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PRIJEDLOG ZA ODABIR PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠICA  
I ŠPORTAŠA U KATEGORIJAMA U23, U18 I U14 

 
 
Prijedlog za perspektivne športaše i športašice izrađen je na osnovu osvojenih medalja od 
2008. do 2011. godine te prosjeku svih rezultata koje su ostvarili na natjecanjima na 
prvenstvima Regije Centar i Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine te za kategorije 
U14 i U18 uzeti su u obzir i nastupi na Turnirima mladih. 
 
 

I. Kategorija juniorki U23 – žene 
 
Poredak: 

1. Ines Maričić 
2. Ines Hasić 
3. Matea Maković 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Ines Maričić, igračica Kuglačkog kluba Zagreb, 
koja u zadnje tri godine pokazuje znatan napredak u svojoj igri, uvijek se nalazi u samom 
vrhu na natjecanjima u juniorskoj kategoriji U23 Grada Zagreba i Republike Hrvatske, 
standardna je igračica svog Kluba koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene. Ines 
Maričić je bila članica kadetske i juniorske reprezentacije, a sada i seniorske reprezentacije. 
koja je ove godine nastupila na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu. Ines Maričić je 
kategorizirana športašice I. kategorije prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora 
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Ines Hasić, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – 
Zaboky, za razliku prvoplasirane igračice ne pokazuje veći napredak od 2008. godine na 
2011. godinu. Nastupila je na svim prvenstava Grada i Države u 2011. godini te je bila 
plasirana među prvih deset igračica u juniorskoj konkureciji U23 u svim kategorijama. 
Natječe se u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene. Ines Hasić je također članica juniorske 
reprezentacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Rijeci 2010. godine. 
 
Treći prijedlog je Matea Maković, igračica Kuglačkog kluba Zagreb, kod koje se vidi sve veći 
napredak od 2008. godine. Nastupila je na većini prvenstava Grada i Države u 2011. godini. 
Natječe se u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi. Matea Maković je kategorizirana sportašica III 
kategorije prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 
Osim ove tri igračice, analizirane su i slijedeće igračice: Sanja Sršić, Sanja Lasić i Josipa 
Mance.  
 
Prijedlog: 
. Kako je Ines Maričić ima I kategoriju po HOO-u, prijedlog za perspektivnog sportaša je Ines 
Hasić, a drugi prijedlog bila bi Matea Maković.  
 



 
II. Kategorija juniora U23 – muški  

 
Poredak: 

1. Matija Mance 
2. Aleksandar Drljača 
3. Ivan Zirdum 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnog športaša je Matija Mance, igrač Kuglačkog kluba Grmoščica, 
koji u zadnje tri godine pokazuje konstantu u svojoj igri i uvijek se nalazi u samom vrhu na 
natjecanjima u juniorskoj kategoriji U23 Regije Centar i Republike Hrvatske, standardni je 
igrač svog Kluba koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – muški. Matija Mance je bio 
član kadetske i juniorske reprezentacije i osvajač medalja na svjetskim prvenstvima. Matija 
Mance je s Ines Maričić  drži svjetski juniorski rekord u mix paru, a trenutno je član juniorske 
reprezentacije Hrvatske koji je nastupio na  Svjetskom prvenstvu 2010. godine. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Aleksandar Drljača, igrač Kuglačkog kluba 
Grmoščica, pokazuje napredak od 2008. godine na 2011. godinu. Nastupio je na svim 
prvenstvima Regije Centar i Republike Hrvatske i uvijek je bio plasiran među prvih deset 
igrača u juniorskoj konkureciji U23. Natječe se u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi Centar – muški. 
 
Treći prijedlog za perspektivnog igrača je Ivan Zirdum, igrač Kuglačkog kluba Medveščak 
1958, koji ne pokazuje veći napredak od 2008. godine.  
 
Osim ova tri igrača, analizirani su svi igrači koji su se natjecali u na prvenstvima Regije 
Centar i Republike Hrvatske. To su:, Damir Belčić, Dino Matijević, Filip Blažek, Juraj 
Cindrić, Krešimir Butek, Krešimir Vidović, Mario Glavak, Mario Vargek, Marko Klen, 
Marko Pohulek, Matija Domitrović, Tin Kuljašević i Vedran Nađ.  
 
