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                                                            I Z V J E Š Ć E 

     O PRIPREMAMA ZA POJEDINAČNO SVJETSKO PRVENSTVO U NOVIGRADU 

              OD 22.05.2016. DO 28.05.2016. TE ANALIZA I REZULTATI  ISTOG 

 

 

 

 

OSVRT NA PRIPREME ŽENSKE I MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE : 

 

Nakon analize rezultata ligaške sezone 2015/2016., odnosno rezultata postignutih u domaćem 

pojedinačnom prvenstvu, svjetskom prvenstvu, euro kupovima i međunarodnim turnirima te u 

dogovoru sa stručnim stožerom reprezentacije odredili smo reprezentativke i reprezentativce za 

pojedinačno svjetsko prvenstvo 2016. kako slijedi: 

 

 

                              ŽENE                             MUŠKARCI 

MARIJANA LIOVIĆ MARIO MUŠANIĆ 

INES MARIČIĆ HRVOJE MARINOVIĆ 

ANA BACAN NIKOLA MUŠE 

NATAŠA RAVNIĆ GAŠPARINI LUKA BOLANČA 

ANA JAMBROVIĆ  

KLARA SEDLAR  

 

Od pozvanih na koje se ozbiljno računalo, a koji su morali odustati zbog ozljede (Ines Hasić i 

Branko Manev)  odnosno neodgodive operacije (Andrej Kovač), ostaje žal zbog Andreja 

Kovača koji bi svojom kvalitetom i dobrom formom prožetom kroz cijelo prvenstvo sigurno 

imao veliku priliku napraviti dobar rezultat. 

Izuzev navedenih kandidata, pozvani su i bili na čekanju: juniorke Tihana Čavlović, Iva 

Cindrić i Milana Pavlic kod žena,  Nikola Uzelac i Mario Liović te juniori Domagoj Bradarić i 

Dario Radoš kod muškaraca. 

 

Poziv za pripreme dobili su:  

ŽENE  

Ines Maričić, Marijana Liović, Nataša Ravnić-Gašparini, Ana Bacan. Ana Jambrović i Klara 

Sedlar bile su oslobođene ovih priprema jer su provele pripreme za juniorsko svjetsko 

prvenstvo koje se održalo tjedan prije seniorskog svjetskog prvenstva. 

MUŠKARCI 

Mario Mušanić, Hrvoje Marinović, Nikola Muše i Luka Bolanča. Domagoj Bradarić i Dario 

Radoš bili su oslobođeni ovih priprema jer su proveli pripreme za juniorsko svjetsko prvenstvo 

koje se održalo tjedan prije seniorskog svjetskog prvenstva. 

 

Pripreme su provedene od 08.05.2016. do 14.05.2016., u Poreču na kuglani u hotelu Delfin. 

Kuglanu smo imali na raspolaganju svaki dan od 12 do 14 sati te od 17 do 20 sati. Satnicu smo 

koristili maksimalno. Igrači su bili optimalno opterećeni za cijelo vrijeme trajanja priprema. 



Tijekom priprema radili smo najviše na kuglačkim elementima, podizanju kvalitete tehnike i 

taktike kuglanja, situacijskog vježbanja te podizanju tjelesne spreme igrača uključujući 

jutarnje razgibavanje, trčanje i istezanje u trajanju trideset do četrdeset minuta. Pri kraju ovog 

mikro ciklusa postupno smo više radili na programu specifične, situacijske i tehničko-taktičke 

pripreme. 

Pripreme su protekle bez ikakvih problema, nesporazuma ili zastoja zahvaljujući najviše 

igračima i ostalom osoblju na kuglani. 

 

 

 

 

ANALIZA REZULTATA 

 

U pojedinačnom dijelu prvenstva prvi nastup bio je ujedno i kvalifikacijski. Igralo se  na 

rezultat (broj srušenih čunjeva), na osnovu kojeg se određivao plasman i daljnji nastup u 

pojedinačnom dijelu prvenstva. 

 

 

 

 

 

POJEDINAČNI  NASTUP  –  ŽENE 

 

 

Ines Maričić 

 

Prvo ime svjetskog prvenstva. Izvrsno je igrala tijekom cijelog prvenstva (624, 656, 613,649, 

675). Osvojila je  pojedinačno zlato svladavši u finalu Njemicu Sinu Beisser sa 3:1 u setovima i 

pri tome postavila novi svjetski rekord sa srušenih 675 čunjeva. Osvojila je i zlato u 

kombinaciji te postavila novi svjetski rekord u kombinaciji sa srušenih 877 čunjeva. To je 

samo potvrda onoga što smo i prije znali:  

Ines je jedna od najbolji kuglačica svijeta, a na ovom prvenstvu je dokazala da je doista 

najbolja! 

