
Športski kuglački klub "Ciglenica" Ciglenica 
 
Ciglenica, 15. 01. 2012. 
 
                                                       I Z V J E Š T A J 
                               o radu i aktivnostima kluba u 2012, godini    
 NATJECANJA 
1. Natjecanje u ljigi 2011/2012 proljetni dio 
 
Rang natjecanja                                       3. hkl sjever grupa Bjelovar-Sisak 
Sastav lige                                               "Željezničar", "Poštar" i "Bilogora" iz Bjelovara 
                                                                "INA" i "Jedinstvo" iz Siska 
                                                                "Belina" iz Novske 
                                                                "Stolar" iz Jasenovca 
                                                                "Slavonac" iz Lipovljana 
                                                                "Daruvar-Termal" iz Daruvara 
                                                                "Ciglenica" iz Ciglenica 
Način natjecanja                                     ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno 
Rezultat                                                  9 utakmica, 7 pobjeda, 2 poraza, 52:20 u poenima 
                                                                                                            142,5:73,5 u setovima 
                                                                                                        28 593 čuna , 14 bodova 
Plasman                                                  1. mjesto i plasman u 2 HKL sjever 
Prosjek po utakmici                                3 177,00 čunjeva 
Prosjek po igraču                                       529,50 čunjeva 
Ocjena                                                     Ostvaren zadani cilj 
 
2. Natjecanje u 2 HKL sjever 2012/2013 jesenski dio 
 
Rang natjecanja                                      2. HKLsjever 
Sastav lige                                              "Željezničar" iz Čakovca 
                                                               "Željezničar" i "MIV" iz Varaždina 
                                                               "Zabok" iz Zaboka 
                                                               "Obrtnik" iz Krapinskih Toplica 
                                                               "Lepoglava" iz Lepoglave 
                                                               " Koprivnica" iz Koprivnice 
                                                               "Bjelovar" i "Sirela" iz Bjelovara 
                                                               "Zanatlija" iz Kutine 
                                                               "Zanatlija" iz Siska 
                                                               "Ciglenica" iz Ciglenica 
Način natjecanja                                  ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno 
Rezultat                                               11 utakmica, 2 pobjede, 1 neriješeno, 8 poraza 
                                                            27:61 u poenima, 105:159 u setovima 
                                                            34 592 čunjeva, 5 bodova 
Plasman                                              12. mjesto 
Prosjek po utakmici                           3 144,72 
Prosjek po igraču                                  524,12 



Ocjena                                                Slabo. Treniranje na jednoj, a takmičiti se na drugoj 
                                                           kuglani rezultiralo je i slabijim prosjecima i gublje- 
                                                           nju utakmica na "domaćoj" kuglani, što drugima 
                                                          daje skoro nedostižnu prednost. 
 
3. CUP natjecanja 
 
Rang natjecanja                                  CUP Sisačko-Moslavačke županije 
Satav grupe određene žrijebom          "Belina" iz Novske 
                                                            "Zanatlija" iz Siska 
                                                            "Zanatlija" iz Kutine 
Način natjecanja                                ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, na ispadanje 
Rezultat                                             Pobjeda u 1. kolu protiv "Beline" iz  Novske 
                                                           6:2 u Novskoj 
                                                          Poraz u polufinalu protiv "Zanatlije" Sisak 
                                                           3:5 u Sisku 
                                                          Poraz u utakmici za 3. mj. od "Zanatlije" Kutina 
                                                           1:7 u Kutini 
Ocjena                                               Nesretan i nespretan poraz u polufinalu u Sisku i 
                                                          iznenađujuće jako dobra igra protivnika u Kutini 
                                                          Naša igra standardno loša. 
 
4. Natjecanja u 2012. godini ukupno 
 
Rezultat                                       23 utakmice, 10 pobjeda, 1 nerješeno, 12 poraza 
                                                    89:95 u poenima, 279:273 u setovima 
                                                    72 617 čunjeva, 19 bodova 
Prosjek po utakmici                    3 157,26 čunjeva 
Prosjek po igraču                           526,21 čunj 
Ocjena                                        Lanjski je prosjek bio 525,63 po igraču što je tu negdje,  
                                                   ali je vidljivo da nema značajnijeg napretka i zbog toga                  
                                                   ne možemo biti zadovoljni. 
 
5. Pojedinačna natjecanja 
 
a) Pojedinačno natjecanje KS Sisačko-Moslavačke županije 
 
Mjesto i datum              Sisak i Novska 06. i 07. 10. 2012.  
Način natjecanja            2 puta po 120 hitaca na dvije kuglane 
Konkurencija                 30 pojedinaca iz klubova s područja županije 
Rezultati                        Saša Del Ponte        6. mjesto sa 1 103 čunja 
                                      Luko Del Ponte      11. mjesto sa 1 064 čunja 
                                      Zvonko Klenkar     15. mjesto sa 1 043 čunja 
                                      Paolo Del Ponte    16. mjesto sa  1 041 čunj 
                                       Ninoslav Gorički   22. mjesto sa  1 010 čunjeva 
Ocjena                         Zamalo ostvaren cilj s dva plasmana ne poj. pr. regije. 



