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Izvješće o nastupima reperentacije u periodu 1. 1. – 8. 7. 2018. godine 

 

Prvo okupljanje reprezentacije je provedeno kroz bazične, zimske, pripreme u 

periodu 28. 1. – 3. 2. 2018. u Medulinu gdje su provedena i prva, inicijalna, mjerenja za 

daljnji proces selekcije članova A i B juniorske reprezentacije. Sportaši su pozvani na 

pripreme na osnovu, prvenstveno, prošlogodišnjih međunarodnih rezutata, a drugi kriterij 

odabira je bio rezultat na državnom prvenstvu u prethodnoj godini. Ukupno je pozvano 13 

sportaša, 8 djevojaka i 5 muških natjecatelja s kojima je bilo provedeno inicijalno mjerenje u 

bazenu (25 m) 400 m plivanja te 3000 m trčanje na atletskoj stazi.  

Nakon prvih priprema su uslijedile i druge, specifične, u Petrčanima, a  na koje su 

pozvani uz već prethodno pozvane juniore i 2 najbolja seniora Jacopo Butturini i Luka Paliska 

i 3 perspektivna kadeta Gabrijel Barac, Lukas Padmoseakarto i Antonio Ban. Kao i na prvim 

pripremama izvršena su mjerenja na plivanju i trčanju koja su u tom trenutku već bila jasniji 

pokazatelj sportske forme za sezonu koja je bila pred vratima. Prošlogodišnji rezultati i 

mjerenja u 2018. uz kriterijsku utrku europskog junorskog kupa u Kitzbuhelu su bili kriterij za 

odlazak mladih sportaša 2001. i 2002. godišta na kvalifikacijsku utrku u Banyoles  za 

Olimpijske igre mladih u Argentini, što nam je bio jedan od važnijih ciljeva za prvi dio sezone. 

Natjecateljsku sezonu u 2018. je otvorio naš novopečeni reprezentativac Jacopo 

Butturini 18. 3.  nastupom na izuzetno jakom europskom seniorskom kupu u sprint distanci 

na Gran Canariji, gdje je u konkureniciji 70 natjecatelja osvojio 34. mjesto i došao je nakon 

dugo godina do prvih bodova za Hrvatsku na Svjetskoj bodovnoj ljestvici.  

Nakon njega svoju sezonu je otvorio naš drugi senior Luka Paliska 24. 3. nastupom na 

također izuzetno jakom i brojnom europskom seniorskom kupu u olimpijskoj distanci u 

Portugalskoj Quarteiri gdje je osvjojio 51. mjesto i nije uspio doći do svojih prvih bodova za 

ITU ljestvicu.  

Nakon toga uslijedila zajednička akcija reprezentacije na europskom seniorskom 

kupu u Olsztynu  na koju su naši natjecatelji pozvani u sklopu razvojnog programa ETU-a. 

Ukupno je nastupilo 5-ero naših natjecatelja i to juniorka Ivana Granoša, mlađa juniorka 

Zara Baković, junior Luka Grgorinić te seniori Jacopo Butturini i Luka Paliska. Najbolji rezultat 

kod muških je prema očekivanju ostvario Jacopo zauzevši 29. mjesto, koji je ponovno osvojio 

bodove za Svjetsku bodovnu ljestvicu, Luka Paliska zauzeo 46. mjesto, dok je drugi Luka 

morao odustati zbog zdravstvenih problema. Djevojke su obje odradile dobre utrke, Zara na 



kraju 33. i djelilo ju je svega 10 sec. do osvajanja prvih seniorskih bodova za Svjetsku 

ljestvicu. Ivana 43.  

S dobrim pokazateljem sportske forme za nastavak sezone. 16. 6. uslijedila je 

kriterijska utrka za naše mlađe juniore i nastup na njihovom prvom europskom juniorskom 

kupu u 2018. u Kitzbuhelu. Na trci su nastupili u ženskoj konkurenciji Til Ocvirk, Petra Koceić 

i Zara Baković dok su kod muških nastupili Ivan Vuletić, Luka Penić. Utrka u Kitzbuhelu je više 

svjetski juniorski kup nego europski juniorski kup i tu se može vidjeti realno stanje naših 

natjecatelja u svjetskim razmjerima.  Naša najbolja natjecateljica je bila Zara Baković koja je 

zauzela 23. mjesto u polufinalnoj utrci dok je jedno mjesto iza nje, 24., osvojila Til Ocvirk. U 

drugoj polufinalnoj utrci je Petra Koceić ostvarila 29. mjesto što nije bilo dovoljno za ni jednu 

našu natjecateljicu da uđu u finale. Kod muških Luka Penić je osvojio posljednje 30. Mjesto 

dok je Ivan Vuletić diskvalificiran zbog pogreške koje napravio tokom utrke, a nije stao u 

„Penalty box“ .  Na osnovu te utrke odlučeno je da ćemo samo poslati ženske natjecateljice 

na kvalifikacijsu utrku u Banyoles i to Petru, Til I Zaru.  

Tjedan dana nakon EJK u Kitzbuhelu uslijedio je EJK u Bukureštu gdje su na utrku 

pozvani Luka Grgorinić, Zara Baković i Paola Horvat. Nešto lakša utrka u odnosu na Kitzbuhel 

je donijela puno osvojenih bodova za naše natjecatelje i natjecateljice za europsku juniorsku 

ljestvicu. Odličan rezultat je napravio Luka Grgorinić  sa najboljim hrvatskim juniorskim 

muških rezultatom svih vremena na međunarodnim utrkama i osvojenim 2. mjestom. Zara i 

Paola su osvojile 8. odnosno 10. mjesto i dosta novih bodova za njih osobno i za našu 

reprezentaciju na ljestvici najboljih europskih zemalja. 

 Istovremeno dok su se naši juniori natjecali u Bukureštu, svoju utrku po prvi puta na 

Mediteranskim igrama je imao Luka Paliska. Ta je utrka bila posebna i zbog činjenice što je 

triatlon prvi puta bio uvršten u program Mediteranskih igara. Luka je napravio dobru utrku i 

osvojio na kraju 11. mjesto, a plasman je mogao biti još malo i bolji da nije imao manje 

probleme na biciklističkom segmentu.  

Posljednja utrka i to ona najzahtjevnija u prvom dijelu sezone je bila ona u 

Banyolesu, kvalifikacijska utrka za odlazak na OI maldih u Buenos Aires. Tri naše 

natjecateljice  Til, Zara i Petra su branile boje Hrvatske i tražile svoju priliku za odlazak na 

ovo najveće natjecanje za mlade sportaše na svijetu. Zara je bila najbliže ostvarenju cilja, 

osvojivši 36. mjesto, ali još uvijek nedovoljno za ulazak u sami Europski i svjetski juniorski 

vrh, 42. mjesto je osvojila Til dok je Petra osvojila 51. mjesto u konkurenciji 70 natjecateljica 

iz 28 zemalja.  

 

U Zagrebu, 10.7.2018.  

Ivan Ivezić 