  

 

Nataša Ravnić-Gašparini 

 

Igrala je odlično (608, 628, 640, 597) i potvrdila da je jedna najboljih sve do polufinala. U 

polufinalu je odigrala najlošije na prvenstvu (567) i zasluženo izgubila. Bez obzira na dobro 

odrađene pripreme i veliku želju iskazanu prilikom svakog nastupa,  u završnici nije imala 

dovoljno svježine i koncentracije da dođe do finala.  

Osvojeno treće mjesto i brončana medalja veliki je uspjeh za Natašu i hrvatsko kuglanje. 

 

 

Marijana Liović 

 

Nevjerojatno borbena, motivirana i u ključnim trenucima možda i s prevelikom željom, nije 

uspjela riješiti neke situacije u igri, tako da je nakon solidnog nastupa u kvalifikacijama (603) 

nije uspjela proći prvo kolo (591). Marijana već ima titulu svjetske prvakinje i rekorderke pa je 

za očekivati da će  u budućnosti to i potvrditi. 

 



 

Ana Bacan 

 

Usprkos velikoj želji i iskazanom samopouzdanju nije uspjela proći prvi dio natjecanja, čime 

nije opravdala niti svoja, a niti moja očekivanja na ovom prvenstvu. Obzirom na poznate 

kuglačke vrijednosti i kvalitetu koju ima,  sigurno zaslužuje novu priliku. 

 

Klara Sedlar 

 

Najveće i najugodnije iznenađenje kvalifikacija. Izvrsno je  igrala (626) i osvojila peto mjesto 

nakon prvog dijela  natjecanja. U prvom kolu igrala je još bolje (648) i pobijedila. Izgubila je  

u drugom kolu, ali uz vrlo dobru igru do pred sami kraj, kada je ostala bez snage i 

koncentracije. Pravo je osvježenje u seniorskoj reprezentaciji. Mlada i darovita kuglačica na 

koju možemo računati u budućnosti. 

 

 

Ana Jambrović 

 

Nevjerojatno borbena, drska u igri, motivirana i u ključnim trenucima vrlo sigurna. Ostvarila 

je solidan  rezultat u kvalifikacijama (592) što je bilo dovoljno za prolaz u daljnji dio 

natjecanja. U prvom kolu igrala je puno bolje (620) i pobijedila najbolje plasiranu igračicu iz 

kvalifikacija. U drugom kolu, voljom ždrijeba, igrala je protiv suigračice iz reprezentacije 

Nataše Ravnić-Gašparini i nakon ne baš najbolje igre zasluženo izgubila. Poput Klare Sedlar, 

mlada i darovita, svakako velika budućnost hrvatskog kuglanja.  

 

 

 

U pojedinačnom nastupu žena bilo je šest  reprezentativki. Pet ih je prošlo u daljnji dio 

natjecanja. Imamo dvostruku svjetsku prvakinju, koja je srušila i dva svjetska rekorda, jednu 

brončanu medalju. Što reći nego izvrsno, iznad  očekivanja ili možda samo da su nam se 

ostvarile i one najskrivenije želje. 

 

 

 

POJEDINAČNI  NASTUP –  MUŠKARCI 

 

 

 

Hrvoje Marinović 

 

Postigao je veliki uspjeh na ovom prvenstvu, ali i sigurno najveći uspjeh za hrvatsko muško 

kuglanje do danas. Ostvario je drugi pojedinačni rezultat kvalifikacija sa 700 srušenih 

čunjeva. Igrao je vrlo dojmljivo, odlično u svim nastupima (700,663,640,654,658). Na putu do 

polufinala pobijedio je visokopozicionirane igrače, između ostalog i svjetskog rekordera 

Tamasa Kissa. U polufinalu igrao je protiv najboljeg kuglača današnjice, Vilmoša  Zavarka i 

uz odličnu igru, 2:2 u setovima, izgubio zbog manje srušenih čunjeva. Osvojio je treće mjesto u 

pojedinačnom dijelu i u kombinaciji, što je izuzetan uspjeh za njega, a i za hrvatsko muško 

kuglanje uopće. Hrvoje je pokazao da je igrač visoke svjetske vrijednosti i sigurno velika 

budućnost hrvatskog kuglanja.      

