
Održano pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u pikadu i prvenstvo parova 

slijepih 

   

POSLJEDNJE PRVENSTVO PRIJE LJETNE PAUZE 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u utorak 18. lipnja 2019. održano je 

Pojedinačno prvenstvo slijepih Istre u pikadu kao i prvenstvo parova slijepih za 2019. godinu. 

U kategoriji B1 u kojoj se natječu igrači bez ostatka vida svoje je snage odmjerilo 6 

natjecatelja. 

Prvo mjesto i zlatna medalja pripala je RADENKU DRUŽETIĆU, drugo mjesto i srebro 

osvojio je ZLATKO KUFTIĆ, a treće mjesto i broncu MARIJA LEGOVIĆ. 

Kategorija B2 za natjecatelje s ostatkom vida okupila je također 6 natjecatelja, a pobjedu je 

odnijela TEREZIJA GAJSKI. Drugo mjesto zauzeo je IVAN FONOVIĆ, a treće DAVOR 

BESEDIĆ. 

U prvenstvu parova sudjelovalo je 6 parova od kojih su najbolji bili ALDO KALEBIĆ i 

IDILIJA ŠIMETIĆ. TEREZIJA GAJSKI i ĐINA TONČIĆ FONOVIĆ osvojile su drugo 

mjesto, dok je bronca i treće mjesto pripalo RADENKU DRUŽETIĆU i DARI PARIS. 

U ovom, inače posljednjem natjecanju prije ljetne pauze sudjelovalo je 13 natjecatelja. 

Organizatori prvenstva su Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije i Udruga 

slijepih, voditelj Zlatko Kuftić, dok su suci bili Davor Besedić i Ticiana Damiani Pletikos. 

Prvenstvo su sufinancirali gradovi i općine Istarske županije te Sportska zajednica Grada Pule 

u sklopu projekta Sljepoća nije prepreka za aktivan život. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhano-pojedinachno-prvenstvo-slijepih-istre-u-

pikadu-i-prvenstvo-parova 

Regional express, 21.06.2019. 
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Održan memorijalni pikado turnir Eduard Žufić 

    

 

U PROSTORIJAMA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije je u utorak 9. travnja održan 7. pojedinačni i 

3. ekipni Memorijalni pikado turnir „Eduard Žufić“ u spomen na velikog aktivistu Udruge 

slijepih Istarske županije. Turnir su organizirali Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske 

županije u suradnji s Udrugom slijepih Istarske županije. 

Na turniru su sudjelovali redovni članovi, te volonteri Udruge i Kluba, a sudjelovalo je 

ukupno 26 natjecatelja, po 9 natjecatelja u kategorijama B1 i B2 te 8 natjecatelja u kategoriji 

volonteri. 

Plasmani u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji su slijedeći: 

B1 kategorija, potpuno slijepe osobe, igrale su sa povezom na očima: 

3. mjesto Marija Legović 

2. mjesto Željko Čižmešija 

1. mjesto Radenko Družetić 

B2 kategorija, redovni članovi sa ostatkom vida: 

3. mjesto Milan Rojnić 

2. mjesto Davor Besedić 

1. mjesto Zlatko Močenić 

Volonteri: 

3. mjesto Ivan Žufić 

2. mjesto Brigita Žufić 

1. mjesto Subhija Družetić 

Ekipno, sudjelovalo je 7 ekipa: 

3. mjesto Podružnica Novigrad: Davor Banović, Zlatko Močenić i Marjana Peitel 

2. mjesto Podružnica Labin: Terezija Gajski, Zlatko Kuftić i Anica Todorović 

1. mjesto Podružnica Pula: Ivan Fonović, Marija Legović i Danijela Marjeta Topler 

 

Turnir se organizirao kao provedbena aktivnost programa „Zaštita i unapređenje kvalitete 

života slijepih osoba u Istarskoj županiji“ kojeg provodi Udruga slijepih Istarske županije, te 

„Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ kojeg provodi Planinarsko rekreativni klub slijepih 

Istarske županije. 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhan-memorijalni-pikado-turnir-eduard-zhufi 
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Izabrano vodstvo Planinarsko rekreativnog kluba slijepih IŽ 

   

 

PREDSJEDNIK DO 2023. GODINE JE ZLATKO KUFTIĆ 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije i Planinarsko rekreativnog kluba slijepih 

Istarske županije 2. travnja 2019. godine održana je 3. Izvještajna sjednica Skupštine i 

Izborna sjednica Skupštine Kluba za mandatno razdoblje 2019-2023. godine. 

Nazočnima je kroz Izvješće o radu za 2018. godinu  i Financijsko izvješće za 2018. godinu 

predstavljen rad i aktivnosti koje je Klub provodio tijekom 2018. godine.  

