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Poštovani roditelji drage igračice našeg i Vašeg kluba 
ŽKK“Bregi“ 

 
Prije svega izuzetno nam je drago što smo ponovo, drugu 

sezonu za redom, dobili pozivnicu za natjecanjem u ligi Z-13 
koje organizira Osječko baranjska košarkaška asocijacija. Kroz 
natjecanje u kojem sudjeluje 9 ekipa iz Đakova, Županje, 
Gradišta, Osijeka, Slavonskog Broda i Komletinaca ove godine 
otvaramo turnir u našem mjestu, u dvorani osnovne škole 
Koprivnički Bregi. Kroz slijedeći period do travnja iduće godine 
putovati ćemo nekoliko puta u gore navedena mjesta i družiti se 
sa vršnjakinjama iz ovog dijela Hrvatske, te razgledati 
znamenitosti istoga kraja. 

Unaprijed zahvaljujem roditeljima naših igračica što će 
ovaj vikend ugostiti nam drage gošće iz Osijeka i Komletinaca i 
što će po prvi puta biti smještene u našim Bregima, postojbini 
čuvene „bregofske“ pite i vrijednih žitelja Općine Koprivnički 
Bregi. Ovim putem pozdravljam gošće i zahvaljujem roditeljima 
što su podržali ovaj projekt na dobrobit košarkaškog sporta i 
samih igračica našeg ženskog košarkaškog kluba „Bregi“. 

 
U nastavku bismo Vas upoznali sa vremenskim slijedom 

događaja u ova dva „košarkaška“ dana. 
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DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI  
SUBOTA 08.11.2014. 
14:00 sati  DOLAZAK IGRAČICA ŽKK SLAVONAC (KOMLETINCI) U 

KOPRIVNIČKE BREGE 
nositelj aktivnosti: Danijel Crnjak Riba i Mario Kovač 

15:00 sati  UTAKMICA ŽKK BREGI-ŽKK SLAVONAC 
nositelj aktivnosti: Marijo Krstanović 
mjesto:dvorana osnovne škole 

15:00 sati DOLAZAK IGRAČICA ŽKK MURSA (OSIJEK) NA 
ŽELJEZNIČKI KOLODVOR KOPRIVNICA I PRIJEVOZ DO 
K.BREGI 
nositelja aktivnosti: Željka Brekalo-Glavinić,Anita Ritoša i Zrinka 
Krstanović  

17:00 sati UTAKMICA ŽKK BREGI-ŽKK MURSA 
nositelj aktivnosti: Marijo Krstanović 
mjesto:dvorana osnovne škole 

19:00 sati  PRIGODNI DOMJENAK SVIH IGRAČICA 
  nositelja aktivnosti: Danijel Crnjak Riba i Marijo Kovač 
  mjesto: društveni dom K.Bregi 
20:00 sati RASPORED I SMJEŠTAJ IGRAČICA KOD NAŠIH 

RODITELJA 
nositelja aktivnosti: roditelji i svi treneri 

  mjesto: društveni dom K.Bregi 
20:00 sati OKRUGLI STOL NA TEMU „ŽENSKA KOŠARKA“ I 

DOMJENAK SVIH ČLANOVA UPRAVE, TRENERA I 
GOSTIJU 
nositelj aktivnosti: svi članovi Uprave kluba 

  mjesto: društveni dom K.Bregi 
  
 
NEDJELJA 09.11.2014. 
09:15 sati  DOLAZAK U DVORANU SVIH IGRAČICA 

nositelj aktivnosti: Marijo Krstanović 
mjesto:dvorana osnovne škole 

10:00 sati  UTAKMICA ŽKK MURSA-ŽKK SLAVONAC 
nositelj aktivnosti: Marijo Krstanović 
mjesto:dvorana osnovne škole 

12:00 sati           PRVENSTVENA UTAKMICA LIGA Z-18 
ŽKK BREGI-ŽKK VINDI (VARAŽDIN) 
nositelj aktivnosti: Danijel Crnjak Riba 
mjesto:dvorana osnovne škole 

14:00 sati RUČAK KOD RODITELJA IGRAČICA 
nositelj aktivnosti: roditelji 

17:00 sati DOLAZAK PRED ZGRADU OPĆINE I PRIPREMA ZA  
POVRATAK GOŠĆI 
nositelj aktivnosti: roditelji 

17:15 sati PRIJEVOZ IGRAČICA IZ OSIJEKA NA ŽELJEZNIČKI  
KOLODVOR U KOPRIVNICI 
nositelj aktivnosti: roditelji 
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Svi prijavljeni roditelji, osim roditelja igrača, će primiti naše 
gošće s time da smo nekima smanjili broj, prijavilo se 
mnogo roditelja, igračica da bismo svi jednako sudjelovali 
u ovoj akciji. 
 
U slučaju problema bilo kakve prirode tijekom boravka 
naših gošći (zdravstveni problemi, nostalgija….) molimo 
naše roditelje da nas obavezno kontaktiraju, a mi ćemo 
zajedno sa trenerima iz Osijeka i Komletinaca rješavati 
„problemčić“. Znamo da je mala vjerojatnost za isto, ali 
valja istaknuti. 
 
Na kraju molimo roditelje da u ova dva dana sukladno 
slobodnom vremenu pohode dvoranu i naprave pravi 
sportski ugođaj našim gošćama, ali i našim igračicama, a 
posebnu u nedjelju kada otvaramo Prvenstvo u Z-18. 
 
U nadi lijepog sportskog druženja i nezaboravnog iskustva, 
 
Sportski pozdrav 
 
       Uprava ŽKK Bregi 
 
 

 
 