                                    Prosjek rezultata od 526,10 još uvijek određuje našu neefikasnost u            
                                    u igrama na kuglanama sa pločama. 
 
b) Pojedinačno prvenstvo regije sjever za 2012. godinu 
 
Mjesto i datum             24. i 25. 11. 2012. godine u Varaždinu i Novskoj 
Način natjecanja          2 puta po 120 hitaca na dvije kuglane 
Konkurencija               40 pojedinaca koji su izborili nastup na županijskim prvenstvima 
Rezultat                        Saša Del Ponte            32. mjesto sa 1 030 čunjeva 
Ocjena                          Slab nastup u Varaždinu pokvarilo plasman. 
 
c) Pojedinačno prvenstvo veterana 
 
Mjesto i datum          28. i 29. 04. 2012. u Varaždinu 
Način natjecanja        120 hitaca, jedno bacanje 
Rezultat                      U konkurenciji U 65, Zvonko Klenkar 552 čunja, 3. mjesto 
Ocjena                        Čestitamo! 
 
d) Ostala natjecanja 
 
Mjesto i datum         26. 08. 2012. u Lipovljanima 
Način natjecanja       narodnim načinom 6 igrača po tri hitca u 6 rundi 
Rezultat                    drugo mjesto 
Ocjena                      Nadali se prvom mjestu, ali je pobjednik imao malo više sreće. 
 
TRENINZI 
      Trneinzi su se redovito održavali 2 puta tjedno po 2 sata na 4 staze u Kutini 
ponedjeljkom i srijedom od polovice kolovoza do kraja travnja. Na početku natjecanja u 
rujnu pokušali smo i s treninzima u Novskoj, ali smo brzo odustali jer se dobiveni termin 
utorkom nikako nije uklapao s našim terminima u Kutini. Posjećenost treninzima je 
dobra, jer nedostaju samo oni koji u to vrijeme rade, bolesni su ili imaju druge 
neodgodive obaveze. 
      U ljetnom razdoblju stanke natjecanja članovi ekipe redovito boćaju i igraju mali 
nogomet na terenima u Ciglenici, a neki rekreativno kuglaju na nekim drugim terminima 
u Kutini. 
 
ŠPORTSKA OPREMA 
     Svaki je igrač zadužen s najmanje jednim kompletom sportske opreme, koju sam čuva 
i održava. 
      Ove godine uspjeli smo nabavaiti novi komplet sportske obuće iz sredstava dotacije 
ZSU i S Sisačko-Moslavačke županije, te novi komplet dresova od sponzora, kojima i 
ovom prolikom zahvaljujemo. 
 
 
 
 



OBJEKTI 
    Svi primjećuju da je tijekom prošlih godina puno učinjeno na objektima Športskog 
centra u Kutini (novo krovište, uređenje dvorana, igralište s umjetnom travom, 
održavanje bazena, otvaranje visoke škole itd). U Izvještaju od prošle godine mogli smo 
spomenuti i poboljšanje uvjeta na kuglani (uređenje sanitarnog čvora, nabavke novih 
kugli, bolje tekuće održavanje i sl). Na žalost, unatoć svim obećanjima, nastojanjima i 
dogovorima, uvjeti za igranje utakmica u 2.HKL još nisu ispunjeni, pa utakmice i dalje 
moramo igrati u Novskoj, a zbog nedostatka termina i troškova putovanja, treniramo u 
Kutini, što utječe na slabije rezultate. 
    Vjerujemo da će dugogodišnja obečanja i dogovori grada i općina uroditi plodom 
unatoć teškoj financijskoj situaciji i da ćemo u 2013. godini trenirati i igrati utakmice na 
istoj kuglani, u Kutini. 
    Objekti u Ciglenici se koriste i održavaju po potrebi dobrovoljnim radnim akcijama 
pojedinaca i zainteresiranih. 
 
PUTOVANJA 
   Sva putovanja obavljaju se vlastitim automobilima, jer drugačije nije ni moguće. 
Štednjom na drugim stavkama uspijevamo nadoknaditi barem dio troškova, jer je zadnjih 
godina ova stavka sve veća i mora se nadoknađivati barem u dijelu troškova potrošenog 
goriva. 
    Sva su putovanja na sreću i ove godine prošla bez ikakvih problema i bez nezgoda, a 
putovanja igrači dogovaraju međusobno, pa ni tu nije bilo nikakvih problema. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI 
    Redovito se vodila briga o liječničkim pregledima igrača, mada mislimo da je dva puta 
godišnje malo previše, o godišnjem licenciranju igrača i potvrđivanju igračkih iskaznica. 
    Održana je redovita godišnja Skupština kluba. 
    Redovito se vode knjige financijskog poslovanja i plačaju računi, što zahvaljujemo i 
redovitom financijskom dotiranju kluba od strane ZSS i U općine Popovača, pa ovim 
putem zahvaljujemo na suradnji i korektnim odnosima. 
    Redovito se prisustvovalo Plenumima klubova, sastancima Udruga i sudjelovalo u radu 
grupe zadužene za forsiranje rekonstrukcije kuglane. 
    Stalno se i redovito ažurira stranica kluba na čemu ovom prilikom zahvaljujemo Luki. 
    Ove godine je  klub i neki njegovi članovi aktivno sudjelovali u pomaganju 
predsjedniku Mjesnog odbora Ivici Pasancu na njegovom nemjerljivom doprinosu u 
stvaranju knjige "Talijani u Ciglenici". Ponosni smo i sretni što je knjiga tu, što je 
možemo poklanjati našim prijateljima takmičarima u ligi i na taj način možemo širiti 
saznanja o CIglenici. Ovim putem zahvaljujemo svim donatorima i svima koji su na bilo 
koji način pomogli da knjigu imamo i da se više ne možemo zaboraviti. 
 
ČLANSTVO 
    Klub broji 18 registriranih igrača i 32 člana kluba. 
 
tajnik kluba                                                                                               Predsjednik kluba 
 
Josip  Del Ponte                                                                                       Zdenko  Dal Ponte 


