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Kuglački klub „Gacka“ je osnovan 1948. godine, tada jedini kuglački klub u Otočcu. U
svojoj bogatoj sportskoj povijesti do današnjeg dana je prošao sve faze natjecanja. Kuglači
kuglačkog kluba „Gacka“ su se natjecali u svim ligama i to od 1. Hrvatske kuglačke lige do 4.
Hrvatske kuglačke lige, regije Zapad, zona Karlovac, gdje se sada natječemo. Cilj nam je
ove sezone nakon završenog prvenstva ostati na 1. mjestu, tako da bi se plasirali u rang
više, odnosno u 3. Hrvatsku kuglačku ligu.
Kuglački klub „Gacka“ je u svojoj povijesti bio bogat klub u igračkom smislu, jer su iz
njega iznikli kuglački klubovi ponajprije KK „Vatrogasac“ 1983. godine, koji se ugasio,
odnosno izišao iz sustava natjecanja 1991. godine.
Naredni kuglački klub koji je iznikao iz športskog kadra KK „Gacka“ je KK „Velebit“ koji
je osnovan 1997. godine, te ponovno KK „Vatrogasac“ koji je osnovan 2011. godine.
U vrijeme natjecanja u 1. HKL 1986./1987. godinu za ekipu KK „Gacka“ su nastupali
slijedeći igrači: Božo Bižanović koji i sada aktivno igra u našem klubu, Ante Devčić – trenutno
je trener KK „Velebit“, Juraj Bogdanić Juka – nažalost prerano preminuo u 52 godini života,
Dinko Sekula i sada je član KK Gacka, Zdravko Sekula, Ilija Mašić i Ivica Brkić, svi iz Otočca,
te Mišo Čubrilo iz Gospića.
Kako je u ratu kuglana bila oštećena od projektila neprijateljske vojske, domaće
utakmice smo odigravali na kuglani u Crikvenici 1993. i prvu polovicu 1994. godine. Nakon
toga je nastavljeno s domaćinstvima na kuglani Ogulin drugu polovicu 1994. godine i cijelu
1995. godinu, a nakon toga i u Karlobagu prvu polovicu 1995. godine.
U klubu danas igra 10 igrača aktivno, a imamo i veliki broj simpatizera i potencijalnih
igrača.
Predsjednik kluba je Željko Odorčić, a tajnik kluba je Ivica Marković.

