Povijest

Pikado klub «Nevera» osnovan je 16.01.1998. premda kao ekipa nastupa tri godine prije svoje
službene i pravne registracije.
Klub je u početku okupljao ljubitelje pikada u konobi «Nevera» na Viškovu i prije 11 godina
započeo put svojim uspješnim sportskim stazama.
Iste godine kada je i osnovan osvaja državno prvenstvo «B» lige i na taj način čekira kartu
za europsko prvenstvo koje je održano u Marmarisu, u Turskoj. No kako je to bio prvi doticaj sa
europskom pikado scenom shvatljivo je da se morao platiti danak neiskustvu, ali svejedno sa
osvojenim 3. mjestom, mladi klub, je bio itekako bio zadovoljan. I tako kako je počelo pa do
današnjih dana nastavlja se niska izuzetnih rezultata.

Kako je lista uspjeha podugačka iz bogate povijesti izdvojio bih najbitnije:
- Državni prvaci u «B» ligi u
sezoni 1997/98
- Državni prvaci u «A» ligi u
sezonama 2001. i 2003.
- Osvajači državnog kupa u
sezoni 2001. I 2005.
- Višestruki prvaci županijske
«A» lige. U sezoni 2005./06. bez poraza i bez remija
osvaja treći put za redom županijski tron.
- Klub je iz svojih redova dao četiri
člana nacionalne vrste i kao takvi osvajaju
naslov europskih prvaka u Riminiju 2000.(Restović,Šestan,Hodžić) tj.
titulu viceprvaka
prošle godine u talijanskim Caorlama (Tibljaš).
- Marinko Lovrić je svjetski i europski prvak u brzinskom
pikadu gdje je osim titule
ostvario i svjetski rekord koji će biti teško
pomaknut budući da iznosi nezamislivih 36.9 u
disciplini 901 double out, a
sve je to prenosio i EUROSPORT.
- Veljko Tibljaš 2008. osvaja
prvu sezonu Lige pojedinaca i Ri Mastersa,a u istoj sezoni
najkorisniji je
igrač županijske „A“ lige
- 4. mjesto u «A» ligi na
europskom prvenstvu u Poreču
- 2.mjesto na Lowen turniru
godinu dana poslije također u Poreču
- Klub je sudjelovao i u humanitarnim
turnirima gdje se pomagalo onima kojima je ta
pomoć bila najpotrebnija,a
pogotovo djeci i nemoćnima
- Klub je jedan od osnivača
Županijskog pikado saveza, a sve u cilju promidžbe pikada
kao sporta kao i
općine Viškovo u kojoj uspješno djeluje
Jasno je da bi riznica uspjeha bila bogatija kada bi klub mogao pohoditi sva domaća i
europska prvenstva i na taj način prisutnu kvalitetu dovesti na još veću razinu.

Zasad toliko. Sportski pozdrav,
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