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KRAJ JEDNE USPJEŠNE SUDAČKE KERIJERE
SPORTSKI ŽIVOTOPIS LADE ROJC

LADA ROJC (prva s lijeva) – OI London 2012.godine
Dragi ljubitelji sporta, a posebno nogometa želim Vam predstaviti u
kratkim crtama osobu koja je u svom sportskom životu postigla uspjehe kojima
se možemo i moramo dičiti ne samo mi u Vel.Gorici, Županiji već i na nivou
države. U svom sportskom djelovanju, i ne samo sportskom, postigla je rezultate
koji bi prvenstveno mladim sportašima trebali biti primjer uspješnosti, predanosti
i odanosti sportu (nogometu) i kako uspjeti u sportu.
Rođena je 24. siječnja 1974. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u
Velikoj Gorici nakon koje upisuje srednju pedagošku školu "Bogdan Ogrizović" u
Zagrebu. Godine 1992. upisuje Prirodoslovni matematički fakultet u Zagrebu,
smjer geografija - povijest na kojem diplomira 1998. i stječe zvanje profesora
geografije i povijesti.
Trenutno je zaposlena u Osnovnoj školi “Eugena Kumičića” u Velikoj Gorici
I u kojoj radi kao nastavnik geografije već 16 godina.
Tijekom školovanja i kasnije, učila je strane jezike, pohađajući tečajeve u
zemlji i inozemstvu, te posjeduje inozemne diplome znanja njemačkog,
talijanskog i španjolskog jezika, tako da trenutno govori engleski, njemački,
talijanski i španjolski jezik.
Pokazuje interes za sportom općenito već u osnovnoj školi. Tijekom
srednje škole aktivno trenira košarku. U periodu 1998. - 2000. radi kao pomoćni
trener za niže uzraste u Ženskom odbojkaškom klubu "Azena - Tifon" iz Velike
Gorice. U slobodno vrijeme bavila sam se tenisom, badmintonom.
U svibnju 1999. učlanjuje se u Ženski nogometni klub "Radnik `99" ,te s
klubom sudjeluje u Prvenstvu Hrvatske za žene do lipnja 2003. Najvećim

uspjehom smatra igranje u završnici natjecanja za Kup Hrvatske za žene godine
2000. u Osijeku protiv ekipe ŽNK "Osijek".
Krajem 2001. godine završavam tečaj za nogometnog suca, a kategoriju
saveznog ranga stječe 22. svibnja 2004. godine.
Godine 2005. dolazi na B listu FIFA sutkinja na kojoj ostaje do 2015.godine.
Kroz taj period sudjelovala je na brojnim natjecanjima, turnirima i prva je osoba
iz Republike Hrvatske koja je sudila na Svjetskom seniorskom prvenstvu,
Olimpijskim igrama i Europskom prvenstvu, te to smatra svojim najvećim
uspjehom.
- 2007. odlazi na Europsko prvenstvo do 19 godina za djevojke na Islandu i sudi
u finalu.
- 2008. sudjeluje na Svjetskom prvenstu za žene do 20 godina u Čileu i sudi
utakmicu za 3. mjesto.
- 2009. sudi utakmicu otvaranja, te na kraju i finalnu utakmicu Europskog
seniorskog prvenstva za žene u Finskoj.
- 2010. sudi u polufinalu na Svjetskom prvenstvu za žene do 20 godina u
Njemackoj.
- 2011. sudjeluje na Svjetskom prvenstvu za žene u Njemačkoj- 2012. sudjeluje
na Ljetnim olimpijskim igrama u Londonu na kojima je imala priliku suditi
polufinalnu utakmicu na Old Trafordu u Manchesteru.
Niz sudjelovanja na svjetskim prvenstvima završava u Kostariki u ožujku
2014. gdje je održano Svjetsko prvenstvo za djevojke do 17 godina. Na tom
prvenstvu sudi utakmicu otvaranja i polufinalnu utakmicu.
Tijekom tih 11 godina staža pomoćne FIFA sutkinje sudjelovala je i na
seminarima za sutkinje organizirane od strane same FIFA. Na seminar koji se
svake godine održava u Portugalu pozvana je više puta. Prvi put 2008. godine
zatim 2009., 2010., 2011., 2012. 2013.
Ujedno to je i prijateljski
međukontinentalni turnir za reprezentacije raznih država uglavnom jače
rangiranih na FIFA ljestvici.
Također sudjelovala je i na seminaru za pomoćne sutkinje u Kataru u jesen
2014. kao kandidatkinja za Svjetsko prvenstvo za žene u Kanadi 2015. godine.
Svoju sudačku karijeru prekinula je iz zdravstvenih razloga, te ima veliku
želju
svoje iskustvo s nogometnih terena i svoje svakodnevno iskustvo
predavača u školi iskoristiti u svom budućem radu u sudačkoj organizaciji. Lada
je inače član NS Velika Gorica.
U svakom slučaju lijepo je što Lada ostaje u sportu (nogometu). Poželimo
joj isto tako puno uspjeha u sportskom radu kao i u životu.
Lada neka ti je sretno!