Prijedlog: 
Smatram da bi Matija Mance trebao biti proglašen prespektivnim športašem za 2011. godinu 
Drugi izbor je Aleksandar Drljača, a treći prijedlog bio bi Ivan Zirdum. 
 
 
 
III. Kategorija mlađe juniorke U18 – žene 
 
Poredak: 

1. Tihana Čavlović 
2. Katarina Zajec 
3. Mateja Skupnjak 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Tihana Čavlović, igračica Kuglačkog kluba Endi 
– Tekstilac, koja u zadnje tri godine pokazuje porast u svojoj igri. Nastupila je na većini 
državnih prvenstava i uvijek je zauzimala mjesta u prvoj polovici. Tihana Čavlović je 
standardna igračica u svom Klubu koji se natječe u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi Centar – žene. 
Tihana Čavlović nastupila je na Svjetskom prvenstvu za mlađe juniorske ove godine u 
Sarajevu.  
 



Drugi prijedlog je Katarina Zajec, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – Zaboky, pokazuje 
napredak u rezultatima od 2008. godine na 2011. godinu. Nastupila je na svim prvenstima 
Grada i Države. Nastupa za svoj klub koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene. 
 
Treći prijedlog za perspektivnu igračicu je Mateja Skupnjak, igračica Kuglačkog kluba 
Zagreb – Zaboky. Mateja Skupnjak je pokazala pad u svojoj igri u ovoj godini. Nastupila je 
samo na državnim prvenstvima i uvijek je zauzimala mjesta u prvoj polovici. Nastupa za Klub 
koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene. Mateja Skupnjak je članica juniorske 
reprezentacije Hrvatske koja će nastupila na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.  
 
Osim ove tri igračice, analizirane su i slijedeće igračice: Ivana Milas, Kristina Prebeg, Lucija 
Marta Jelavić, Lucija Zajec, Lorena Gavranović, Tena Jurkas i Mateja Kulej 
 
Prijedlog: 
Predlažem da Tihana Čavlović bude proglašena za perspektivnu športašicua za 2011. godini u 
kategoriji mlađe juniorke U18. Drugi prijedlog je Katarina Zajec 
 
 
IV. Kategorija mlađi juniori U18 – muški  
 
Poredak: 

1. Kristijan Čavčić 
2. Adrian Belar 
3. Leon Pašiček 

 
Obrazloženje 
Prvi u poretku za perspektivnog športaša je Kristijan Čavčić, igrač Kuglačkog kluba 
Medveščak 1958, koji u zadnje tri godine pokazuje konstantu u svojoj igri. Kristijan je bio 
član mlađe juniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu 2011. godine.  
 
Drugi u poretku za perspektivnog igrača je Adrian Belar, igrač Kuglačkog kluba Centar. 
Adrian pokazuje rast u svojoj igri unazad tri godine.  
 
Leon Pašiček, igrač Kuglačkog kluba Centar, pokazuje znatan napredak u rezultatima od 
2008. godine na 2010. godinu, te stagnaciju u igri u 2011. godini. Nastupio je na svjetskom 
prvenstvu za kadete 2010. godine. 
 
Osim ova tri igrača, analizirani su i slijedeći igrači: Antonio Gredelj, Božo Munjas, Dominik 
Hrdas, Karlo Herceg, Krešo Blagus, Kristijan Leskovčanin, Luka Dragičević, Matej Koren, 
Matija Pavlinić, Tomislav Domitrović, Dominik Fuček, David Lavrenčak, Šimun-Petar 
Jelavić, Josip Romančuk i Ivan Sedlić 
 
Prijedlog: 
Predlažem da se za perspektivnog športaša za 2011. godini u kategoriji mlađi juniori U18 
proglasi Kristijan Čavčić. Drugi prijedlog je Adrian Belar. 
 
