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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 
2006. do 2010. godine te prosjeku svih rezultata koje su ostvarili na natjecanjima na 
prvenstvima Regije Centar i Republike Hrvatske od 2008. do 2010. 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. Josipa Dolibašić 
3. Ines Hasić 
4. Sanja Sršić. 

 
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. Sezonu 
2009 / 2010 je završila na 2. mjestu prema poretku za Igračicu lige i prema poretku igračica 
prema vanjskom prosjeku. Ines Maričić je bila članica kadetske i juniorske reprezentacije te je 
s Matijom Manceom držala svjetski juniorski rekord u mix paru, a trenutno je članica 
juniorske reprezentacije Hrvatske koja će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u 
Rijeci od 24.  – 29.05.2010. godine.  
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Josipa Dolibašić, također igračica Kuglačkog 
kluba Zagreb. Josipa Dolibašić pokazuje rast u svojoj igri unazad tri godine, standardna je 
igračica u svom Klubu koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene, a sezonu 2009 / 
2010 je završila na 3. mjestu prema poretku igračica prema vanjskom prosjeku, a u poretku za 
Igračicu lige nije na popisu zbog nedovoljno nastupa (nedostaju 3 nastupa). Josipa Dolibašić 
je bila članica kadetske, juniorske i seniorske reprezentacije i osvajačica srebrne seniorske 
ekipne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dettenheimu u Njemačkoj 2009. godine, odigravši 
šest od sedam utakmica, a trenutno je članica juniorske reprezentacije Hrvatske koja će ove 
godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Rijeci od 24.  – 29.05.2010. godine.  
 
Ines Hasić, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – Zaboky, za razliku od dvije prvoplasirane 
igračice ne pokazuje veći napredak od 2008. godine na 2010. godinu. Nastupila je na većini 
prvenstava Grada i Države i u 2010. godini je bila plasirana među prvih deset igračica u 
juniorskoj konkureciji U23 u sve tri kategorije. Natječe se u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene 



i u poretku igračica prema gostujućem prosjeku zauzela je 36. mjesto, a u poretku za Igračicu 
lige nije na popisu zbog nedovoljno nastupa (nedostaju 4,5 nastupa). Ines Hasić je također 
članica juniorske reprezentacije koja će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Rijeci 
od 24.  – 29.05.2010. godine.  
 
Osim ove tri igračice, analizirane su i slijedeće igračice: Ana Marija Ostojić, Edita Hasić, 
Matea Maković, Sanja Sršić, Saša Pavlović i Sanja Lasić.  
 
Prijedlog: 
Ines Maričić i Josipa Dolibašić su kategorizirane športašice prema kategorizaciji Hrvatskog 
olimpijskog odbora. Ines Maričić ističe I kategorija 01.06.2010. godine, nedugo nakon 
završetka Svjetskog juniorskog prvenstva u Rijeci, dok Josipi Dolibašić ističe 01.06.2013. 
godine. Smatram da bi Ines Maričić trebala biti proglašena prespektivnom športašicom za 
2010. godinu od 01.06.2010. godine, ukoliko ne ostvari vrhunski na Svjetskom prvenstvu u 
Rijeci. Drugi izbor je Ines Hasić, ali također ako ne osvoji medalju u nijednoj konkureciji na 
Svjetskom prvenstvu. Ipak nadajući se medalji bilo kojeg sjaja i u bilo kojoj konkurenciji treći 
prijedlog bila bi Sanja Sršić.  
 
