
 

 

PRVENSTVO GRADA NIŠA 

KUGLANA SPORTSKI CENTAR ČAIR /15.-17.04.2022. 

65. POJEDINAČNO PRVENSTVO - KUGLAŠI 

 

DARKO MARKOVIĆ STIGAO DO 13. TITULE PRVAKA GRADA  

 

Na kuglani sportskog centra „Čair“, održano je 65. pojedinačno prvenstvo 

grada Niša za kuglaše. Učestvovalo je 27 takmičara u disciplini 120 hitaca. 

Prvenstvo su otvorila trojica takmičara, od kojih je najprijatnije iznenadio 

Emil Kalajdžievski (Akademija Rajković) sa 507 oborenih čunjeva. Bio je u 

vođstvu i posle četiri odigrana bloka, a na kraju je završio na 9. mestu, 

što je njegov najbolji plasman do sada. Vladimir Perić (Dual soft) je za 

nijansu bio slabiji nego prošle godine, ali bez treninga sa 378 čunjeva nije 

mogao bolje od 23. mesta. Aleksandar Jovanović (Palilulac) je prvi put 

učestvovao na gradskom prvenstvu, a sa 392 čunja plasirao se na 22. 

mesto. 

 

 

Emil, Vladimir, Aleksandar 



 

 

 

 

U nastavku takmičenja nastupila su četiri člana „Palilulca“, od kojih su 

trojica bili debitanti. Junior Stefan Colić je sa 338 čunjeva zauzeo 26. 

mesto, a pionir Aleksa Savić je bio 24. sa 376 čunjeva. Obojica su 

proglašeni najboljim u svojoj kategoriji. Miroslav Jovanović je počeo dobro 

(124), ali je do kraja bio dosta slabiji. Sa ukupno 417 čunjeva zauzeo je 

21. mesto. Davor Živković je odigrao solidno (494), a to je bilo dovoljno 

za 13. mesto (najbolji plasman 11. mesto). 

 

 

Davor, Stefan, Aleksa, Miroslav 

 

 

 



 

 

 

 

U trećem bloku, Dragan Nikolić (Čair) je bio vrlo dobar na polovini nastupa 

(255). Međutim, u trećem setu se povredio, morao je da napusti igru, pa 

je sa 330 čunjeva završio na poslednjem 27. mestu. Slobodan Colić 

(Palilulac) može i bolje od 441. čunja koliko je oborio, a plasirao se na 20. 

mesto (najbolji plasman 10. mesto). Nikola Čelebić (Palilulac) je posle 

slabijeg starta odigrao mnogo bolje u drugoj polovini nastupa (pune u 

trećem setu 100), kada je imao 257 čunjeva. Sa ukupnim rezultatom od 

485 čunjeva, zauzeo je 14. mesto (najbolji plasman 8. mesto). Od Zorana 

Đorđevića (Meraklije) se očekivao mnogo bolji nastup. Tek u poslednjem 

setu je imao vrlo dobrih 139 čunjeva, a sa ukupno 498 čunjeva završio je 

na 12. mestu (najbolji plasman 7. mesto). 

 

 

Slobodan, Nikola, Zoran 



 

 

 

 

U četvrtom bloku prvi put je nastupio Vladan Đorđević (Palilulac). Sa 

rezultatom od 370 čunjeva plasirao se na 25. mesto. Nebojša Orlić 

(Palilulac) je počeo solidno, ali je do kraja bio dosta slabiji. Sa 452 čunja 

zauzeo je 19. mesto (najbolji plasman 8. mesto). Miodrag Tasić 

(Meraklije) je sve bolji, a da nije kiksirao u trećem čišćenju, verovatno bi 

prešao granicu od 500 čunjeva. Sa 483 čunja završio je na 15. mestu 

(najbolji plasman 13. mesto). Tadija Živković (Palilulac) je popravio igru u 

čišćenju i smanjio je broj promašaja. Ovoga puta slabija igra u pune je 

uticala da sa ukupno 471. čunjem zauzme 18. mesto (najbolji plasman 

14. mesto). Proglašen je najboljim u konkurenciji mlađih kadeta. 