 
 
 
 
 



V. Kategorija kadetkinje U14 – žene  
 
Poredak: 

1. Mirna Bosak  
2. Narda Štulić 
3. Tea Miljković 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Mirna Bosak, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – 
Zaboky, koja u zadnje tri godine pokazuje porast u svojoj igri.  
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Narda Štulić, igračica Kuglačkog kluba Zagreb je 
pokazala znatan rast u igri unazad tri godine.  
 
Tea Miljković, igračica Kuglačkog kluba Zagreb, pokazuje rast u rezultatima od 2009. godine 
na 2011. godinu. 
 
Osim ovih igračica, analizirane su i slijedeće igračice: Zvonimira Lemaić i Iman Gouda. 
 
Prijedlog: 
Predlažemo da Mirna Bosak bude proglašena za perspektivnu športašicu u 2011. godini u 
kategoriji kadetkinje U14.  
 
 
VI. Kategorija kadeti U14 – muški 
 
Poredak: 

1. Tin Kancir 
2. Mislav Vuković 
3. Filip Zadravec 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnog športaša je Tin Kancir, igrač Kuglačkog kluba Centar, koji u 
zadnje tri godine pokazuje porast u svojoj igri igrajući na prvenstvima Regije Centar, 
Republike Hrvatske. U 2011. godini izborio se je i nastupio na svim prvenstvima Hrvatske u 
kategorijama U-14, U-18 i U-23. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Mislav Vuković, igrač Kuglačkog kluba Centar. 
Mislav koji pokazuje porast u rezultatima od 2008. godine na 2011. godinu.  
 
Filip Zadravec, igrač Kuglačkog kluba Centar, pokazuje rast u rezultatima od 2009. godine na 
2011. godinu. 
 
Osim ovih igrača, analizirani su i slijedeći igrači: Antonijo Križić, Jakov Ugarković, Josip 
Tunjić, Leo Lovreković, Mihovil Kuhar, Roko Jelavić, Trpimir Stary i Matko Klančir,  
 
Prijedlog: 
Predlažem da Tin Kancir bude proglašen za perspektivnog športaša u 2011. godini u 
kategoriji kadeta U14.  
 
 



 
 
Nadam se da će u budućnosti ove igračice i igrači nastaviti trenirati u svojim kuglačkim 
sredinama i pokazati napredak u svojim rezultatima te dobiti više prilike igrati u svojim 
klubovima kako bi sazrjeli u vrhunske igračice i igrače.   
 
 
Prijedlog Izvršnom Odboru ZKS donošenje slijedeće odluke: 
 
 

1. Perspektivne sportaši Zagrebačkog kuglačkog saveza za 2011. godinu su 
U-23    INES HASIĆ     KK Zagreb-Zaboky 
U-23    MATIJA MANCE      KK Grmoščica 
U-18    TIHANA ČAVLOVIĆ  KK Endi-Tekstilac 
U-18    KRISTIJAN ČAVČIĆ    KK Medveščak 1958 
U-14    MIRNA BOSAK          KK Zagreb-Zaboky 
U-14    TIN KANCIR           KK Centar 

 
2. Gore navedenim sportašima od 01.01. do 31.12. 2011. godine pokrivati će se mjesečni 

troškovi do 330,00 kuna (odnosno 3.960,00 kuna godišnje) za nabavku sportske 
opreme, dodatno korištenje teretane, trim-kabineta, fitnesa, masaže, liječničkih 
tretmana i vitaminizacije. 

 
3. Perspektivna sportašica Zagrebačkog kuglačkog saveza za 2011. godinu je 

U-18     KATARINA ZAJEC  KK Zagreb-Zaboky 
Igračici će se pokrivati mjesečni troškovi do 270,00 kuna (odnosno 3.240,00 kuna 
godišnje) za nabavku sportske opreme, dodatno korištenje teretane, trim-kabineta, 
fitnesa, masaže, liječničkih tretmana i vitaminizacije. 

 
4. Gore navedeni iznosi isplaćivati će se na žiro račun imenovanih po dostavljanju 

računa, za gore navedene aktivnosti. 
 
 
 
 
  

  Prijedlog izradio: 
 

  Miroslav Semenski 


