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3. Članstvo

2. Vijeće roditelja Škole rukometa

  Daruvar;

  Predmet: Izvješće o radu RK Daruvar u 2021. 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 4 sjednice u sklopu sjednica UO na kojima su 
donošene Odluke važne za rad Škole. Zbog epidemioloških mjera mandat Vijeća roditelja produžen je do svibnja 2022. godine. Sa 
15.11.2021. kao Tajnica Škole rukometa imenovana je Ivana Karlović.

4. Natjecatelji

Brojčano stanje natjecatelja po selekcijama na kraju polusezone 2021./22.

  22.12.2021.

  01/06-2021-xx

U 2021. godini RK Daruvar započeo je sa natjecanjem tek početkom sezone 2021/22 kvalifikacijskom utakmicom seniora za 
ulazak u 2.HRL-sjever. Tjekom ranijeg perioda provodili su se treninzi selekcija. Sva natjecanja su prekinuta zbog pandemije 
COVID-19. U sezonu 2021/22 ušlo se sa 7 selekcija koje nastupaju u 5 natjecanja. Seniori nastupaju u 3.HRL-sjever dok tri 
selekcije nastupaju u Državnim ligama (dječaci U15, U13 i U11). Djevojke nisu u natjecanju dok je natjecanje u mini rukometu 
započelo u prosincu 2021. gdje nastupamo sa djevojčicama i dječacima 2012. godišta. Od 01.02. u klubu radi trener Ana Bijelić 
koja prima OD iz proračuna grada Daruvara za 6 sati tjedno treninga + utakmice sa selekcijama U11 i mini rukometom. Od 
15.11.2021. angažirana je i Ivana Karlović kao trener u mini rukometu, te pokriva i ostale mds. Trener U15 je Saša Brabec dok 
seniore i U13 treninra Zoran Grkinić. Na školovanje za trenera upućen je Romario Fiala. Natjecanja koja su krenula u listopadu 
2021. za sada su uglavnom redovna.

1. Upravni odbor kluba

UO kluba u sastavu Saša Šimek (Predsjednik) i članovi Vilko Fiala, Marijeta Donat, Sanja Šimek, Danijela Šilobodec, Siniša Ludoški i 
Zoran Grkinić u 2021. godini je održao 10 sjednica od kojih su sve bile sa kvorumom. Na sjednicama su donošene Odluke vezane 
za rad kluba. 

Učlanjeno  krajem 2021. godine 126 osoba (10. sjednica UO od 16.12.2020. / 17 više u odnosu na prosinac 2020.). Članova 
Skupštine je 44 (17 više u odnosu na prosinac 2020.). Škola rukometa broji 81 člana (4 više u odnosu na prosinac 2020.). Upisano 
je 31 djevojčica i 51 dječak. 

5. Selekcije RK Daruvar u 2021. godini.

Seniorska muška selekcija nastupa nakon neuspješnih kvalifikacija za 2.HRL-sjever u 3.HRL-sjever. Trener ekipe Zoran Grkinić sa 
diplomom HOA i "B" licencom. Natjecanje u sezoni 2020/21 je poništeno. U prvom dijelu sezone (-1 utakmica) 2021./22. 
zauzimaju 1. mjesto od 9 ekipa sa 12 osvojenih bodova. U kupu ispadaju u 1.kolu od RK Bjelovar.
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Mlađekadetska ženska selekcija nije nastupala. U sezoni 2020./21. zbog nedostatka igračica odustalo se od nastupa u kadetskoj 
ligi zbog čega je klub kažnjen sa 5.000,00 kn uvjetno i zabranom odustajanja od natjecanja 1 godinu.

 Tajnik RK Daruvar

Zoran Grkinić

Selekcija U11 dječaka 2010./11. nastupa u sezoni 2021./22. u 1.HRL-sjever. U prvom dijelu sezone 2021/22., dječaci 2010. 
godišta nalaze se na 2. mjestu sa 10 bodova. Trener ekipe Ana Bijelić. 

Selekcija U15 muški 2006./07. nastupa u sezoni 2021./22. u 1.HRL-sjever. U prvom dijelu sezone 2021/22., dječaci 2006. godišta 
nalaze se na 1. mjestu sa 8 bodova. Trener ekipe Saša Brabec. Temeljni problem ekipe je nedostatak dovoljnog broja igrača 
godišta 2006/07.

Održan su 2 turnira u mini rukometu u 2021. godini u sezoni 2021./22. Treneri ekipa Ana Bijelić, Romario Fiala i Ivana Karlović.

Selekcija U13 dječaka 2008./09. nastupa u sezoni 2021./22. u 1.HRL-sjever. U prvom dijelu sezone 2021/22., dječaci 2008. 
godišta nalaze se na 7. mjestu sa 8 bodova. Trener ekipe Zoran Grkinić. Temeljni problem ekipe je nedostatak dovoljnog broja 
igrača godišta 2008/09.


