ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB „CIGLENICA“
Ciglenica, 31.01.2014.

IZVJEŠTAJ
O radu i aktivnostima kluba u 2013. godini
NATJECANJA
1. Natjecanje u ligi 2012/2013 proljetni dio
Rang natjecanja

2.HKL sjever

Sastav lige

„Bjelovar“ i „Sirela“ iz Bjelovara, „Željezničar“ i „MIV“ iz
Varaždina, „Lepoglava“ iz Lepoglave, „Zanatlija“ iz Siska i
iz Kutine, „Zabok“ iz Zaboka, „Koprivnica“ iz Koprivnice,
„Obrtnik“ iz Krapinskih Toplica i „Željezničar“ iz Čakovca

Način natjecanja

ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno

Rezultat
utakmica
11

pobjede
3

neriješeno
0

poraz
8

bod
6

30

poeni
: 58

119,5

setovi
: 144,5

Plasman

12.mjesto i ispadanje u 3.HKLS BjSk

Prosjek po utakmici

3219,72

Prosjek po igraču

536,62

čunjevi
35417 : 35851

2. Natjecanje u ligi 2013/2014 jesenski dio
Rang natjecanja

3.HKLS Bj Sk

Sastav lige

„Poštar“, „Bilogora“ i „Željezničar“ iz Bjelovara, „Stolar“
iz Jasenovca, „Slavonija“ i „Belina-Novska“ iz Novske,
„Siscia“, „Jedinstvo“ i „Zanatlija II“ iz Siska te „Slavonac“
iz Lipovljana

Način natjecanja

ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno

Rezultat
utakmica

pobjede

10

9

neriješeno
0

poraz
1

bod
18

poeni
56

Plasman

1.mjesto

Prosjek po utakmici

3130,20

Prosjek po igraču

521,70

:

setovi
24

138

:

102

čunjevi
31302

:

30342

3. KUP natjecanja
Rang natjecanja

Kup natjecanje na nivou SMŽ

Sastav

Svi muški klubovi u SMŽ osim KK „Stolar“ iz Jasenovca

Način natjecanja

ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, na ispadanje

Rezultat

Pobjeda u pretkolu protiv KK „Zanatlija“, Sisak (2.HKLS)
u Kutini 6-2 ,
Pobjeda u 1.kolu protiv KK „Jedinstvo“, Sisak (3.HKLS) u
Sisku 2-6,
Poraz u ½ finalu protiv KK „Siscia“, Sisak (3.HKLS) u Sisku
6-2.
Utakmica za 3.mjesto protiv KK „Slavonija“, Novska, još
nije odigrana.

4. Natjecanja u 2013. godini ukupno
Rezultat
utakmica

pobjede

neriješeno

poraz

24

14

0

10

bod
24

poeni
100

:

setovi
92

300,5

:

čunjevi
275,5

75870

:

66193

Prosjek po utakmici

3161,25

Prosjek po igraču

526,87

Ocjena

Lanjski prosjek je bio 526,21 što je gotovo jednako ali to
je vrlo relativan pojam koji ovisi i o samim kuglanama na
kojima nastupamo.

5. Pojedinačna natjecanja
a) Pojedinačno natjecanje na nivo Sisačko-moslavačke županije
Mjesto i datum

Novska, 03.11.2013.g.

Način natjecanja

1 puta po 120 hitaca mješovito (15+15)

Konkurencija

24 prijavljena igrača s područja SMŽ

Rezultati

Luko Del Ponte
Gabrijel Salvador
Paolo Del Ponte
Ivan Jakovljević

Ocjena

Jedan plasman na pojedinačno prv. regije, slabi rezultati
i jako mala i slaba konkurencija.

2.mjesto sa 564 čunja
7.mjesto sa 539 čunjeva
15.mjesto sa 531 čunjem
23.mjesto sa 489 čunjeva

b) Pojedinačno prvenstvo regije sjever
Mjesto i datum

Bjelovar i Čakovec, 21. i 22.12.2013.g.

Način natjecanja

2 puta po 120 hitaca mješovito (15+15)

Konkurencija

28 igrača koji su izborili nastup na prvenstvima županija

Rezultati

Luko Del Ponte

Ocjena

Jako loš prvi nastup u Bjelovaru, očekivalo se puno više.

23.mjesto sa 1072 čunja

TRENINZI
Treninzi se redovito održavaju 2 puta tjedno po 2 sata na 4 staze na kuglani u ŠC Kutina,
ponedjeljkom i srijedom od polovice kolovoza do kraja travnja. Proljetos smo odigrali nekoliko treningutakmica u Novskoj zahvaljujući susretljivosti KK „Slavonija“ što je naočigled popravilo rezultate u 2.HKLS
ali za sami ostanak u ligi nedovoljno.
Posječenost treninzima je dobra, nedostaju samo oni koji su spriječeni poslovnim obvezama ili
eventualnim ozljedama i bolešću. Posebno nas veseli povratak nekih igrača kuglanju i natjecanjima.
U ljetnom razdoblju u kojem nema natjecanja, igrači kondiciju održavaju malim nogometom i
boćanjem na terenima u Ciglenici, a neki rekreativno kuglaju na drugim terminima u Kutini.

ŠPORTSKA OPREMA
Svaki je igrač zadužen s najmanje jednim kompletom sportske opreme, koju sam čuva i održava.
Športska oprema je obnovljena športskom obućom te je svaki igrač dobio športsku zimsku jaknu.

OBJEKTI
Unatoč načelnim dogovorima između gradova Kutine i Popovače te općinom Lipovljani o obnovi
kuglane u ŠC Kutina, isto još uvijek nije realizirano. Iako utakmice u 3.HKLS možemo igrati na ovakvoj
kuglani u Kutini, eventualni plasman u viši rang će nas ponovno potjerati na obližnje objekte u Sisku ili
Novskoj koji imaju uvjete za taj viši rang natjecanja. Zahvaljujemo se Gradu Popovača na iskazanoj inicijativi
oko obnove kuglane do koje za sada još nije došlo zbog problema s financiranjem u Gradu Kutini.
Održavanje kuglane u ŠC Kutina je donekle zadovoljavajuće. Utakmice su nerijetko na rubu
regularnosti zbog niske temperature (16°C) te se same staze ne održavaju redovito ali sve ostalo je manjeviše u redu.
Objekti u Ciglenici se koriste i održavaju po potrebi dobrovoljnim radnim akcijama pojedinaca,
većinom članova kluba i ostalih 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 putovanja na sreću su prošla i ove godine 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, godišnjim licenciranjima i potvrđivanju
igračkih iskaznica.
Održana je redovita godišnja Skupština kluba.
Redovito se vode knjige financijskih poslovanja i plaćaju računi, što zahvaljujemo i redovitom
financijskom dotiranju ZSUIS Grada Popovače, te i ovim putem zahvaljujemo na suradnji i korektnim
odnosima.
Redovito se prisustvovalo Plenumima klubova, sastancima Udruga i sudjelovalo u radu grupe
zadužene za forsiranje obnove kuglane u Kutini.
Konstantno se i redovito ažurira stranica kuglačkog kluba, koja služi i kao svojevrsna arhiva
aktivnosti i rezultata samog kluba.

ČLANSTVO
Klub broji 18 registriranih igrača i 32 člana kluba.

Tajnik kluba

Predsjednik kluba

Josip Del Ponte

Zdenko Dal Ponte

