija parovi: 

3. mjesto – Zlatko Sandrić i Miliborka Kalebić, 

2. mjesto – Zlatko Močenić i Đina Tončić Fonović, 

1. mjesto - Zlatko Kuftić i Milan Rojnić. 

 

U pojedinačnom turniru na visećoj kuglani sudjelovalo je 13 natjecatelja, od toga 5 

natjecatelja iz kategorije B1, potpuno slijepe osobe, koje su igrale sa povezom na očima, te 8 

natjecatelja iz kategorije B2, natjecatelji sa ostatkom vida. U turniru parova je sudjelovalo 6 

parova. 

Plasmani su bili sljedeći: 

B1 

3. mjesto – Zlatko Kuftić, 

2. mjesto – Antonija Uka, 

1. mjesto - Zlatko Sandrić. 

B2 

3. mjesto –  Milan Rojnić, 

2. mjesto – Davor Besedić, 

1. mjesto – Terezija Gajski. 

 

Kategorija parovi: 

3. mjesto – Zlatko Kuftić i Milan Rojnić, 

2. mjesto – Zlatko Sandrić i Miliborka Kalebić, 

1. mjesto – Antonija Uka i Terezija Gajski.   
 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/sportske-igre-slijepih-istre-2018  
 

Regional express, 10.10.2018. 
 

OSVOJILI NAJVIŠI VRH GRČKE 

FERUČO LAZARIĆ: OSTVARILA MU SE ŽIVOTNA ŽELJA, slijepi 

planinar iz Savičente na vrhu Olimpa 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/sportske-igre-slijepih-istre-2018


 
 

Čovjek u životu treba pronaći ono što ga veseli, ispunjava i u tom pravcu ići, a ima puno 

stvari koje čovjeka mogu ispuniti u bilo kojem stanju on bio. Tolstoj je rekao - čovjek ne 

može pisati o ljubavi dok je ne izgubi. Tako je i u životu. Ako čovjeka nešto ne zdrma da se 

dobro zapita, onda ne shvaća život u potpunosti. Kada se zapita, otkrije da život ima smisla. 

Treba shvatiti da život nije kazna, već dar, poručuje Feručo 
Slijepi planinar iz Savičente Feručo Lazarić bio je dio ekipe koja se nedavno uspela na najviši 

vrh planine Olimp u Grčkoj. Ekipu su predvodili članovi beogradskog Planinarskog društva 

Željezničar. Lazarić se po hladnom i kišovitom vremenu uspješno popeo na Mitikas koji se 

nalazi na 2.918 metara nadmorske visine. Uspon je trajao 16 sati, a organiziran je od 27. do 

30. rujna. 

Prema evidenciji planinarske kuće na Olimpu Feruču je tek druga slijepa osoba koja se popela 

na najviši vrh. 

PK Željezničar godinama organizira uspone na Olimp, u čemu često sudjeluju i planinari iz 

drugih društava s ovih područja, ali je sada s njima prvi put išao i netko od člana planinarskog 

društva slijepih. 

Uvijek u pokretu 

U razgovoru za naš list ovog ljeta Feručo je priznao svoju veliku želju za osvajanjem Olimpa 

u Grčkoj, što i ne čudi jer je strastveni ljubitelj klasične filozofije. 

- Život je dar. Onaj tko tako ne shvaća nije ga dostojan, citirao je tada Feručo Epikura. Feručo 

možda ne vidi svijet oko sebe, ali ga vidi više od ostalih. 

Danas 62- godišnjak vid je počeo gubiti sa 37 godina. Malo pomalo vid mu je slabio. Prvo 

nije mogao voziti automobil. No, to ga nije deprimiralo te se prebacio na bicikl. 

- Dogodilo se prilično naglo. U roku od par dana nisam mogao voziti auto. Osoba sam koja je 

stalno u pokretu i bio je to pravi šok kada više nisam mogao ići sam. Petnaestak dana sam 

očajavao i rekao sam sebi - čuj Feručo, e sada auto ne možeš voziti. To zaboravi! Onda sam 

počeo voziti biciklu. Cijeli tjedan bih planirao rutu i srijedom, kada je moja pizzerija bila 

zatvorena, krenuo bih biciklirati. Sedam godina tjedno bih odvozio 200 kilometara. Tada sam 

vidio na 30-40 metara, prisjeća se Feručo. 

