
  

 

 

 

 
Popis dobitnika nagrada Grada Omiša u sportu za 2019.g. po kategorijama: 

 

- NAJBOLJI SPORTAŠ GRADA OMIŠA ZA 2019. g. 

 
IVAN MIMICA  - Košarkaški klub  OMIŠ - Čagalj Tours,  

 
Nakon dugogodišnje bogate  košarkaške karijere u prvoligaškim klubovima Hrvatske i inozemstva,  i 

u ovoj sezoni nastupa za svoj matični košarkaški klub  u kojem je odlučio završiti svoju košarkašku  

karijeru. Svojim iskustvom i kvalitetom  daje veliki doprinos u postignutim  rezultatima kluba, a 

mladim sportašima je veliki uzor kao jedan od najboljih igraća Prve muške košarkaške lige. 

          

 

- NAJBOLJA SPORTAŠICA GRADA OMIŠA ZA 2019. g. 

         

LAURA ĆOSO  - TAEKWONDO KLUB GUSAR - OMIŠ  

 
Uzorna učenica opće gimnazije Jure Kaštelana u Omišu. Taekwond-om  se bavi od 2009.  od kada je 

ovaj olimpijski sport došao u Omiš.  Kategorizirana je sportašica  po rješenju Hrvatskog olimpijskog 

odbora. Osvajačica brojnih medalja od kojih su najistaknutije u 2019: 

- 3. mjesto seniorsko Prvenstvo Hrvatske, plasman 5-8 mjesta Prvenstvo Hrvatske U-21, plasman 

5-8 mjesto Croatia open G-1 olimpic class. 

 

 

- NAJBOLJA SPORTSKA UDRUGA GRADA OMIŠA ZA 2019. g. 

 
KOŠARKAŠKI KLUB  OMIŠ - ČAGALJ TOURS 

 
Klub je u svom gotovo pedesetogodišnjem postojanju  u protekloj godini doživio povijesni uspjeh.  

Nakon osvajanja prvog mjesta u II.HKL - Jug i  dodatnih kvalifikacija koje su organizirane u Omišu, 

klub izborio je  pravo igranja u Prvoj košarkaškoj ligi u sezoni 2019/20. Odličnim startom u prvom 

dijelu sezone te velikim uspjehom u Kup natjecanjima gdje su bili na pragu ulaska među osam 

najboljih klubova u Hrvatskoj. 
 

 

- NAJBOLJI  SPORTSKI TRENER GRADA OMIŠA ZA 2019. g. 
 

DUJE MARETIĆ - MALONOGOMETNI KLUB OLMISSUM, OMIŠ 
 
- Osvajač 2. HMNL 

- Plasman u 1. HMNL 

- Finalist Kupa Hrvatske 

 

 

- PERSPEKTIVNI SPORTAŠ-ICA GRADA OMIŠA ZA 2019. g. 

 
MERI BEOVIĆ  - TAEKWONDO KLUB GUSAR - OMIŠ  
 

Odlična je  učenica  Prirodoslovne gimnazije u Splitu. Najistaknutiji rezultati u 2019: 

- Kategorizirana sportašica HOO u 2019. godini. 

- Kadetska Prvakinja Hrvatske 2019. 

- 2. na rang ljestvici hrvatske reprezentacije 2019.  

- 2. mjesto kriterijski turnir za ulazak u kadetsku reprezentaciju Bistra open 2019. 

- 2. mjesto kriterijski turnir za ulazak u kadetsku reprezentaciju Susedgrad Sokol pokal 2019. 

- 3. mjesto Croatia open 2019. 

 


