
 
BOĆARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM „PULAC“ 
 
-domaća natjecanja 
 

      
Ekipno prvenstvo Hrvatske u boćanju osoba s 
invaliditetom,21.4.2018. Zagreb     
         

datum mjesto disciplina ime prezime 
uzrasna 

kategorija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

    boćanje ALEN JURETIĆ senior BC3  2.  

  boćanje DANIJELA MATAIJA senior BC3  2.  

         
         
Juniorsko prvenstvo Hrvatske u boćanju za 
osobe s invaliditetom,12.05.2018. Zagreb      
         

datum mjesto disciplina ime prezime 
uzrasna 

kategorija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

    boćanje LUKA WAGNER junior BC2 1.  

    boćanje DORA  BRNIĆ junior BC2 3.  
 
VRA „Bljesak“ 2018 i Memorijalni turnir „Danijel Vujić“ u boćanju  
Slavonski Brod, 05.05.2018 
 

datum mjesto disciplina ime prezime 
uzrasna 

kategorija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

    boćanje LUKA  WAGNER senior BC2 1.  
    boćanje KRISTIJAN  TRAMPUŽ senior BC2 3.  
  boćanje ALEN JURETIĆ senior BC3 3.  

 
Kup Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom,Velika Gorica,02.06.2018, pojedinačno 
 

datum mjesto disciplina ime prezime Uzrasna kategorija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

  boćanje KRISTIJAN  TRAMPUŽ senior BC2 3.  

 
 

Prvenstvo Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom , 5 
kola, Osijek,10.03.2018., Split,19.05.2018., Slavonski 
Brod,16.06.2018., Požega, 22.09.2018 i Rijeka,10.11.2018.     
            

datum mjesto disciplina ime prezime 
uzrasna 

kategorija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

    boćanje KRISTIJAN  TRAMPUŽ senior BC2 1..  
    boćanje MILORAD  KRUŽIĆ senior BC2 2.  
    boćanje IVAN  VUKOVIĆ senior BC3 3.  

 
 
 
 
 
 



Memorijalni turnir „ Marijan Dobrinčić“, Velika Gorica,08.12.2018.   
 

datum mjesto disciplina ime prezime 
Uzrasna 

kategodija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

   boćanje LUKA  WAGNER junior BC2 1.  
 
Božićni turnir u boći za mlade,  
15.12.2017. Zagreb , pojedinačno 
 
 

datum mjesto disciplina ime prezime 
Uzrasna 

kategodija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

   boćanje LUKA  WAGNER junior BC2 1.  

 
 boćanje FILIP  FRANIĆ junior BC2 2.  

 
 
 
- Europska natjecanja 

 
 
Otvoreno prvenstvo za mlade, Emil Open,Brno, Češka, 06.06.-09-06-2018. 
 

datum mjesto disciplina ime prezime 
Uzrasna 

kategodija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

   boćanje DORA BRNIĆ junior BC2 1.  

 
 boćanje FILIP FRANIĆ junior BC2 2..  

 
 
Prvenstvo Mađarske,Budimpešta,21.11.2018.  
 

datum mjesto disciplina ime prezime 
Uzrasna 

kategodija klasifikacija 
osvojeno 
mjesto rezultat 

   boćanje KRISTIJAN  TRAMPUŽ senior BC2 3..  

 