 
II. Kategorija juniora U23 – muški  

 
Poredak: 

1. Matija Mance 
2. Nikola Uzelac 
3. Aleksandar Drljača 
4. Ivan Bura 

 
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, a sezonu 2009 / 2010 
je završio na 12. mjestu prema poretku za Igrača lige i 17. mjestu prema poretku igrača prema 
vanjskom prosjeku. Matija Mance nastupa i u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi Centar – muški za 
Kuglački klub Radnik te je prema poretku igrača prema gostujućim nastupima zauzeo 3. 
mjesto, a kao igrač lige 5. mjesto. Matija Mance je bio član kadetske i juniorske 
reprezentacije i osvajač medalja na svjetskim prvenstvima. Matija Mance je s Ines Maričić  
držao svjetski juniorski rekord u mix paru, a trenutno je član juniorske reprezentacije 
Hrvatske koja će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Rijeci od 24.  – 29.05.2010. 
godine. Iako je ove godine imao slabiji prosjek od svog suigrača Nikole Uzelca u zbroju 
rezultata kod nastupa u juniorskoj konkurenciji, dobio je prednost zbog večeg broja osvojenih 
medalja u proteklim godinama.  
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Nikola Uzelac, također igrač Kuglačkog kluba 
Grmoščica. Nikola Uzelac pokazuje znatan rast u svojoj igri unazad tri godine, standardni je 
igrač u Klubu koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – muški. Sezonu 2009 / 2010 je 
završio na 14. mjestu prema poretku za Igrača lige, a prema poretku igrača prema vanjskom 
prosjeku na 19. mjestu. Nikola Uzelac nastupa i u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi Centar – muški 
za Kuglački klub Radnik te je prema poretku igrača prema gostujućim nastupima nakon 22. 
kola zauzeo 1. mjesto, a kao igrač lige je zauzeo 2. mjesto. Nikola Uzelac je bio član kadetske 



i juniorske reprezentacije i osvajač medalja na svjetskim prvenstvima, od kojih se najviše 
ističe zlatna medalja u sprintu na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Zadru 2008. godine. 
Nikola Uzelac je bio i član seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Dettenheimu 
2009. godine gdje je odigrao dvije od tri utakmice kvalifikacija. Nadalje je član juniorske 
reprezentacije Hrvatske koja će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Rijeci od 24.  
– 29.05.2010. godine.  
 
Aleksandar Drljača, igrač Kuglačkog kluba Centar, pokazuje napredak od 2008. godine na 
2010. 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 i u poretku igrača nakon 22. kola zauzeo je 29. mjesto.  
 
Osim ova tri igrača, analizirani su svi igrači koji su se natjecali u posljednjih pet godina na 
prvenstvima Regije Centar i Republike Hrvatske te u ligama. To su: Ante Skorić, Damir 
Belčić, Dino Matijević, Filip Blažek, Ivan Zirdum, Josip Skorić, Juraj Cindrić, Krešimir 
Butek, Krešimir Vidović, Luka jugović, Mario Glavak, Mario Vargek, Marko Klen, Marko 
Pohulek, Matija Domitrović, Tin Kuljašević i Vedran Nađ.  
 
Prijedlog: 
Matija Mance i Nikola Uzelac su kategorizirani športaši prema kategorizaciji Hrvatskog 
olimpijskog odbora. Obojici športaša, I kategorija, odnosno II kategorija ističe 01.06.2010. 
godine, nedugo nakon završetka Svjetskog juniorskog prvenstva u Rijeci, Smatram da bi 
Matija Mance trebao biti proglašen prespektivnim športašem za 2010. godinu od 01.06.2010. 
godine, ukoliko ne ostvari vrhunski rezultat. Drugi izbor je Nikola Uzelac, ukoliko ne ostvari 
vrhunski rezultat. Treći prijedlog bio bi Aleksandar Drljača. 
 
 
III. Kategorija mlađe juniorke U18 – žene 
 
Poredak: 

