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SVEČANA DODJELA PRIZNANJA STUDENTIMA ŠPORTAŠIMA ZA AK. GOD. 2017./2018. 

 

Aula Sveučilišta u Zagrebu 

5. studenoga 2018. 

 

 

PRIZNANJA: 

 

Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno prvo mjesto u ukupnom 

poretku sveučilišnih športskih prvenstava u muškoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno drugo mjesto u ukupnom 

poretku sveučilišnih športskih prvenstava u muškoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno treće mjesto u ukupnom 

poretku sveučilišnih športskih prvenstava u muškoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno prvo mjesto u ukupnom poretku 

sveučilišnih športskih prvenstava u ženskoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno drugo mjesto u ukupnom poretku 

sveučilišnih športskih prvenstava u ženskoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osvojeno treće mjesto u ukupnom poretku 

sveučilišnih športskih prvenstava u ženskoj konkurenciji u ak. god. 2017./2018. 

 

Veslačkoj reprezentaciji za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa i vrhunske športske 

rezultate u ak. god. 2017./2018. 

 

doc. dr. sc. Ivanu Segediju, izborniku judaške reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najbolje momčadi 

Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

Josipi Peršun, izbornici badmintonske reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najbolje ekipe Sveučilišta 

u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

Dori Lukić, studentici Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najboljoj športašici Sveučilišta u 

Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

Luki Vinkoviću, studentu Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najboljemu športašu 

Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

 



Dori Dragčević, studentici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članici badmintonske 

reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najbolje ženske ekipe Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 

2017./2018. 

 

Luciji Trgovac, studentici Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članici badmintonske 

reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najbolje ženske ekipe Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 

2017./2018. 

 

Marinu Franušiću, studentu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, članu judaške 

reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najboljoj momčadi Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

Marku Draškoviću, studentu Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članu judaške 

reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu, najboljoj momčadi Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. 

 

 

 

POSEBNA PRIZNANJA: 

 

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa u ak. 

god. 2017./2018. 

 

Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos razvoju 

sveučilišnoga športa u ak. god. 2017./2018. 

 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa u ak. 

god. 2017./2018. 

 

Gradskom uredu za sport i mlade Grada Zagreba za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa u 

ak. god. 2017./2018. 

 

Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa u ak. god. 

2017./2018. 

 

 

 

 

 

 


