KUGLAČKI KLUB
VELEBIT

Kuglački klub Velebit osnovan je 1997 godine. U početku klub je imao preko 20 članova od
kojih se većina nikad nije bavila kuglanjem, osim nekoliko pojedinaca. U početku treninzi su
se održavali u kuglani hotela Park besplatno zahvaljujući prvom predsjedniku kluba Srećku
Žubriniću. Prvih sedam godina postojanja bili su članovi 4. i 5. HKL Zapad. Tada kreće 5godišnji projekt.
Sezonu 2004/05. god kuglači ulaze u u 3. HKL Zapad, a već u slijedećoj natjecateljskoj
sezoni ulaze u 2. HKL Zapad. Tada su rezultati bili većinom preko 540 srušenih čunjeva po
igraču. Naredne tri godine uspjeh je bio zagarantiran na prvenstvenoj ljestvici za nekoliko
mjesta. Tada su nam se priključila dva vrlo važna igrača Dubravko Mesić i Ivica Perić.
U sezoni 2008/09. osnovala se druga momčad VELEBIT II koja se takmiči u 5. HKL Zapad
i iste sezone ulaze u 4 HKL Zapad.
Sezona 2009/10. momčad VELEBITA doživljava povijesni uspjeh gdje osvaja 1. mjesto u 2.
HKL Zapad i ulazi u kvalifikacije za 1. HKL, koje se održavaju u Bjelovaru. Na
kvalifikacijama sudjeluje 5 prvaka iz svojih regija i kuglački na kojima su kuglači osvojili
prvo mjesto. Osim KK Velebit plasirao se i Radnik iz Velike Gorice u 1. HKL. U istoj
godini ulaze među 8 najboljih klubova u kupu RH, gdje gube samo za jedan čunj od
višestrukog hrvatskog i svjetskog prvaka Grmoščice iz Zagreba.
U prvoj sezoni 1. HKL VELEBIT zauzima neočekivano visoko 7. mjesto od 12 ekipa. U ligi
se takmiče sa svjetski poznatim ekipama kao što su: Zadar, Kandit Osijek, Konikom,
Medvešćak, Grmoščica, Split, Rijeka i svim ostalim kvalitetnim ekipama.
Te iste godine i druga ekipa VELIBITA ulazi u 3. HKL Zapad.
U kupu RH u sezoni 2010/11. VELEBIT je ponovio prošlogodišnji uspjeh ušavši među 8
najboljih u Hrvatskoj. Izgubili su od europskog prvaka K.K. Zadar za svega 15-tak čunjeva. U
natjecanju za hrvatski kuglački kup u zadnje dvije godine osvojili su 2 puta kup Ličko-senjske
županije i 2 puta kup Regije Zapad (županije Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska i
Ličko-senjska).
Važno je istaknuti da je sve te godine K.K. VELEBIT nastupao na raznim turnirima i gotovo
sve uvjerljivo osvajao, kao što su MEMORIJALNI turnir Juraj Bogdanić – Juka, Josip Jović
u Plitvičkim Jezerima i druge.
Godine 2011/12. K.K. VELEBIT je osigurao ostanak u 1.HKL i očekujemo da ćemo zauzeti
sredinu prvoligaške ljestvice.
Za gore navedene uspjehe KK Velebit dobio je priznanje Grada Otočca 2007. i 2010. za
najbolji muški klub Grada Otočca. Povodom proslave Grada Otočca godine 2009. dobili smo
Priznanje Grada.
Za najbolji muški klub u Ličko-senjskoj županiji proglašeni su u 2010 godini i 2011 godini.

Kuglački klub Velebit svoje uspjehe ostvarili su na kuglanama u Gospiću i Plitvičkim
Jezerima gdje održavaju treninge i utakmice kao domaćini.
Otočac od osnutka hrvatske države nije imao prvoligaša u nijednoj sportskoj grani.
Za postignute rezultate i doprinos Kuglački Klub Velebit zahvalan je svojim igračima
ljubiteljima kuglanja kao i svom predsjedniku gosp. Milanu Jurkoviću, ali i mnogim
sponzorima bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio zagarantiran.
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