
 
 

STR. 1/3 | POZIV ZA SUDJELOVANJE 

 
 
U Zagrebu, 10. kolovoza 2009. 
 
 
 
 
PREDMET: Poziv za sudjelovanje u organizaciji Otvorenog prvenstva Zagreba 2009 u savateu,  
  combat – finalne borbe 
 
 
 
Poštovani, 
 
boxe Francaise ili Savate je borilački šport u kojem se koriste udarci rukama i nogama, razvijen u Francuskoj na prijelazu između 
17. i 18. stoljeća. Današnji oblik razvijen je oko 1820. godine. Savate u Zagreb dolazi 1918. godine te se uz veliku konkurenciju 
drugih borilačkih športova i vještina uspio održati i do danas.  Prijemom u članstvo Zagrebačkog športskog saveza 2008. godine, 
Zagrebački savate savez preuzeo je brigu i obvezu osigurati zagrebačkim športašima što bolje uvjete za trening, a time i za 
uključivanje u domaća i međunarodna natjecanja. 
 
Ove godine u Novom Sadu na Svjetskom prvenstvu u combat disciplini koje se održavalo od 19.- 21. lipnja 2009. godine, naši 
zagrebački športaši osvojili su 4 brončane medalje; u seniorskoj konkurenciji Mario Bukal do 85 kg (SK Ban Jelačić), Marina 
Horvat do 56 kg (SK Ban Jelačić), Željka Jarec do 65 kg (SK Ban Jelačić) i junior Tomislav Hunić do 65 kg (SK Kraljevec). 
Posljednjih godina zagrebački športaši svojim rezultatima dominiraju na domaćim natjecanjima, a ostvareni su i vrhunski športski 
rezultati na velikim međunarodnim natjecanjima, osobito na svijetskim i europskim prvenstvima. 
 
Budući da su natjecanja najbolji trening za športaša, ali i najbolji pokazatelj forme športaša, odlučili smo pokrenuti organizaciju 
Otvorenog prvenstva Zagreba u savateu u disciplini combat koje će se održati 10. listopada 2009. godine kako bi našim športašima 
omogućili barem jedno natjecanje na domaćem terenu i pred domaćim navijačima. 
 
Ovim putem vas pozivamo da se i vi uključite u organizaciju ovog natjecanja u obliku donacije u iznosu od 1.000,00 kuna i 
na taj način pridonesete razvoju i popularizaciji ovog športa u kojem zagrebački športaši postižu vrhunske športske rezultate. 
Ukoliko ste zainteresirani uključiti se kao sponzor, uvidom u prilog ovog dopisa možete detaljnije saznati sponzorske mogućnosti. 
 
Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju. 
 
Srdačan pozdrav, 
 
 
 
Direktorica natjecanja 
 
 
Jasna Gerbin 
 
 
 
jasna@zgsavate.hr 
Mob.:098 9563 651 
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DOSADAŠNJI REZULTATI ZAGREBAČKIH SAVATAŠA 

MARIO BUKAL, do 85 kg, Savate klub Ban Jelačić 

- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., combat 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2006., 2007., 2008., assaut 
- 2. mjesto na Europskom prvenstvu, 2004., combat 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2007., combat 
- 2. mjesto na Europskom prvenstvu, 2008. combat 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2009., combat 

MARINA HORVAT, do 56 kg, Savate klub Ban Jelačić 

- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2005., 2006., 2007., 2008.,combat 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2006., 2007., 2008., assaut 
- 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2005., combat 
- 1. mjesto na Europskom prvenstvu, 2006. combat 
- 2. mjesto na Europskom prvesntvu, 2007., assaut 
- 2. mjesto na Europskom prvenstvu, 2008., combat 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2008., assaut 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2009., combat 

ŽELJKA JAREC, do 65 kg, Savate klub Ban Jelačić 

- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2003., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009, combat 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2006., 2007., 2008, assaut 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2003. , combat 
- 2. mjesto na Europskom prvenstvu, 2004., combat 
- 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2005., combat 
- 1. mjesto na Europskom prvenstvu, 2006., combat  
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2007., combat 
- 3. mjesto na Europskom prvenstvu, 2008., combat 
- 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu, 2009., combat 

 
STIPAN PRTENJAČA, do 60 kg, Savate klub Sesvete 

- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2006., combat 
- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2007., combat 
- 1. mjesto na juniorskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., combat 
- 1. mjesto na juniorskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., combat 

TOMISLAV HUNIĆ, do 65 kg, Savate klub Kraljevec 

- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2005.,, do 63 kg, assaut 
- 1. mjesto na juniorskom Prvenstvu Hrvatske, 2006., do 65 kg, assaut 
- 2. mjesto na juniorskom Prvenstvu Hrvatske, 2007. ,do 65 kg, combat 
- 3. mjesto na juniorskom Europskom prvenstvu, 2008., do 65 kg, combat 
- 2. mjesto na juniorskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., do 65 kg, combat 
- 3. mjesto na juniorskom Svjetskom prvenstvu, 2009. do 65 kg, combat 

 
LUCIJA KUTLEŠA, do 65 kg, Savate klub Kraljevec 

 
- 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2007., assaut 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2008., assaut 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2008., combat 
- 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske, 2009., assaut 
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JOSIP GRUIĆ, Savate klub Kraljevec 
 

- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2006., do 60 kg, assaut 
- pobjednik u međunarodnom susretu sa Slovenijom 2006., assaut 
- 2. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2007., do 63 kg, assaut 
- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2008. do 75 kg, assaut 

 
JOZO MATKOVIĆ, Savate klub Kraljevec 

 
- 3. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., do 27 kg, assaut 
- 2. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., do 30 kg, assaut 
- 1. mjesto na kadetskom Kupu Hrvatske,2009.,do 30 kg, assaut 

 
LUCIJA DAMJANOVIĆ, Savate klub Kraljevec 
 

- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., do 39 kg, assaut 
- 2. mjesto  na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., do 43 kg, assaut 

 
MIHAEL DOMENKUŠ, Savate klub Kraljevec 
 

- 2. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2007., do 39 kg, assaut 
- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., do 48 kg, assaut 
- 1. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., do 50 kg, assaut 
- 1. mjesto na kadetskom Kupu Hrvatske, 2009., do 50 kg, assaut 

 
TOMISLAV ZEBA, Savate klub Kreljevec 
 

- 3. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2008., do 65 kg, assaut 
 
MONIKA BENCI, Savate klub Kraljevec 
 

- 2. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., do 35. kg, assaut 
 
KRISTINA BOŠKOVIĆ, Savate klub Kraljevec 
 

- 2. mjesto na kadetskom Prvenstvu Hrvatske, 2009., do 30. kg, assaut 

 