1. Tihana Čavlović 
2. Mateja Skupnjak 
3. Katarina Zajec 
4. Lucija Sedlar 

 
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. 
Sezonu 2009 / 2010 je završio na 5. mjestu prema poretku za Igrača lige, a prema poretku 
igrača prema vanjskom prosjeku na 7. mjestu. Tihana Čavlović je bila kandidatkinja za mlađu 
juniorsku reprezentaciju 2009. godine.  
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Mateja Skupnjak, igračica Kuglačkog kluba 
Zagreb – Zaboky. Mateja Skupnjak je pokazala pad u svojoj igri u ovoj godini iako se 
očekivao rast nakon osvojenih medalja na Svjetskom prventvu za mlađe juniorke U18 koje se 
održalo u Dettenheimu u Njemačkoj 2009. godine. Nastupila je na većini državnih prvenstava 
i uvijek je zauzimala mjesta u prvoj polovici. Odigrala je 10 utakmica za Klub koji se natječe 
u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene u sezoni 2009 / 2010 i zauzela 23. mjesto prema poretku 



igrača prema vanjskom prosjeku. Mateja Skupnjak je članica juniorske reprezentacije 
Hrvatske koja će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Rijeci od 24.  – 29.05.2010. 
godine.  
 
Katarina Zajec, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – Zaboky, pokazuje stagnaciju u rezultatima 
od 2008. godine na 2010. godinu. Nastupila je na većini prvenstava Grada i Države. Odigrala 
je 8 utakmica za svojklub koji se natječe u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – žene 2 i zauzela je 64 
mjesto prema poretku igrača prema vanjskom prosjeku. Također je odigrala 9 utakmica u 2. 
Hrvatskoj kuglačkoj ligi Centar – žene i u poretku igračica zauzela je 32. mjesto.  
 
Osim ove tri igračice, analizirane su i slijedeće igračice: Ana Zajec, Andrea Završki, Božena 
Šmaguc, Bruna Katavić, Dorotea Vuk, Emanuela Lopac, Franka – Petra Zorić, Helena Pezić, 
Iva Vojtjeh, Ivana Milas, Kristina Prebeg, Lucija Marta Jelavić, Lucija Zajec, Martina Malec, 
Mateja Jokić i Sara Đerić. 
 
Prijedlog: 
Predlažemo da Tihana Čavlović bude proglašena za perspektivnu športašicua za 2010. godini 
u kategoriji mlađe juniorke U18.  
 
 
IV. Kategorija mlađi juniori U18 – muški  
 
Poredak: 

1. Filip Sedlar 
2. Kristijan Čavčić 
3. Dominik Fuček 
4. Božo Munjas 

 
Obrazloženje 
Prvi u poretku za perspektivnog športaša je Filip Sedlar, igrač Kuglačkog kluba Medveščak 
1958, koji u zadnje tri godine pokazuje konstantu u svojoj igri. Filip Sedlar je bio član mlađe 
juniorske reprezentacije i osvajač srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dettenheimu 
2009. godine.  
 
Drugi u poretku za perspektivnog igrača je Kristian Čavčić, igrač Kuglačkog kluba 
Medveščak 1958. Kristian Čavčić pokazuje rast u svojoj igri unazad tri godine.  
 
Dominik Fuček, igrač Kuglačkog kluba Centar, pokazuje znatan napredak u rezultatima od 
2008. godine na 2010. godinu. 
 
Osim ova tri igrača, analizirani su i slijedeći igrači: Antonio Gredelj, Antun Ivankić, Božo 
Munjas, Darjan Lipski, Darko Jakić, Dominik Hrdas, Franjo Ćosić, Jasmin Baltić, Josip 
Habazin, Karlo Herceg, Krešo Blagus, Kristijan Leskovčanin, Luka Dragičević, Matej Koren, 
Matija Pavlinić, Matija Razum, Mihael Kovačić, Miroslav Ribić, Nikolaos Arvanitidis, 
Stjepko Brkić, Tin Špoljarić i Tomislav Domitrović 
 
Prijedlog: 
S obzirom da Filip Sedlar nema prebivalište u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, ne 
može biti proglašen za perspektivnog športaša pa predlažemo da se za perspektivnog športaša 
za 2010. godini u kategoriji mlađi juniori U18 proglasi Kristian Čavčić.  