 

 



Mario Mušanić 

 

 

Iskusan i kvalitetan igrač prezentirao je vrlo sigurnu i mudru igru  na ovom prvenstvu. 

Solidno je igrao u kvalifikacijama (631).U prvom i drugom kolu nakon sigurne igre ostvario je 

odličan rezultat (657, 621. U  trećem kolu uz vrlo dojmljivu igru , 646 srušenih čunjeva nije 

bilo dovoljno za  pobjedu protiv najboljeg igrača svijeta Vilmoša  Zavarka. 

Mario je svojim nastupom i prezentacijom opravdao naša očekivanja na ovom prvenstvu. 

 

Luka Bolanča 

 

Solidno je igrao u prvom nastupu (617), ali nažalost ne dovoljno za daljnji plasman. Imao je 

previše loših odigravanja i u pune i u čišćenje. Nije iskoristio  pruženu priliku.  

Nije uspio, ali postao je bogatiji za još jedno iskustvo visokog nivoa. 

 

 

Nikola Muše 

 

 

Usprkos velikoj želji i iskazanom požrtvovanju nije uspio proći prvi dio natjecanja, čime nije 

opravdao niti svoja, a niti naša očekivanja na ovom prvenstvu. Bez obzira, mislim da, Nikola 

vrijedi puno više nego što je pokazao na ovom prvenstvu i da zaslužuje novu priliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRINT  

 

Prilikom odabira igračica i igrača za sprint, vodio sam se rezultatima i igrom u pojedinačnim 

nastupima. 

 

 

SPRINT – ŽENE 

 

Ines Maričić   – ispala u drugom kolu, ali je u prvom kolu sprinta srušila 201 čunj, što 

                                       u kombinaciji s najboljim rezultatom pojedinačnog dijela prvenstva  

                                       675 čunjeva, čini svjetski rekord i prvo mjesto u kombinaciji. 

 

Marijana Liović  – ispala  u četvrtfinalu  

 

 

SPRINT – MUŠKARCI 

 

Hrvoje Marinović  - ispao u drugom kolu, ali je tom prilikom srušio 210 čunjeva, što u 

                                     kombinaciji s najboljim rezultatom pojedinačnog dijela prvenstva 

                                    700 čunjeva, čini treće mjesto u kombinaciji. 



  

Nikola Muše  - ispao u prvom kolu  

 

 

Nisam zadovoljan nastupom reprezentativaca u ovoj disciplini. Nedostajalo im je toliko 

potrebne agresivnosti, drskosti i preciznosti uz što naravno dolazi i određena doza sreće. 

Bez svega toga nije bilo moguće napraviti nekakav primjetan rezultat. 

 

 

 

 

 

TANDEM – MIX 

 

 

Sedlar – Mušanić   – ispali u drugom kolu 

Liović – Marinović   – ispali u prvom kolu  

Ravnić-Gašparini - Muše  – ispali u drugom kolu 

 

 

Nisam zadovoljan ostvarenim rezultatima u ovoj disciplini. 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

   

Na kraju natjecanja, uz već osvojenih pet medalja, obradovala nas je još jedna: OSVOJILI 

SMO DRUGO MJESTO U PORETKU NACIJA – SREBRNU MEDALJU.   

Šest  osvojenih medalja i srušena dva svjetska rekorda  najveći  je, povijesni doseg kuglačke 

reprezentacije Hrvatske novog doba. 

 

Ostvarenom uspjehu, uz neospornu kvalitetu i talent igračica i igrača, obol  je dala izvrsna 

atmosfera u reprezentaciji te odgovorno i profesionalno ponašanje tima.  

Ono što posebno veseli je suradnja te podrška i nesebičnost igračica i igrača. Svi smo bili 

jedno, uvijek podrška jedni drugima , bez traga rivalstva ili zavidnosti. 

Izuzev rada i suradnje  igračica i igrača izuzetno sam zadovoljan stručnom potporom i 

logistikom tijekom prvenstva. Ekipni rad, međusobno uvažavanje i potpora svih članova 

reprezentacije zalog su za uspjehe i nadam se još bolje rezultate koji nas čekaju u budućnosti. 

Velika je sreća, a iznad svega ponos što su  trud i znanje koje sam i sam uložio u ove mlade 

ljude rezultirali najvećim, povijesnim uspjehom kuglačke  reprezentacije Hrvatske. 

 

 

 

       Trener reprezentacije  

 

       Miljenko Šarac 