NAJBOLJI IZ NOGOMETA
PREMA IZBORU ZŠU-a GRADA VELIKA GORICA U 2015.GODINI
ZŠU-a grada Velike Gorice održala je 29.12.2015.godine tradicionalnu manifestaciju
proglašenja najboljih sportaša grada Velike Gorice u 2015.godini.
U sklopu te manifestacije proglašeni su i najbolji iz nogometa u pojedinim kategorijama.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO:
Nagradu za uspješan i dugogodišnji rad u sportu je dobio JOSIP MUČNJAK. Josip Mučnjak je
trenutno sportski djelatnik u NK Udarnik iz Kurilovca i predsjednik ŽRK Udarnik iz Kurilovca, a
inače je dugogodišnji igrač i sportski djelatnik u nogometu gdje je postigao zapažene uspjehe.

Dobitnik „NAGRAADE ZA ŽIVOTNO DJELO“ – JOSIP MUČNJAK

ZLATNE PLAKETE:
Nagrade za dugogodišnji i uspješan rad u nogometu (sportu) dobili su:
IVAN KUČIŠ - BLOHIN – NK Meštrica i
ZLATKO PETRAC – NK Buna

Dobitnik „ZLATNE PLAKETE“ – ZLATKO PETRAC (NK Buna)

Dobitnik „ZLATNE PLAKETE“ – IVAN KUČIŠ-BLOHIN (NK Meštrica)

POSEBNA POSTIGNUĆA – PRVACI:
Nagrade su dobili:
NK POLET – prvak JŽNL i
NK TUROPOLJE – prvak 2.ŽNL ISTOK

Dobitnici „POSEBNO POSTIGNUĆA-PRVACI“ – NK POLET i NK TUROPOLJE (treći i četvrti s
desna)

DJELATNIK GODINE:
Nagradu je dobio:
SAŠA MARKULIN – NK Lukavec

Dobitnik nagrade „DJELATNIK GODINE“ – SAŠA MARKULIN (prvi s desna)

PROMIDŽBA VELIKOGORIČKOG SPORTA:
Nagradu su dobili:
NOGOMETNA ŠKOLA HNK GORICA i
IGOR KARLO MAJIĆ – trenutno član GNK Dinamo i reprezentacije Hrvatske do 17 godina, a
dugogodišnji član HNK Gorica.

Dobitnici nagrade „PROMIDŽBA VG SPORTA“ – IGOR KARLO MAJIĆ i NŠ HNK GORICA
(Damir Grlić)

NADE GODINE:
Nagradu su dobili:
TONI BOROVAC – kadet HNK Gorica
ANTONIO BAKULA – pionir HNK Gorica i
MARKO KUŠEC – mlađi pionir GNK Dinamo, a prije toga član HNK Gorica

Dobitnici nagrade „NADA GODINE“ – TONI BOROVAC, ANTONIO BAKULA i MARKO KUŠEC
(šesti,sedmi i osmi s desna)