Vid je potpuno izgubio prije 15 godina. Oduvijek aktivan (i danas dnevno propješači po deset 

kilometara i jutro započinje tjelovježbom) počeo je pješačiti sa suprugom onuda gdje su 

skijali i to uglavnom po snijegu. Planinarenje je bio logičan slijed i sa suprugom je prošao 

gotovo cijelu Sloveniju i to "na slijepo" - oko 40- ak brda. 

Smisao života 
- Čovjek u životu treba pronaći ono što ga veseli, ispunjava i u tom pravcu ići, a ima puno 

stvari koje čovjeka mogu ispuniti u bilo kojem stanju on bio. Tolstoj je rekao - čovjek ne 

može pisati o ljubavi dok je ne izgubi. Tako je i u životu. Ako čovjeka nešto ne zdrma da se 



dobro zapita, onda ne shvaća život u potpunosti. Kada se zapita, otkrije da život ima smisla. 

Treba shvatiti da život nije kazna, već dar, poručuje Feručo. (G. I.) 
 

https://www.glasistre.hr/pula/feruco-lazaric-ostvarila-mu-se-zivotna-zelja-slijepi-planinar-iz-

savicente-na-vrhu-olimpa-571522  

 

Glas Istre, 04.10.2018. 

 

Udruge slijepih IŽ na rekreativnoj šetnji po Lungomare 

   

 

U SKLOPU EUROPSKOG TJEDNA MOBILNOSTI 

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, koji je Grad Pula prigodno obilježio od 16. do 22 

rujna 2018., članovi, djelatnici i volonteri Udruge slijepih Istarske županije sudjelovali su u 

subotu, 22. rujna 2018. na rekreativnoj šetnji duž pulskog šetališta Lungo mare. 

Nakon okupljanja na kupalištu „Mornar“, uputili su se šetnicom sve do Valkana, gdje ih je 

dočekala predstavnica Grada Pule, Odsjeka za zaštitu okoliša – Maja Cvek. Ondje su uz 

druženje i razmjenu iskustva, članovi Udruge slijepih Istarske županije imali prilike uživati u 

prirodi i morskom zraku. 

Uz Grad Pulu, realizaciju rekreativne šetnje omogućio je Europski socijalni fond u sklopu 

provedbe projekta „Gledajte svijet našim očima“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku programima PAUSI i „Spremni?! - Idemo!“ te Nacionalna zaklada za 

razvoj civilnoga društva.   

https://www.glasistre.hr/pula/feruco-lazaric-ostvarila-mu-se-zivotna-zelja-slijepi-planinar-iz-savicente-na-vrhu-olimpa-571522
https://www.glasistre.hr/pula/feruco-lazaric-ostvarila-mu-se-zivotna-zelja-slijepi-planinar-iz-savicente-na-vrhu-olimpa-571522


http://www.regionalexpress.hr/site/more/udruge-slijepih-izh-na-rekreativnoj-shetnji-po-

lungomare  

Regional express, 24.09.2018. 

 

U tijeku su 2. Sportske igre slijepih Istarske županije 
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ODRŽAN TURNIR PIKADA, A SLIJEDE KOŠARKA, KUGLANJE I ŠAH 

Turnirom u pikadu krenule su 2. Sportske igre slijepih Istre. U prostorijama Udruge slijepih 

Istarske županije i Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, 18. rujna 

odmjerili su svoje snage igrači i igračice pikada podijeljeni u tri kategorije. 

U kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida, sudjelovalo je 7 natjecatelja, a plasmani su 

sljedeći: 

1. mjesto - Zlatko Sandrić 

2. mjesto – Marija Legović 

3. mjesto – Radenko Družetić 

U kategoriji B2 – natjecatelji s ostatkom vida, sudjelovalo je također 7 natjecatelja, a 

plasmani su: 

1. mjesto – Saša Stanković 

2. mjesto – Zlatko Močenić 

3. mjesto – Terezija Gajski 

Turnir parova u kojem su sudjelovali po jedan natjecatelj iz kategorije B1 i jedan natjecatelj iz 

kategorije B2, ukupno je bilo 7 parova, a plasmani su: 