 

 

Vladan, Miodrag, Tadija, Nebojša 

 

 

 



 

 

 

 

U petom bloku su postignuti mnogo bolji rezultati. Goran Dinić (Palilulac) 

je igrao vrlo dobro, i sa 516 čunjeva završio je na 8. mestu (najbolji 

plasman 7. mesto). Jedan čunj više imao je Vlado Jovčeski (Car Lazar). 

Do polovine nastupa je igrao dobro (262), a onda je kiksirao u pune u 

trećem setu. U završnici je bio odličan sa 144 čunja (99+45), a sa ukupno 

517 čunjeva plasirao se na 7. mesto. Do sada je osvojio dve srebrne i dve 

bronzane medalje na gradskom prvenstvu. Dragan Rašić (Meraklije) je bio 

na svom nivou. Odličan je bio u drugom (143) i trećem setu (146). Sa 

ukupnim rezultatom od 539 čunjeva zauzeo je 6. mesto. Do sada je tri 

puta bio prvak grada, jednom drugi i dva puta treći. Dimitrije Partonjić 

(Meraklije) je igrao odlično u prvom (144) i poslednjem setu (142). U 

trećem setu je imao 100 u pune, a sa ukupnim rezultatom od 545 

čunjeva, preuzeo je vođstvo na prvenstvu.  

 

 

 

Dragan, Vlado, Dimitrije, Goran 

 

 

 



 

 

 

 

U pretposlednjem bloku, Miroslav Mitić (Palilulac) nije uspeo da ponovi 

prošlogodišnji rezultat, pa je sa rezultatom 481. čunj zauzeo 16. mesto 

(najbolji plasman 5. mesto). Goran Lazić (Palilulac) je bio odličan u 

drugom (135) i trećem setu (146), ali slaba igra na početku i u završnici 

su uticali da završi na 11. mestu sa 498 čunjeva (najbolji plasman 6. 

mesto). Bojan Dinić (Meraklije) je igrao odlično tri seta (399), a veliki kiks 

u poslednjem setu ga je koštao boljeg plasmana. Plasirao se na 10. mesto 

sa rezultatom od 503 čunja. Do sada ima tri srebrne medalje. Edo Crnalić 

(Meraklije) je igrao izvanredno u pune 406 (104,107,97,98) što skoro nije 

viđeno na Niškoj kuglani. Odličan je bio u drugom (150) i trećem setu 

(150), a sa ukupnim rezultatom od 567 čunjeva preuzeo je trenutno 

vođstvo.  

 

 

 

Edo, Bojan, Miroslav, Goran 

 

 

 



 

 

U poslednjem bloku, Dragan Stamenković (Meraklije) nije bio na nivou 

odličnih ovosezonskih rezultata. Oborio je ukupno 480 čunjeva i plasirao 

se na 17. mesto. Prošle godine je osvojio bronzanu medalju. Vlatko 

Spasovski (Čair) je odlično počeo odbranu prošlogodišnje titule sa 152 

(98+54) čunja u prvom setu. Milan Martinović (Čair) ga je uspešno pratio 

sa 146 čunjeva. U drugom setu su obojica slabo čistila, pa ih je Darko 

Marković (Makpetrol) prestigao sa minimalnom razlikom. Svi su i dalje bili 

u igri za medalje. Vlatko i Milan su pokušali da zadrže priključak do kraja, 

ali nisu uspeli. Milan je dobro finiširao (144), i sa 539 čunjeva izjednačio 

se sa Rašićem. Imao je bolje čišćenje, pa je na kraju zauzeo 5. mesto. Do 

sada je osvojio 10 medalja na prvenstvu grada. Četiri puta je bio prvi, a 

tri puta drugi i treći. Vlatko je poslednjim hicima uspeo da prestigne 

Partonjića (4. mesto), i da na kraju osvoji treće mesto. Edo Crnalić je 

završio kao drugi, a ovo mu je peta medalja na prvenstvu grada (tri 

srebrne i dve bronzane). Druga medalja mu je pripala za najboljeg 

veterana.  

