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3. Članstvo

2. Vijeće roditelja Škole rukometa

  Daruvar;

  Predmet: Izvješće o radu RK Daruvar u 2019. godini

RUKOMETNI KLUB DARUVAR

Samostanski prilaz 8 Daruvar

IBAN:HR2624120091135002083

  Ur.broj:

Vijeće roditelja u sastavu: Marijeta Donat - voditelj škole, Zoran Grkinić - v.d. tajnik škole, Josip Knežević - koordinator stručnog 
tima škole i članovi: Miroslav Finek, Danijela Šilobodec i Andrea Jelinić održalo je 7 sjednica u sklopu sjednica UO na kojima su 
donošene Odluke važne za rad Škole. Godišnji sastanak roditelja 2019. godine  nije održan. 

4. Natjecatelji

Brojčano stanje natjecatelja po selekcijama na kraju polusezone 2019./20.

  27.12.2019.

  01/06-2019-xx

U 2019. godini RK Daruvar nastupao je u drugom dijelu sezone 2018/19 u 6 natjecanja sa 6 selekcija /seniori (kadeti) u 3.HRL-
sjever, dječaci "A" i dječaci "B" u 1.HRL (državne lige), mini rukometašice i mini rukometaši u MŽMRL). Sva natjecanja su 
uspješno privedena kraju. U sezonu 2019/20 ušlo se sa 7 selekcija koje nastupaju u 6 natjecanja. Tri selekcije nastupaju u 
Državnim ligama (mlađe kadetkinje, A i B dječaci). Krajem kolovoza 2019. godine započele su pripreme za sezonu 2019/20. 
Treneri su Saša Brabec ("A"), Zoran Grkinić ("B") i Zdravka Plažanin. U ovoj godini dvije selekcije su nastupile na Državnim 
prvenstvima što je prvi puta od osnivanja Škole rukometa. Krajem 2019. godine tri selekcije mds su u vrhu svojih liga, mlađe 
kadetkinje kao mlađe od uzrasta u natjecanju su pretposljednje, ali sa daljnjim napretkom u igri i rezultatu, mini rukometašice 
zbog malog broja igračica nisu nastupile na prva dva turnira 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, Nikola 
Županić i Anto Matošević u 2019. godini je održao 12 sjednica od kojih su sve bile sa kvorumom. Na sjednicama su donošene 
Odluke vezane za rad kluba. 

Učlanjeno  krajem 2019. godine 110 osoba (40. sjednica UO od 30.10.2019. / 8 više u odnosu na studeni 2018.). Članova 
Skupštine je 32 (9 više u odnosu na studeni 2018.). Škola rukometa broji 77 članova (5 manje u odnosu na studeni 2018.). 
Upisano je 22 djevojčice (-1) i 55 dječaka (-4). 

5. Selekcije RK Daruvar u 2019. godini.

Seniorska muška selekcija nastupala je u 3.HRL-sjever. Trener ekipe Zoran Grkinić sa diplomom HOA i "B" licencom. Krajem 
sezone 2018./19. osvajaju 10. mjesto od 11 ekipa sa 9 osvojenih bodova. U prvom dijelu sezone 2019./20. zauzimaju 11. 
mjesto od 12 ekipa sa 2 osvojena boda. 

Mlađekadetska selekcija nastupala je u 1.HMKRL-sjever u sezoni 2018./19. osvojivši 15 mjesto od 16 ekipa sa osvojenih 4 
boda. U sezoni 2019./20. na kraju polusezone (1 turnir manje) nalaze se na 15. mjestu od 16 ekipa. Trener ekipe Zoran Grkinić.
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 Tajnik RK Daruvar

Zoran Grkinić

Selekcija dječaka 2009/10 nastupala je u MŽRL u mini rukometu u sezoni 2018/19 i osvojila 1.mjesto od 10 ekipa. Trenutno u 
sezoni 2019/20 u MŽRL mini rukomet kao 2010/11 zauzimaju 2. mjesto. Trener ekipe Zdravka Plažanin.

Selekcija "A" dječaka 2006. nastupala je u sezoni 2018./19. u 1.HRLDA-sjever i osvojila 3. mjesto od 14 ekipa sa osvojenim 41 
bodom čime su osigurali nastup na Prvenstvu Hrvatske. Na PH odigranom u Umagu 30.05. - 02.06.2019. osvajaju 18. mjesto. U 
prvom dijelu sezone 2019/20 u 1.HRLDA-sjever nalaze se na 5. mjestu sa osvojenih 13 bodova. Trener ekipe Saša Brabec.

Selekcija djevojčica 2009/10 nastupala je u sezoni 2018/19 u MŽMRL u mini rukometu i zauzela 2. mjesto od 8 ekipa.  U sezoni 
2019/20 kao 2010/11 nisu nastupile na dva turnira zbog pomanjkanja igračica. Trener selekcije Zdravka Plažanin.

Selekcija "B" dječaka 2008. nastupala je u sezoni 2018./19. u 1.HRLDB-sjever i osvojila 4. mjesto od 12 ekipa sa osvojenih 24 
boda čime su osigurali nastup na Prvenstvu Hrvatske. Na PH odigranom u Poreču 09.05. - 12.05.2019. osvajaju 15. mjesto. U 
prvom dijelu sezone 2019/20 u 1.HRLDB-sjever nalaze se na 5. mjestu sa osvojenih 12 bodova. Trener ekipe Zoran Grkinić


