ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “CIGLENICA”, CIGLENICA

Ciglenica, 05.01.2015.

IZVJEŠTAJ
o radu i aktivnostima kluba u 2014.g.

NATJECANJA
1.Natjecanje u 3.HKLS BjSk sezona 2013/2014 proljetni dio
Rang natjecanja
Sastav lige

3. Hrvatska kuglačka liga sjever zona Bjelovar  Sisak
„Poštar“, „Bilogora“ i „Željezničar“ iz Bjelovara,
„Stolar“ iz Jasenovca, „Slavonija“ i „BelinaNovska“ iz
Novske, „Siscia“, „Jedinstvo“ i „Zanatlija II“ iz Siska te
„Slavonac“ iz Lipovljana .
ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno

Način natjecanja
Rezultat
Utakmica

Pobjeda

Neriješeno

Poraz

Bod

Poeni

Setovi

Čunjevi

10

9

0

1

18

61:19

153,5:86,5

31139:29724

Plasman
Prosjek po utakmici
Prosjek po igraču
Ocjena

1. mjesto
3113,9
518,98
Zadovoljavajući i očekivani rezultat, ipak vidljiv je daljnji
pad u ukupnom prosjeku što je posljedica slabijeg
angažmana u drugom dijelu natjecanja.

2.Natjecanje u 2. HKLS sezona 2014/2015 jesenski dio
Rang natjecanja
Sastav lige

Način natjecanja
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2. Hrvatska kuglačka liga sjever
“Željezničar” iz Čakovca, “Lepoglava” iz Lepoglave,
“Željezničar” i “Cesta” iz Varaždina, “Obrtnik” iz
Krapinskih Toplica, “Zabok” iz Zaboka, “Sirela” iz
Bjelovara, “Koprivnica” iz Koprivnice, “BelinaNovska”
iz Novske, “Zanatlija” iz Siska i “Zanatlija” iz Kutine
ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, dvokružno
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Rezultat
Utakmica

Pobjeda

Neriješeno

Poraz

Bod

Poeni

Setovi

Čunjevi

11

0

1

10

1

13:75

84,5:179,5

33917:36143

Plasman
Prosjek po utakmici
Prosjek po igraču
Ocjena

12.mjesto
3083,36
513,89
Najlošiji rezultat u povijesti kluba. Donekle očekivan zbog
uvođenja nekoliko novih i neiskusnih igrača, ali uvelike
uzrokovan konstantnim gostovanjima bez mogučnosti
treniranja na adekvatnim kuglanama.

3.KUP natjecanja
Rang
Sastav
županije
Način natjecanja
Rezultat

Kup natjecanje na nivou Sisačkomoslavačke županije
Svi zainteresirani klubovi iz Sisačkomoslavačke
ekipno, 6 igrača po 120 hitaca, na ispadanje
Osvojeno 3.mjesto pobjedom protiv ekipe “Slavonije” iz
Novske rezultatom od 62, za sezonu 2013/2014.
Poraz u ¼ finalu protiv ekipe “Slavonac” iz Lipovljana
rezultatom 71 te ispadanjem iz daljnjeg natjecanja u
sezoni 2014/2015.
Dobar rezultat u sezoni 2013/2014 osvajanjem 3.mjesta.
U sezoni 2014/2015 pomalo neočekivano smo ispali od
kluba iz niže lige, ali i to je ogledalo stvarnog stanja u
kojem ekipe koje imaju mogučnost treninga na domaćoj
kuglani imaju i određenu prednost. A i ostaje činjenica da
nastupamo bez nekoliko standardnih igrača iz prijašnjih
sezona.