Darko je igrao izvanredno u trećem (156=94+62) i četvrtom setu 

(162=92+70). Na kraju je imao 604 čunja, što dugo nije viđeno na 

zvaničnom takmičenju u Nišu. Naročito je blistao u čišćenju sa 239 

čunjeva. Osvojio je 13. titulu prvaka grada, a ima još četiri druga i dva 

treća mesta. Druga medalja mu je pripala kao najbolji u konkurenciji 

starijih članova. 

 

Vlatko, Milan, Darko, Dragan 

www.kuglanje.nish.rs 

http://www.kuglanje.nish.rs/


 

 

 

2. Edo, 1. Darko, 3. Vlatko 

 

 

   

  1. Stefan/juniori      1. Tadija/mlađi kadeti           1. Aleksa/pioniri 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПУНЕ ЧИШЋ ПР УКУПНО

1 МАРКОВИЋ ДАРКО МАКПЕТРОЛ СЧ 365 239 0 604 1 С 1 СЧ
2 ЦРНАЛИЋ ЕДО МЕРАКЛИЈЕ В 406 161 4 567 1 В
3 СПАСОВСКИ ВЛАТКО ЧАИР СЧ 366 182 2 548
4 ПАРТОЊИЋ ДИМИТРИЈЕ МЕРАКЛИЈЕ С 371 174 6 545
5 МАРТИНОВИЋ МИЛАН ЧАИР В 361 178 4 539
6 РАШИЋ ДРАГАН МЕРАКЛИЈЕ В 371 168 4 539
7 ЈОВЧЕСКИ ВЛАДО ЦАР ЛАЗАР В 361 156 7 517
8 ДИНИЋ ГОРАН ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 348 168 2 516
9 КАЛАЈЏИЕВСКИ ЕМИЛ АКАДЕМИЈА РАЈКОВИЋ В 341 166 8 507

10 ДИНИЋ БОЈАН МЕРАКЛИЈЕ СЧ 351 152 4 503
11 ЛАЗИЋ ГОРАН ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 336 162 8 498
12 ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН МЕРАКЛИЈЕ СЧ 352 146 9 498
13 ЖИВКОВИЋ ДАВОР ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 338 156 10 494
14 ЧЕЛЕБИЋ НИКОЛА ПАЛИЛУЛАЦ В 350 135 8 485
15 ТАСИЋ МИОДРАГ МЕРАКЛИЈЕ С 347 136 7 483
16 МИТИЋ МИРОСЛАВ ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 340 141 3 481
17 СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН МЕРАКЛИЈЕ В 326 154 6 480
18 ЖИВКОВИЋ ТАДИЈА ПАЛИЛУЛАЦ МК 324 147 5 471 1 МК
19 ОРЛИЋ НЕБОЈША ПАЛИЛУЛАЦ В 319 133 14 452
20 ЦОЛИЋ СЛОБОДАН ПАЛИЛУЛАЦ В 315 126 16 441
21 ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 314 103 13 417
22 ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР ПАЛИЛУЛАЦ С 278 114 16 392
23 ПЕРИЋ ВЛАДИМИР ДУАЛ СОФТ С 280 98 21 378
24 САВИЋ АЛЕКСА ПАЛИЛУЛАЦ П 260 116 14 376 1 П
25 ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДАН ПАЛИЛУЛАЦ СЧ 289 81 26 370
26 ЦОЛИЋ СТЕФАН ПАЛИЛУЛАЦ Ј 247 91 19 338 1 Ј
27 НИКОЛИЋ ДРАГАН ЧАИР СЧ 248 82 4 330 ОДУСТАО

ПРВЕНСТВО ГРАДА НИША У КУГЛАЊУ
65. ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО - КУГЛАШИ 

КУГЛАНА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"  / 15.04. - 17.04.2022.
ФИНАЛЕ

КАТПРЕЗИМЕ И ИМЕ КЛУБ ПЛАСМАН



 

 

 

 

 