1. mjesto Milan Rojnić i Đina Tončić Fonović 

2. mjesto Radenko Družetić i Terezija Gajski 

3. mjesto Marija Legović i Saša Stanković 

Sportske igre slijepih nastavljaju se s još tri discipline. Prvo slijedi turnir šaha. Kako nam je 

objasnio Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, šah igraju slijepe 

osobe protiv videćih i u toj su igri ravnopravne. Postoji abeceda na šahovskoj ploči, tamo je i 

voditelj turnira koji gleda na sat i obavještava igrače koliko je još minuta ostalo, tako da nema 

varanja. Iz razloga što ne posjeduju šahovske satove za slijepe koji su izuzetno skupi, bitno je 

da voditelj turnira prati vrijeme i obavještava igrače. Bez obzira na to što je dokazano da su 

slijepe i videće osobe u šahu ravnopravne, Kuftić nadodaje: „Slijepa osoba ne može vidjeti 

kako se protivni igrač priprema na potez, gdje gleda i kako razmišlja, pa su videće osobe ipak 

u maloj prednosti“. 

Nakon turnira šaha koji će se održati u prostorima Udruge, Sportske igre sele se na otvoreno, i 

to u Cukriće, gdje se nalazi Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre - Regionalni 

centar inkluzivnog turizma Luč Eduka. Tamo će se 2. listopada održati turnir u kuglanju i u 

košarci. U Cukrićima su uređena dva sportska terena, košarkaški teren i viseća kuglana. 

Kuglanj se odvija na način da osoba gurne viseću kuglu kojom 'razbija' čunjeve, a u tome joj 

pomaže asistent sa smjernicama gdje gađati. Kako nam je kazao Zlatko Kuftić, košarkaški 

teren ima veliki značaj jer je to prvi takav teren prilagođen za slijepe u Europskoj uniji. Igra 

se sjedeći, a natjecanje se sastoji od slobodnih bacanja. „Iznad koša postoji zvučni signal, u 

košu također, a i lopta ima zvončiće u sebi. Proizvede se zvuk kada se lopta ubaci u koš“. Prvi 

košarkaški turnir za sijepe održao se u svibnju u sklopu otvorenih vrata, a ovo će biti prvi put 

da se na Sportskim igrama slijepih igra košarka. Ove sportske igre pod pokroviteljstvom 

su Grada Pule i Grada Rovinja. U fotogaleriji pogledajte kako je bilo na dodijeli nagrada za 

igrače pikada, ali i kako je bilo prošle godine. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/u-tijeku-su-2.-sportske-igre-slijepih-istarske-

zhupanije  

Regional express, 20.09.2018. 
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Održan turnir u elektronskom govornom pikadu za slijepe osobe 

POVODOM DANA GRADA POREČA I PULE 

 

 

Povodom obilježavanja Dana Grada Poreča i Dana Grada Pule, u prostorijama Udruge slijepih 

Istarske županije – Podružnica Poreč održan je ekipni i pojedinačni turnir u elektronskom 

govornom pikadu za slijepe osobe. U ekipnom turniru protiv Medobčinskog društva slepih in 

slabovidnih Koper, Udruga slijepih Istarske županije slavila je odlučujućim pogotkom, koji je 

ostvaren nakon odlučujuće partije radi neriješenog rezultata. 

Pikado ekipu Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper igrala je u sljedećem 

sastavu: Safet Baltić, Aleksandar Ninković, Željko Starc i Sebastijan Šuber, dok su Udrugu 

slijepih Istarske županije predstavljali: Željko Čižmešija, Zlatko Kuftić, Andrea Millotti i 

Zlatko Močenić. 

U pojedinačnom turniru u kategoriji B1 (natjecatelji bez ostatka vida) igralo je 4 pikadista te 

je 3. mjesto osvojio Aleksandar Ninković, 2. mjesto Safet Baltić, a 1. mjesto Željko 

Čižmešija. 

U kategoriji B2 (natjecatelji s ostatkom vida) među 5 natjecatelja, 3. mjesto osvojio je Željko 

Starc, 2. mjesto Zlatko Močenić, a 1. mjesto Andrea Millotti. 

Organizator turnira je Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu s Planinarsko 

rekreativnim klubom slijepih Istarske županije, a pokrovitelji Grad Poreč i Lions klub Poreč. 

  

Poseban doprinos organizaciji događanja dale su dopredsjednica Udruge slijepih Istarske 

županije i predsjednica Podružnice Poreč Olimpija Meden, volonterka Nerina Pištan i 

djelatnica Irena Bratović. Turnir je sudio Denis Serblin.      

