
Hrvatska reprezentacija brodomaketara osvojila četiri medalje na 
Europskom natjecanju brodomaketara 

Uz četiri odličja, Hrvatska reprezentacija dobila je i dva međunarodna suca na 
Europskom natjecanju u Temišvaru (Rumunjska) od 23. do 30. lipnja 2009. 
 

Europsko natjecanje brodomaketara je manifestacija koja se tradicionalno 
organizira svake druge godine u zemljama Europe. Godine 2006. ovo natjecanje 
po prvi puta organizirano je u Hrvatskoj i to u Dubrovniku. Od 1997. samostalno, 
a od 2001. u suradnji s Hrvatskim savezom brodomaketara, Centar 
tehničke kulture Rijeka organizira sudjelovanje hrvatske reprezentacije na 
međunarodnim natjecanjima. Hrvatska reprezentacija do sada je sudjelovala na 
9 međunarodnih natjecanja (5 europska i 4 svjetska) i osvojila 40 odličja: 2 
zlatna, 7 srebrnih i 31 brončano odličje. 
 

Ove godine Europsko natjecanje brodomaketara po pravilima Naviga održano je 
od 23. do 30. lipnja 2009. u Temišvaru. Na natjecanju je sudjelovalo 160 
maketa brodova iz 12 zemalja sudionica (Bjelorusija, Bugarska, Češka, 
Hrvatska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija i 
Ukrajina). Makete su grupirane i ocjenjivane u 7 razreda, a u postupku 
vrednovanja  može ocijeniti s najviše 100 bodova. Za kvalitetu izradbe 
predviđeno je najviše 50 bodova, a za  dokumentiranu točnost 20 bodova. Za 
sadržajnost (kompleksnost izradbe) natjecatelj može dobiti do 20 bodova. Opći 
dojam može donijeti naviše 10 bodova. Na temelju ukupnog broja bodova 
dodjeljuju se zlatne (od 95 do 100 bodova), srebrne (od 90 do 95 bodova) i 
brončane medalje (od 85 do 90 bodova). Maketa s najviše osvojenih bodova 
proglašava se apsolutno najboljom maketom natjecanja. 
 

Članovi hrvatske reprezentacije: 
• Josip Rumora, član Udruge brodomaketara Liburno iz Rijeke 
• Željko Skomeršić, član Udruge brodomaketara Liburno iz Rijeke 
• Slobodan Milošević, član Udruge brodomaketara Argosy iz Dubrovnika 
• Mladen Mitić, predsjednik HSB, međunarodni sudac, član Udruge 

brodomaketara Argosy iz Dubrovnika 
• Krešimir Šurina, , član Udruge 

brodomaketara Iverak iz Zagreba 
 

Hrvatske reprezentacija osvojila je:  
1 zlatnu medalju: Željko Skomeršić (Galijun 
La Belle, 97 bodova – fotografija uz ovaj 
tekst) 
3 brončane medalje: Željko Skomeršić 
(Presjek Triton, 88.33), Josip Rumora 
(Grosse Yachte – 86,33) i Slobodan Milošević 
(Pinco Genovese – 85,00 bodova) 
 

Hrvatska će dobiti još dva međunarodna 
suca 
Krešimir Šurina i Željko Skomeršić 
stažiranjem na europskom natjecanju u 
Rumunjskoj su otpočeli svoj put sticanja licence međunarodnog suca. U ovom 
trenutku Hrvatska ima 7 međunarodnih sudaca (1 iz Zagreba, 2 iz Rijeke i 4 iz 
Dubrovnika) 
 

Pokrovitelji naše reprezentacije brodomaketara su Primorsko- goranska županija, 
Grad Rijeka, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Croatia osiguranje, a 
organizatori sudjelovanja na natjecanju su Hrvatski savez brodomaketara i 
Centar tehničke kulture Rijeka 


