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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 
2009. do 2012. godine te prosjeku svih rezultata koje su ostvarili na natjecanjima na 
prvenstvima Regije Centar i Republike Hrvatske od 2009. do 2012. Godine, a za kategorije 
U14 i U18 uzeti su u obzir i nastupi na Turnirima mladih. 
 
 

I. Kategorija juniorki U23 – žene 
 
U razmatranju prijedloga uzete su u obzir slijedeće igračice: Sanja Lasić, Josipa Mance, Ivana 
Milas, Mateja Skupnjak i Katarina Zajec. 
 
Poredak: 

1. Katarina Zajec 
2. Sanja Lasić 
3. Josipa Mance 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Katarina Zajec, igračica Kuglačkog kluba 
Zagreb.Zaboky, koja u promatranom razdoblju pokazala znatan napredak u svojoj igri, iako je 
nakon sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu mlađih juniorki vidan pad rezultata. Za svoj klub 
koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene Katarina je odigrala skoro 50 % utakmica, 
dok je ostalo nastupala za svoj klub u ligi Mladih regije Centar. U prošloj godini bila je 
perspektivna sportašica u kategoriji U-18. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Sanja Lasić, igračica Kuglačkog kluba Zagreb, za 
razliku prvoplasirane igračice ne pokazuje veći napredak od 2009. godine na 2012. godinu. 
Nastupila je na jednom prvenstava Države u 2012. godini. Natječe se u ligi mladih regije 
Centar za svoj klub gdje je odigrala tek 50 % nastupa. 
 
Treći prijedlog je Josipa Mance, igračica Kuglačkog kluba Zagreb-Zaboky, kod koje se vidi 
mali napredak od 2009. godine. Natječe se za svoj klub u ligi mladih Regije Centar. 
 
 
II. Kategorija juniora U23 – muški  

 
U razmatranju prijedloga uzeti su u obzir slijedeći igrači: Kristijan Čavčić, Martin Huis, Dino 
Matijević, Božo Munjas, Filip Sedlar, Zdravko Tonković,  
 
Poredak: 

1. Božo Munjas 
2. Kristijan Čavčić 
3. Filip Sedlar 



 
Obrazloženje 
 
Prvi prijedlog za perspektivnog športaša je Božo Munjas, igrač Kuglačkog kluba Grmoščica, 
koji u pokazuje napredak u svojoj igri. Za svoj klub nastupa u ligi mladih Regije Centar, gdje 
je po prosjeku najbolje plasirani Zagrebački junior. Osim za svoj klub nastupao je i za 
Kuglački klub „Obrtnik“ gdje je odigrao skoro sve utakmice. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Kristijan Čavčić, igrač Kuglačkog kluba 
Medveščak 1958, pokazuje napredak od 2009. godine na 2012. godinu. U 2012. Godini 
nastupao je na za svoj klub u ligi mladih Regije Centar, te za kuglački klub Medvedgrad. Na 
pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske za juniore u 2012. godini najbolje je plasirani 
Zagrebački igrač, ali ove godine ima malo nastupa zbog učestalih povreda, što i utjeće na 
njegovo napredovanje. 
 
Treći prijedlog za perspektivnog igrača je Filip Sedlar, igrač Kuglačkog kluba Medveščak 
1958, koji je u ovoj godini stagnirao u rezultatima i igri. Nastupio je na prijateljskom susretu 
za reprezentaciju Hrvatske. 
 
 
III. Kategorija mlađe juniorke U18 – žene 
 
U razmatranju prijedloga uzete su u obzir slijedeće igračice: Mirna Bosak, Tihana Čavlović, 
Lorena Gavranović, Lucija-Marta Jelavić, Marta Klasnić, Mateja Kulej, Valentina 
Pavlaković, Klara Sedlar, Lucija Sedlar, Narda Štulić i Lucija Zajec. 
 
Poredak: 

1. Tihana Čavlović 
2. Klara Sedlar 
3. Lucija-Marta Jelavić 

 
Obrazloženje 
 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Tihana Čavlović, igračica Kuglačkog kluba Endi 
– Tekstilac, koja u zadnje četiri godine pokazuje porast u svojoj igri. Nastupila je na većini 
državnih prvenstava i uvijek je zauzimala mjesta u prvoj polovici, a ove godine osvojila je 3. 
mjesto na seniorskom prvenstvu. Tihana Čavlović je standardna igračica u svom Klubu koji 
se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi. Tihana Čavlović nastupila je na Svjetskom prvenstvu 
za juniorske ove godine u Njemačkoj.  
 
Drugi prijedlog je Klara Sedlar, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – Zaboky, pokazuje 
napredak u rezultatima od 2009. godine na 2012. godinu. Nastupila je na svim prvenstima 
Regije i Države. Za svoj klub koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi odigrala je skoro 50 
% utakmica, te u ligi mladih Regije Centar gdje je odigrala 70 % utakmica. 
 
Treći prijedlog za perspektivnu igračicu je Lucija-Marta Jelavić, igračica Kuglačkog kluba 
Zagreb – Zaboky. Lucija je nastupala za Klub koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi 
gdje je po prosjeku 27 igračica lige. Lucija-Marta Jelavić odigrala je i dvije utakmice u ligi 
mladih Regije Centar, a na prvenstvima Hrvatske većinom je osvajala medalje. 
 
