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Vijeće roditelja u sastavu: Marijeta Donat - voditelj škole, Zoran Grkinić - v.d. tajnik škole, Josip Knežević - koordinator stručnog 
tima škole i članovi: Miroslav Finek, Alen Romozi (zamijenjen sa Danijelom Šilobodec) i Andrea Jelinić održalo je 9 sjednica u 
sklopu sjednica UO na kojima su donošene Odluke važne za rad Škole. Godišnji sastanak roditelja 2018. godine  održan je 
28.5.2018. godine uz slab odaziv. 

4. Natjecatelji

Brojčano stanje natjecatelja po selekcijama na kraju sezone 2017./18.

  27.12.2018.

  01/06-2018-xx

U 2018. godini RK Daruvar nastupao je u drugom dijelu sezone 2017/18 u 8 natjecanja sa 7 selekcija /seniori (kadeti i mlađi 
kadeti) u 3.HRL-sjever, kadeti u 2.HKRL-sjever, mlađi kadeti i dječaci "B" u 1.HRL (državne lige), mini rukometašice i mini 
rukometaši u MŽMRL, djevojčice u NMŽRL). Sva natjecanja su uspješno privedena kraju. U sezonu 2018/19 ušlo se sa 6 selekcija 
koje nastupaju u 6 natjecanja. Po prvi puta tri selekcije nastupaju u Državnim ligama (mlađe kadetkinje, A i B dječaci). Krajem 
kolovoza 2018. godine započele su pripreme za sezonu 2018/19. Uz trenere Sašu Brabeca ("A"), Zorana Grkinića ("B"), Josipa 
Kneževića ("C") i Zdravke Plažanin, uključuje se u trening sa vratarima Nikola Županić. Trener Josip Knežević tijekom mjeseca 
rujna odustaje od daljnjeg treniranja selekcije dječaka "A". U ovoj godini niti jedna selekcija nije nastupila na Državnom 
prvenstvu. Krajem 2018. godine četiri selekcije mds su u vrhu svojih liga, mlađe kadetkinje kao mlađe od uzrasta u natjecanju su 
posljednje dok su seniori pri dnu 3.HRL-sjever.

1. Upravni odbor kluba

UO kluba u sastavu Siniša Ludoški (Predsjednik) i članovi Zoran Grkinić, Vilko Fiala, Marijeta Donat, Miroslav Finek, Jovica Jeftinić 
i Anto Matošević u 2018. godini je održao 15 sjednica od kojih su sve bile sa kvorumom. Na sjednicama su donošene Odluke 
vezane za rad kluba. Na 27. sjednici zamijenjen je član UO Jovica Jeftinić sa Nikolom Županićem.

Učlanjeno krajem 2018. godine 102 osobe (28. sjednica UO od 28.11.2018.). Članova Skupštine je 23. Škola rukometa broji 82 
člana. Upisano je 23 djevojčice i 59 dječaka. Članova kluba bez prava glasa je 6.

5. Selekcije RK Daruvar u 2018. godini.

Seniorska muška selekcija nastupala je u 3.HRL-sjever. Trener ekipe Zoran Grkinić sa diplomom HOA i "B" licencom. Krajem 
sezone 2017./18. osvajaju 11. mjesto od 11 ekipa sa 2 osvojena boda. U prvom dijelu sezone 2018./19. zauzimaju 9. mjesto od 
11 ekipa sa 3 osvojena boda. 

Selekcija djevojčica starosti od 2001. godišta do 2005. godišta u sezoni 2017/18 natjecala se u natjecanju NMŽRL za mlađe 
kadetkinje i zauzela 6. mjesto od 6. ekipa sa 2 osvojena boda. Djevojčice 2005 godišta imale su natjecanje u NMŽRL gdje su 
ostvarile 4. mjesto od 4. ekipe gdje su igrale van konkurencije. Od sezone 2018/19 djevojčice 04/05 nastupaju u 1.HMKRL-
sjever gdje zauzimaju posljednje mjesto od 16 ekipa. Trener selekcija Zoran Grkinić.
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Mlađekadetska selekcija nastupala je u 1.HMKRL-sjever u sezoni 2017./18. osvojivši 10 mjesto od 12 ekipa sa osvojenih 7 
bodova. U sezoni 2018./19. mlađi kadeti 2002./03. godište (kadeti) su u sastavu seniorske ekipe

Selekcija kadeta 2000. nastupala je uz 3.HRL-sjever i u 2.HMKRL-sjever. U sezoni 2017./18. osvojeno je 5. mjesto od 6 ekipa sa 
osvojenih 8 bodova. Trener ekipe bio je Zoran Grkinić. Uz kadete u ovom natjecanju nastupali su i mlađi kadeti.

 Tajnik RK Daruvar

Zoran Grkinić

Selekcija dječaka 2008/09 nastupala je samo na turnirima u mini rukometu te odigrala nekoliko utakmica velikog rukometa. 
Trenutno u sezoni 2018/19 u 1.HRLDB-sjever kao "B" dječaci zauzimaju 3. mjesto sa 16 osvojenih bodova. Trener ekipe nakon 
preuzimanja Saše Brabeca selekcije "A" dječaka, Zoran Grkinić.

Selekcija "B" dječaka 2006. nastupala je u sezoni 2017./18. u 1.HRLDB-sjever i osvojila 6. mjesto od 16 ekipa sa osvojenih 40 
bodova čime nisu osigurali nastup na Prvenstvu Hrvatske. U prvom dijelu sezone 2018/19 u 1.HRLDA-sjever nalaze se na 3. 
mjestu sa osvojenih 18 bodova. Trener ekipe nakon odustajanja Josipa Kneževića preuzima Saša Brabec.

Selekcija djevojčica 2007/08 nastupa u NMŽMRL za 2008. godište van konkurencije i zauzima posljednje mjesto u sezoni 
2017/18. U sezoni 2018/19 trenutno se selekcija 2009. i mlađe u NMŽRL nalaze na 2. mjestu sa osvojenih 35 bodova. Trener 
selekcije Zdravka Plažanin.

Mini rukometaši 2009/10 nastupaju u MŽMRL i zauzimaju prvo mjesto sa 10 osvojenih bodova. Trener selekcije Zdravka 
Plažanin.