V. Kategorija kadetkinje U14 – žene  
 
Poredak: 

1. Mirna Bosak  
2. Klara Sedlar 
3. Valentina Pavlaković 
4. Lorena Gavranović 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnu športašicu je Mirna Bosak, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – 
Zaboky, koja u zadnje tri godine pokazuje porast u svojoj igri. Iako je drugoplasirana igračica 
Klara Sedlar imala veći porast u rezultatima od Mirne Bosak, Mirna Bosak je na 
pojedinačnim prvenstvima Republike Hrvatske bila bolje plasirana od Klare Sedlar i zbog 
toga je predložena kao prvi prijedlog za perspektivnog športaša. 
 
Drugi prijedlog za perspektivnu igračicu je Klara Sedlar, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – 
Zaboky. Klara Sedlar je pokazala znatan rast u igri unazad tri godine.  
 
Valentina Pavlaković, igračica Kuglačkog kluba Zagreb – Zaboky, pokazuje rast u rezultatima 
od 2009. godine na 2010. godinu. Navedena igračica je član reprezentacije Hrvatske u 
kategoriji U14.  
 
Lorena Gavranović, igračica Kuglačkog kluba Zagreb, pokazuje rast u rezultatima od 2009. 
godine na 2010. godinu. 
 
Osim ovih igračica, analizirane su i slijedeće igračice: Antonija Kramer, Martina Palažec, 
Mateja Kulej, Narda Štulić, Petra Miklec, Tena Jurkas i Valerija Špiljar. 
 
Prijedlog: 
Predlažemo da Mirna Bosak bude proglašena za perspektivnu športašicu u 2010. godini u 
kategoriji kadetkinje U18.  
 
 
VI. Kategorija kadeti U14 – muški 
 
Poredak: 

1. Leon Pašiček 
2. Josip Romančuk 
3. Adrian Belar 
4. Tin Kancir 

 
Obrazloženje 
Prvi prijedlog za perspektivnog športaša je Leon Pašiček, igrač Kuglačkog kluba Centar, koji 
u zadnje tri godine pokazuje porast u svojoj igri igrajući na prvenstvima Regije Centar, 
Republike Hrvatske i Turnirima mladih. Leon Pašiček je član reprezetacije Hrvatske u 
kategoriji kadeta U14.  
 
Drugi prijedlog za perspektivnog igrača je Josip Romančuk, igrač Kuglačkog kluba Centar. 
Josip Romančuk pokazuje konstantu u rezultatima od 2008. godine na 2010. godinu.  
 



Adrian Belar, igrač Kuglačkog kluba Centar, pokazuje rast u rezultatima od 2009. godine na 
2010. godinu. 
 
Osim ovih igrača, analizirani su i slijedeći igrači: Antonijo Križić, David Lavrenčak, 
Domagoj Koružnjak, Domagoj Zorja, Eman Honić, Filip Boc, Filip Zadravec, Ivan Sedlić, 
Jakov Ugarković, Josip Barbarić, Josip Tunjić, Karlo Kuzmanović, Karlo Perić, Klaudio 
Djula, Leo Lovreković, Luka Hrdas, Luka Kursar, Marijan Kuzmičić, Marin Rosandić, Marko 
Tročak, Martin Laslo, Matej Gajić – Bukljaš, Matko Klančir, Matteo Majnarić, Matteo 
Vojtjeh, Mihael Kralj, Mihovil Kuhar, Mislav Vuković, Neven Jakopović, Nikola Grabušić, 
Partik Princip – Štajduhar, Robert Paulić, Roko Jelavić, Šimun – Petar Jelavić, Tin Kancir, 
Tin Kovač, Tin Vicković, Tomislav Birač, Tomislav Kerhin, Tomislav Umičević, Trpimir 
Stary, Vedran Jelinić i Zvonimir Mijatović. 
 
Prijedlog: 
Predlažemo da Leon Pašiček bude proglašen za perspektivnog športaša u 2010. godini u 
kategoriji kadeta U14.  

 
 
 
Nadamo 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 izradili: 
 
  Natalija Graber 
  Branko Radošević 
  Miroslav Semenski 