 
 



 
IV. Kategorija mlađi juniori U18 – muški  
 
U razmatranju prijedloga uzeti su u obzir slijedeći igrači: Adrian Belar, Tomislav Domitrović, 
Dominik Fuček, Matej Gajić-Bukljaš, Dominik Hrdas, Emin Honić, Tin Kancir, Kristian 
Leskovčanin, Tibor Nemat, Leon Pašiček, Matija Pavlinić, Trpimir Stary, Josip Tunjić, 
Mislav Vuković i Filip Zadravec. 
 
Poredak: 

1. Adrian Belar 
2. Kristian Leskovčanin 
3. Tibor Nemat 

 
Obrazloženje 
Prvi u poretku za perspektivnog športaša je Adrian Belar, igrač Kuglačkog kluba Centar, koji 
u zadnje tri godine pokazuje konstantu u napredovanju svoje igre. Adrian je bio po ukupnom 
rezultatu najbolji igrač Državnih prvenstava, a nastupio je i na prijateljskom susretu za juniore 
za državnu reprezentaciju. Za svoj klub nastupao je u 2. Hrvatskoj ligi, u Regionalnoj ligi, te u 
ligi mladih Regije Centar, gdje je po prosjeku najbolji zagrebački igrač. 
 
Drugi u poretku za perspektivnog igrača je Kristian Leskovčanin, igrač Kuglačkog kluba 
Centar. Kristian pokazuje rast u svojoj igri unazad četiri godine. Za svoj klub nastupao je u 2. 
Hrvatskoj ligi, u Regionalnoj ligi, te u ligi mladih Regije Centar, gdje je 3. igrač lige. 
 
Treći prijedlog za perspektivnog sportaša je Tibor Nemet, igrač Kuglačkog kluba Medveščak 
1958, pokazuje znatan napredak u rezultatima od 2009. godine na 2012. godinu, Nastupa u 
ligi mladih regije Centar za svoj klub.  
 
 

V. Kategorija kadetkinje U14 – žene  
 
U razmatranju prijedloga uzete su u obzir slijedeće igračice: Petra Cindrić, Tea Dragičević, 
Doroteja Fijačko, Iman Gouda, Valentina Kovač, Zvonimira Lemaić i Tea Miljković. 
 
Poredak: 

1. Tea Miljković  
2. Tea Dragičević 
3. Doroteja Fijačko 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Tea Miljković, igračica kuglačkog kluba Zagreb, 
koja u zadnje četiri godine pokazuje porast u svojoj igri. Svojim rezultatima uvijek je u 
samom vrhu plasmana na državnim prvenstvima, te je i bila kandidat za reprezentaciju. Za 
svoj klub nastupala je u ligi mladih Regije Centar. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Tea Dragičević, igračica kuglačkog kluba Zagreb-
Zaboky je pokazala znatan rast u igri unazad četiri godine. Za svoj klub nastupala je u 
regionalnoj ligi mladih, gdje je odigrala 50 % nastupa.  
 
Treći prijedlog za perspektivnu sportašicu je Doroteja Fijačko, igračica Kuglačkog kluba 
Endi-Tekstilac, koja pokazuje rast u rezultatima od 2009. godine na 2012. godinu. Kako nema 
mnogo nastupa jer ne nastupa u ligi mladih, što i donekle fali za brži razvoj igračice. 



VI. Kategorija kadeti U14 – muški 
 
U razmatranju prijedloga uzeti su u obzir slijedeći igrači: Filip Boc, Martin Čus, Klaudio 
Djula, Tin Gospočić, Nikola Grubišić, Tomislav Kerhin, Matko Klančir, Zvonimir Mijatović, 
Karlo Pezić, Marin Rosandić, Marko Tročak i Tin Vicković,  
 
Poredak: 

1. Marin Rosandić 
2. Klaudio Djula 
3. Filip Boc 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnog športaša je Marin Rosandić, igrač Kuglačkog kluba Ponikve, 
koji u zadnje četiri godine stalno je u vrhu svoje uzrasne kategorije, osvajač mnogih medalja, 
te pokazuje porast u svojoj igri. Za svoj klub nastupao je u regionalnoj ligi mladih. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Klaudio Djula, igrač kuglačkog kluba Grmoščica. 
Klaudio pokazuje porast u rezultatima od 2009. godine na 2012. godinu, a posebno u ovoj 
godini. Za svoj klub nastupao je u regionalnoj ligi mladih. 
 
Treći prijedlog za perspektivnog sportaša je Filip Boc, igrač Kuglačkog kluba Ponikve, 
pokazuje rast u rezultatima od 2009. godine na 2012. godinu. Za svoj klub nastupao je u 
regionalnoj ligi mladih. 
 
 
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 2012. godinu su 
U-23    KATARINA ZAJEC     KK Zagreb-Zaboky 
U-23    BOŽO MUNJAS KK Grmoščica 
U-18    TIHANA ČAVLOVIĆ  KK Endi-Tekstilac 
U-18    ADRIAN BELAR    KK Centar 
U-14    TEA MILJKLOVIĆ          KK Zagreb 
U-14    MARIN ROSANDIĆ      KK Ponikve 

 
2. Gore navedenim sportašima od 01.01. do 31.12. 2012. godine pokrivati će se mjesečni 

troškovi do 363,00 kuna (odnosno 4.360,00 kuna godišnje) za nabavku sportske 
opreme, dodatno korištenje teretane, trim-kabineta, fitnesa, masaže, liječničkih 
tretmana i vitaminizacije. 

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

računa, za gore navedene aktivnosti. 
 
  

   Prijedlog izradio: 
  Miroslav Semenski 