Sjednicama Skupština je nazočio uz zastupnike Skupštine i predsjednik Hrvatskog športskog 

saveza slijepih, Duško Petrović koji se zahvalio na pozivu te je pohvalio transparentan rad 

Kluba. 

Jednoglasno su izabrana Tijela Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske 

županije za mandatno razdoblje od 2019 do 2023. godine:  

Zastupnici Izvještajne Skupštine PRKSIŽ:   

1. Davor Besedić,  

2. Zlatko Kuftić,  

3. Ferucio Lazarić,  

4. Olimpija Meden,  

5. Milan Rojnić,   

6. Zlatko Sandrić,  

7. Saša Stanković,   



8. Darko Švić,   

9. Đina Tončić – Fonović. 

Predsjednik, dopredsjednik i Tajnik: 

1. Zlatko Kuftić – predsjednik, 

2. Saša Stanković – dopredsjednik, 

3. Davor Besedić – Tajnik. 

Upravni odbor: 

1. Davor Besedić, 

2. Zlatko Kuftić, 

3. Saša Stanković. 

Nadzorni odbor: 

Predsjednik:  

1. Milan Rojnić 

Članovi:  

2. Ferucio Lazarić,  

3. Marjana Peitel.  

Zastupnik u Skupštini Hrvatskog športskog saveza slijepih: 

Zlatko Kuftić. 

Zastupnik u skupštini Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije: 

Davor Besedić, 

Zlatko Kuftić. 

Ovlaštene osobe za zastupanje Kluba: 

Saša Stanković. 

  

Likvidator Kluba:  

Zlatko Kuftić – predsjednik. 

Etičko povjerenstvo: 

Predsjednik 

1. Đina Tončić-Fonović. 

Članovi:  

2. Željko Čižmešija,  

3. Zlatko Sandrić.  

http://www.regionalexpress.hr/site/more/izabrano-vodstvo-planinarsko-rekreativnog-kluba-

slijepih-izh 

Regional express, 03.04.2019. 
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Održana radionica ‘Povijest planinarstva’ 

       

ZA ČLANOVE PLANINARSKO REKREATIVNOG KLUBA SLIJEPIH 

U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije i Planinarsko rekreativnog kluba slijepih 

Istarske županije 29. ožujka 2019. godine održana je 1. radionica predstavnika „Stanica 

planinarskih vodiča Istra“ za članove Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske 

županije. 

Održati će se još dvije radionice od kojih će jedna biti o planinarskoj opremi dok će druga biti 

održana od predstavnika Udruge slijepih, o tome kako pristupiti slijepoj osobi. 

Radionicu su održali Zlatko Bašlin i Saša Kardinar pod nazivom „Povijest planinarstva“. 

Prezentirano je planinarenje od davnih povijesnih vremena do danas. Radionica na kojoj je 

prisustvovalo 10-ak članova Kluba trajala je dva sata. Radionica se održala kao aktivnost 

projekta „Natura Eduka“ putem kojeg je zaposlena 1. osoba na radnom mjestu referenta za 

sportsko-rekreativne i planinarske aktivnosti kojeg financira Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije utemeljen je 1. lipnja 2011. godine te 

trenutno broji 29 članova. 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhana-radionica-povijest-planinarstva 

Regional express, 03.04.2019. 

Projektom do usvajanja planinarskih vještina kod slijepih osoba 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odrzhana-radionica-povijest-planinarstva


 
PROJEKT 'NATURA EDUKA' PRIJAVLJEN U PARTNERSTVU SA 'STANICOM 

PLANINARSKIH VODIČA ISTRE' 
Zahvaljujući uspješnom apliciranom projektu „Natura eduka“ putem Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike: Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih 

podrški za 2018 godinu, Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije po prvi put od 

svoga osnivanja (2011. godine) sa 1. veljače 2019. godine ima zaposlenu osobu na radnome 

mjestu referent za sportsko rekreativne i planinarske aktivnosti. 

Projekt je prijavljen u partnerstvu sa „Stanica planinarskih vodiča Istra“, koji će uz teorijske i 

praktične edukacije kvalificiranih članova svojim programima biti usmjerene usvajanju 

planinarskih vještina kod slijepih osoba, razvijanje sklonosti čovjeka prema prirodi, 

orijentacije i spretnosti prilikom kretanja i u konačnici, integraciji slijepih osoba u zajednicu. 

Edukacijski program uključivat će tri seta teorijskih predavanja i tri planinarsko rekreativna 

izleta, koji će djelatnici „Stanice planinarskih vodiča Istre“ upriličiti na karakterističnim 

istarskim lokalitetima taktilno i zvučno atraktivni za populaciju slijepih, jednako kao i za 

videću pratnju. 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/projektom-do-usvajanja-planinarskih-vjeshtina-kod-

slijepih-osoba  

Regional express, 04.02.2019. 
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