Ocjena

4.Ekipna natjecanja u 2014.g. ukupno

Rezultat
Utakmica

Pobjeda

Neriješeno

Poraz

Bod

Poeni

Setovi

Čunjevi

23

10

1

12

19

81:103

262:290

71116:72000

Prosjek po utakmici
Prosjek po igraču
Ocjena

3092
515,33
Drastično smanjen prosjek čunjeva za ćak 11 po igraču

je
razlog za zabrinutost. Uzrok tome je uz već od prije
poznate probleme s kuglanom u Kutini i uvođenje novih i
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neiskusnih igrača u službene utakmice ali i nešto slabiji
angažman na treninzima što moramo popraviti.
5.Pojedinačna natjecanja
Pojedinačno natjecanje na nivou Sisačkomoslavačke županije
Mjesto i datum
Način natjecanja
Konkurencija
Rezultati

Ocjena

Novska, 04.10.2014. i Sisak 05.10.2014.
2 nastupa po 120 hitaca mješovito (15+15)
21 prijavljeni igrač s područja SMŽ
Luko Del Ponte
4.mjesto sa 1120 čunjeva
Ivan Jakovljević
11.mjesto sa 1038 čunjeva
Ninoslav Gorički
18.mjesto sa 982 čunja
Jedan plasman na regiju. Rezultati unutar prosjeka

igrača
u ekipnom natjecanju. Konkurencija iz godine u godinu
sve
slabija.
6.Parovna natjecanja
Parovno prvenstvo Regije sjever
Mjesto i datum
Način natjecanja
Konkurencija
Rezultati

Ocjena

Čakovec, 09.11.2014.
1 nastup po 120 hitaca mješovito (15+15) s dva igrača
16 najboljih parova iz regije
08. mjesto sa 1119 srušenih čunjeva
Gabrijel Salvador 529
Luko Del Ponte 590
Poprilično dobar nastup u vrlo jakoj konkurenciji.

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.
Posječenost treninzima je dosta slaba, nedostaju igrači koji su spriječeni poslovnim obvezama radom u
smjenama. Neki igrači nisu bili u mogučnosti natjecati se u jesenskom dijelu. Nedostaje stručan kadar za
rad s novim igračima te za vođenje treninga.
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 ove godine nije obnavljana. Zbog velike rotacije igrača biti će potrebno planirati nabavku
sportskih majci i dresova za natjecanje za sve igrače.
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OBJEKTI
Kuglana u Športskom centru u Kutini još uvijek ne zadovoljava uvjete natjecanja u 2.HKL što nam
predstavlja ogroman i nepremostivi problem u natjecanja i daljnjem razvoju igrača. Osim toga, kuglana i
popratni objekti u ŠC Kutina su u solidnom stanju uz minimalno održavanje kuglane od strane djelatnika
Športskog centra.
Službene utakmice igramo na Gradskoj kuglani u Novskoj koja nam je dostupna u terminima
određenim ugovorom s Gradom Novskom. Stanje kuglane je zadovoljavajuće uz male neznatne probleme s
popratnim objektom (svlačionice).
Objekti u Ciglenici se održavaju isključivo dobrovoljnim radom članova kluba i ostalim
zainteresiranim pojedincima. Stanje istih je relativno dobro iako će biti potrebno malo više angažmana pri
održavanju terena za mali nogomet. Također nužno bi bilo i adekvatno iskoristiti stol za stolni tenis koji
trenutno nije baš često upotrebljavan zbog nedostatka adekvatnog prostora za isti.

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. Putni troškovi se isplačuju isključivo za
putovanja na službena natjecanja i to ne sva.
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
Krajem lipnja održana je svečanost obilježavanja 50. godišnjice postojanja kluba. Prilikom svečane
proslave podjeljene su nagrade i priznanja dugogodišnjim članovima kluba te sponzorima. Na svečanosti su
prisustvovali gosti iz klubova s kojima se natječemo te predstavnici Grada Popovače te sponzora.
Svečanost obilježavanja je financijski potpomognuta sredstvima Grada Popovače te Zajedince športskih
udruga i saveza Sisačkomoslavačke županije kojima ovim putem zahvaljujemo.
Redovito se vodila briga o liječničkim pregledima igrača, godišnjim licenciranjima i potvrđivanju
igračkih iskaznica. Održana je Izborna Skupština kluba u ožujku na kojoj su produžene funkcije postoječoj
strukturi upravljanja.
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.
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Konstantno se i redovito ažurira stranica kuglačkog kluba, koja služi i kao svojevrsna
arhiva aktivnosti i rezultata samog kluba.

ČLANSTVO
Klub broji 19 registriranih igrača i 18 članova kluba. Ukupno 37 članova kluba.

Predsjednik kluba
Zdenko Dal Ponte
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