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Šampioni Hrvatski malonogometni klub u finalu je svladao FC Genevu sa 7:6

NK Croatia 97 Appenzell prvak
Švicarske u malom nogometu
Sljedeće godine nogometaši Croatije predstavljat će Švicarsku u Europskoj ligi
Marijana Dokoza

redakcija@vecernji.net

BERN - Pobjedom u finalnoj utakmici nacionalne lige A švicarskog dvoranskog
nogometa igranog u Bernu,
nogometaši MNK Croatia
97 Appenzell postali su prvaci Švicarske. Uzbudljiva
utakmica je završila pobjedom MNK Croatie 97 Appenzell nad momčadi FC
Geneva sa 7:6. U sjajnom
ozračju mladi nogometaši
Croatije 97 iz Apenzella su
od samog početka pružali
dobar otpor.

Šego presudio
Međutim, već je u prvim minutama Geneva je povela sa
2:0. Croatia je bila borbenija i već nakon deset minuta
igre smanjili su rezultat na
2:1. Tada opet iskusniji igrači Geneve koriste greške u
obrani hrvatske momčadi i
vrlo brzo vode sa 5:3. Hrvatsko veliko zvono doneseno
iz brdskog Apenzella nije
prestajalo zvoniti nakon
što je najbolji igrač utakmice Mato Šego postigao dva
pogotka i izjednačio rezultat. U 36. minuti Croatia
nakon jednog protuudara
dolazi u vodstvo novim pogotkom Šege. Geneva uspijeva izjednačiti, ali u samoj
završnici utakmice, u 39.
minuti Mato Šego daje još
jedan, ovaj put odlučujući
gol i Croatia dolazi do zaslužene pobjede od 7:6.

Na slavlju i konzul
Slavlje, bolje rečeno eufori-

Sljedeće godine hrvatski klub će predstavljati Švicarsku u Europi

Najbolji strijelac turnira bio je Mato Šego

ja, hrvatskih igrača i publike na tribinama trajala je i
nakon uručenja pobjedničkog pehara. Trener Dragan
Jurkić zaslužio je sve pohvale za odlično vođenje
utakmice, jednako kao i svi
igrači predvođeni braćom
Miroslavom i Danijelom
Agatićem te Matom Šegom,
koji je bio i najbolji strijelac turnira. MNK Croatia
97 ušla je tako u Europsku
ligu kao predstavnik Švicarske u malom nogometu.
Slavljeničkoj večeri hrvatske momčadi nazočio je i
konzul RH u Bernu Stanko
Lipnjak.

Hrvatski malonogometaši imali su i jaku potporu iz gledališta

Izbor čelnika

Ivan Bitunjac
predsjednik
Saveza hrvatskih
društava Berlina

Sastanak saveza hrvatskih društava Berlin

Trener Dragan Jukić složio je šampionsku ekipu
Dopredsjednik je Ivan Sučić,
a rizničarka je Elizabeta
Kopić, a novo vodstvo su
izabrali i društva Brođani
te Mažuranić
Slavica Kljajić

BERLIN – Na redovitoj
izbornoj skupštini Saveza
hrvatskih društava Berlina,
održanoj proteku nedjelju,
za predsjednika je ponovno izabran Ivan Bitunjac,
dopredsjednik je Ivan Sučić, a rizničarka je Elizabeta Kopić. Tročlano vodstvo
na dvije godine izabrali su
predstavnici svih osam
udruga koje su pri sastavu; HDZ - Stjepan Radić,
Zavičajni klub Brođani i
Zavičajni klub Tijarica, Hrvatska dopunska nastava,
Kulturno društvo V. F. Mažuranić, SD Croatia, KK
Croatia, NK Bugojno. Još
jednom je vodstvo Saveza
najavilo aktivnosti za tekuću godinu, od kojih izdvajamo za 25. travnja Blistavu
noć klasike III, Dane Hrvata za kraj lipnja i 18. kolovo-

za polaganje vijenaca pred
spomenik Marka Marulića.
Savez planira i održavanje
okruglog stola namijenjenog mladima, na kojem bi
se progovorilo o tome kako
mlade Hrvate animirati da
se uključe u aktivnosti i akcije udruga, odnosno život
berlinskih Hrvata.
Dan prije skupštine Saveza, članovi Kuturnog
društva V. F. Mažuranić
izabrali su novo vodstvo.
Za predsjednika je ponovno izabran Stjepan Lozančić, dopredsjednik je
Stipe Alvir, tajnica Marija
Šarić, a rizničarka Pavica
Lozančić. U upravi toga
društva su i Karlo Raič i
Ilija Draželić. Nedavno su i
članovi Zavičajnog društva
Brođani birali svoje novo
vodstvo. Nakon glasovanja
ponovno je izabrano staro
vodstvo na čelu s predsjednikom Ivanom Bitunjcem.
Dopredsjednica je Elizabeta Kopić, tajnica Katica
Rosenberg, rizničar Drago
Kopić, a članovi uprave su
Marina Bandov, Branka
Prgić i Ivan Laković

Motoristički klub

Prvi skup Gromova
bit će 20. ožujka
u Mannheimu

Prošlog je kolovoza
u Livnu među tisuću
posjetitelja bilo i 30
članova kluba Gromovi
Croatia

MANNHEIM – Hrvatski
zaljubljenici u vožnju motorkotačem bude se iz
zimskog sna i s naznakama završetka zime najavljuju sezonu.
O tome smo razgovarali
s Tomislavom Martinovićem, glasnogovornikom
MC-a Gromovi Croatia iz
Stuttgarta, našeg najstarijeg kluba te vrste u Njemačkoj.
– Otvorenje je sezone kod
Motokluba Vukovi Livno u
Mannheimu u subotu 20.
ožujka. Riječ je o ispostavi
istoimenog kluba u BiH,
jednog od najorganizirani-

jih na tome području, koji
je poznat po humanitarnom djelovanju i po tome
što organizira trodnevnu
manifestaciju početkom
kolovoza.
Prošlog je kolovoza u Livnu među tisuću posjetitelja bilo i nas 30 članova
kluba Gromovi Croatia,
gdje smo se još više zbližili
i dogovorili se o boljoj suradnji.
Tom je zgodom dogovoren motoristički skup u
Mannheimu radi podrške
hrvatskim motoristima u
iseljeništvu. Koordinator i
organizator motosusreta
bit će Dario Ćubela, član
MC-a Vukovi. Takav susret
održat će se u Mannheimu
na Orderstationu, Max
Plank strasse 51 – rekao
nam je Martinović. (B.Ž.)