Regional express, 02/05/18  
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Održan memorijalni turnir u pikadu za slijepe ‘Eduard Žufić’ 

SUDJELOVALO 22 NATJECATELJA I PET EKIPA 

 

 

Drugi po redu ekipni te šesti pojedinačni Memorijalni turnir u govornom elektronskom pikadu 

za slijepe „Eduard Žufić“, održan je u sjedištu Udruge slijepih Istarske županije, 21. travnja u 

Puli. Ukupno je sudjelovalo 22 natjecatelja te pet ekipa, od kojih je u kategoriji B1 

(natjecatelji bez ostatka vida) sudjelovalo devet pikadista sa sljedećim plasmanom: 3. mjesto 

Zlatko Sandrić, 2. mjesto Radenko Družetić, 1. mjesto Aldo Kalebić. 

U kategoriji B2 (natjecatelji s ostatkom vida), sudjelovalo je 6 natjecatelja, od kojih je 3. 

mjesto osvojio Davor Besedić, 2. mjesto Zlatko Močenić, a 1. mjesto Dara Paris. 

U kategoriji B3 (volonteri udruge), sudjelovalo je 7 natjecatelja, od kojih se na 3. mjestu 

plasirao Davor Banović, na 2. mjestu Anica Todorović te na 1. mjestu Danilo Piutti. 

Od ukupno pet ekipa, 3. mjesto osvojila je Podružnica Novigrad (Željko Čižmešija, Milan 

Rojnić, Danilo Piutti), 2. mjesto Podružnica Buzet (Marija Legović, Saša Stanković, Anica 

Todorović) te 1. mjesto Podružnica Pazin (Zlatko Kuftić, Ivan Fonović, Davor Banović). 

Turnir je realizirala Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu s Planinarsko rekreativnim 

klubom slijepih Istarske županije, uz logističku pomoć: Subhije Družetić, Denisa Serblina i 

Anice Todorović. 

 

Regional express, 23/04/18 

Istarski natjecatelji u pikadu sedmi u Zagrebu 
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EKIPNI MEMORIJALNI TURNIR U PIKADU „PETAR ŠIMIĆ“ 

 

Ekipni memorijalni turnir u pikadu „Petar Šimić“ održan je u Zagrebu, u subotu, 7. travnja 

2018. u organizaciji Pikado kluba slijepih Galija. Ekipa Planinarsko rekreativnog kluba 

slijepih Istarske županije u sastavu: Željko Čižmešija, Zlatko Kuftić, Zlatko Močenić i Milan 

Rojnić plasirali su se na 7. mjesto, a organizator se istaknuo s dobrim ugođajem te 

gostoprimstvom.   

Regional express, 09/04/18• 

 

Osvojeno drugo mjesto na turniru u pikadu za slijepe 

NATJECANJE I DRUŽENJE EKIPA U KOPRU 

 

 

Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu s Planinarsko rekreativnim klubom slijepih 

Istarske županije u petak, 23.03.2018., sudjelovali su na VI. Mednarodnom turniru v 

govorečem pikadu za pokal mestne občine Koper, povodom 70. godišnjice djelovanja 

Medobčinskog društva slepih in slabovidnih Koper. 
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Sudjelovale su ekipe iz Pule, Kopra, Rijeke, Zadra, Bara i Banja Luke. Prvo mjesto osvojio je 

Kopar, drugo mjesto Pula, a treće Rijeka. 

Nastavak druženja upriličen je u Izoli u Domu Oddiha zveze društev slepih in slabvidnih 

Slovenije „Mimi Breznik“ uz podjelu pehara i medalja. 

U ime Udruge slijepih Istarske županije, medalje su primili: Željko Čižmešija, Zlatko Sandrić, 

Zlatko Močenić i Saša Stanković. 

 

Regional express,  26/03/18 

 

XXVI pojedinačni memorijalni šahovski turnir „Silvano Družeta“ 

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

 

 

 U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli  20.03.2018. održan je XXVI 

pojedinačni memorijalni šahovski turnir „Silvano Družeta“ povodom sjećanja na redovnog 

člana i predsjednika udruge Silavana Družetu. 

 

Turnir je organizirao Planinarsko rekreativni klubom slijepih Istarske županije u partnerstvu 

sa Udrugom slijepih Istarske županije. Na turniru je sudjelovalo 6 natjecatelja Davor Banović, 

Davor Besedić, Ibrahim Huseini, Zlatko Kuftić, Milan Rojnić, Paško Šimunac  a plasman je 

slijedeći: 

3. mjesto Paško Šimunac  

2. mjesto Davor Banović 

1. mjesto Davor Besedić 

Regional express, 22/03/18 u 06:30  
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