
SPORTSKA UDRUGA "LIGA HERCEGOVINE" 

ŠIROKI BRIJEG 

N/r gosp. Ivan Zeljko, predsjednik 

Poštovani predsjedniče Zeljko,   

Raduje me činjenica kako je ovo već 15. (petnaesta)  po redu organizacija „Liga 

Hercegovine“, a  prethodne tri pod pokroviteljstvom HNS-a  i mene osobno kao 

Predsjednika.   

Ovom prilikom Vama gosp. Zeljko  kao i Organizacijskom Odboru za 2019. 

godinu  želim uputiti riječi potpore i zahvalnosti za uspješnu Organizaciju 

malonogometnih turnira koje su preko naših Općina i Gradova i njihovih 

predstavnika, a  kroz naše tri Županije ZHŽ, HNŽ i HBŽ doveli do završnog 

turnira koji se upravo večeras održava u Posušju.  Vjerujući kako će se nastaviti 

ovo sportsko, a napose i  Hrvatsko okupljanje  koje je postalo već tradicionalno, 

te kako će se širiti pozitivna druženja kao i fer natjecanja kroz naše Općine i 

Gradove koje pripadaju navedenim Županijama pa i šire gdje žive Hrvati na 

prostoru BiH.    

Večeras je pripalo natjecanje ekipa za treće mjesto Ružići /Grude – Gradac 

Posušje , te za  prvo mjesto Kočerin / Široki Brijeg – Rodoč 1 / Mostar. U duhu 

dobre suradnje kako igrača, trenera i sudaca  želim uputiti iskrene čestitke svima 

koji su na bilo koji način doprinijeli da ovo natjecanje fer i pošteno privedete 

kraju. Navijačima koji su Vas pratili cijelo vrijeme kroz svoje Općine/Gradove  

želim  da uživaju i večeras u fer i poštenoj igri ,a najboljem pobjedniku večerašnje 

završnice na ovaj način upućujem  iskrene čestitke i neka nastave širiti pozitivna 

športska druženja.  

Svim gostima posjetiteljima ovog značajnog turnira „Liga Hercegovine„ želim 

na ovaj način uputiti iskrene prijateljske pozdrave  i zahvaliti na potpori posebno 

izborniku Zlatku Daliću što je odvojio svoje vrijeme i još jednom dokazao kako 

nije zaboravio svoje korijene i kako je spreman pomoći svom hrvatskom narodu 

na prostoru Bosne i Hercegovine.   

Zbog nemogućnosti osobne nazočnosti moj izaslanik je gosp. Ljubo Grizelj, član 

predsjedništva HDZ BiH i načelnik općine Grude.    

Uz želju za dobro druženje još jednom Vam upućujem srdačan prijateljski 

pozdrav!  

        PREDSJEDNIK  

                    Dr. Dragan Čović  

Mostar, 23. kolovoza 2019. godine.  


