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Korčula, 19.01.2016.

                                         
SPORTSKI DJELATNIK 2015. GODINE – VILI MLADINIĆ glavni trener vaterpolista KPK

Vili  Mladinić  rođen je  22.7.1978.  u Splitu.  Diplomirani  je  viši  sportski  trener vaterpola pri
Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. 
Kao trener mlađih vaterpolskih uzrasta u splitskom Mornar BS „ispekao je“ trenerski zanat i
osvojio sa različitim kategorijama nekoliko prvenstava Hrvatske. Osvajač je zlatne medalje
na Svjetskom prvenstvu za juniore u Šibeniku 2009. godine i to kao pomoćnik glavog trenera
reprezentacije Hrvatske Ivice Tucka.
Kao trener  prve ekipe  KPK u Korčulu  dolazi  u  ljeto  2011.  te  osvaja  sa  seniorima titulu
ukupnog pobjednika 2. Hrvatske lige. 
Od 2012. godine i prelaska kluba na cjelogodišnji rad u novom zatvorenom bazenu Gojko
Arneri postaje glavni trener kluba. U ljeto te godine KPK sa prvom ekipom osvaja drugo
mjesto u 2.  ligi  izgubivši  od Jadrana Kostrena u utakmici  za ukupnog pobjednika,  2013.
seniori osvajaju drugo mjesto u 2. ligi skupina Jug, 2014. postaju ukupni pobjednici 2. lige
pobijedivši Gusara u obje finalne utakmice dok nade KPK osvajaju 7. mjesto na Prvenstvu
Hrvatske. Uz ove uspjehe mlađe kategorije osvajaju titule pobjednika u ljetnim natjecanjima
Županijskog vaterpolskog saveza. 
Vili Mladinić kao glavni trener kluba radi težak i vrlo zahtjevan posao sa svim selekcijama
kluba: od vaterpolo škole, nada, mlađih kadeta, kadeta pa sve do  juniora i seniora. 
Bio bi grijeh ne spomenuti da pod njegovim nadzorom po prvi puta u KPK vaterpolo treniraju
i žene ( bolje reći djevojčice ). One su igrajući za KPK sa dječacima napredovale te su u
konačnici neke od njih igrale ili još uvijek igraju za  mlađe kategorije i prvu ekipu ženskog
vaterpolskog kluba Jug iz Dubrovnika.  
Vaterpolska 2015. godina bila je nikad duža, najzahtjevnija od kada je zatvorenog bazena.
Sudjelovanje u domaćim i međunarodnim natjecanjima sa nekoliko kategorija zahtjevalo je
puno truda i rada svih segmenata kluba. U konačnici postignuti su odlični rezultati u bazenu i
to sve pod nadzorom šefa vaterpolo struke Vilija Mladinića. Evo onih najznačajnijih koje su
različiti uzrasti vaterpolista KPK ostvarili u prošloj godini:
   

- Prva ekipa:
1. KPK osvojio 10. mjesto u natjecanju IB Hrvatske vaterpolske lige u kojoj je

sudjelovao prvi puta od kada je Korčula dobila zatvoreni bazen.
2. U ljetnoj 2. Hrvatskoj vaterpolskoj ligi osvojeno drugo mjesto.

- Mlađi kadeti i mlađi juniori:
1. Sa obje ekipe KPK po prvi puta sudjelovao u međunarodnom liga natjecanju

pod nazivom „Olimpijske nade“. Postignuti su zapaženi rezultati sa izuzetno
jakim protivnicima (crnogorski klubovi Budva, Jadran Herceg Novi, Cattaro i
Primorac iz Kotora te dubrovački Jug). 

- U kategoriji mlađi kadeti (vaterpolisti rođeni 2002. i mlađi):
1. Na završnom turniru Prvenstva Hrvatske,  u veljači  u Dubrovniku,  osvojeno

sedmo mjesto.
2. Na  završnom  turniru  Kupa  Hrvatske,  u  srpnju  u  Zadru,  osvojeno  sedmo

mjesto

- U kategoriji Nade (vaterpolisti rođeni 2003. i mlađi):
1. Na  prvenstvu  održanom  u  ožujku  u  Korčuli  –  prva  klupska  medalja  na

prvenstvima u samostalnoj Hrvatskoj i osvojeno treće mjesto u Hrvatskoj.
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2. Na međunarodnom turniru Tomo Udovičić  održanom u travnju u Dubrovniku,
u konkurenciji od 26 ekipa iz cijele Europe – osvojeno četvrto mjesto.

3. Na Kupu Hrvatske uz sudjelovanje  svih najboljih ekipa, od 16. do 20. srpnja u
Rijeci – osvojeno četvrto mjesto. 

4. Na  međunarodnom  turniru  Olimpijskih  nada,  u  listopadu  u  Korčuli  uz
sudjelovanje crnogorskih ekipa Jadrana Herceg Novi,  Cattara i Primorca te
hrvatskih Juga, Cavtata, Gusara i KPK – osvojeno prvo mjesto.

- U kategoriji vaterpolo škola :
1. Na turniru „Cedevita mini kup“ u spomen na pok. Juga Kalogjeru, održanom u

svibnju  najmlađi  kapekaši  osvojili  su  drugo  mjesto  u  konkurenciji  sa
Primorcem, Jadranom Herceg Novi, Jugom, Jadranom Split i Mornarem.

Uz nabrojene uspjehe bilo je tu još mnogo službenih i prijateljskih utakmica u Korčuli,
u  ostalim  otočkim  mjestima,  pa  u  Vignju,  Orebiću,  Trpnju,   Dubrovniku,  Splitu,
Makarskoj,  Šibeniku,  Zadru,  Rijeci,  Kotoru,  Budvi,  Herceg Novom. U cijeloj  2015.
godini  sve  selekcije  odigrale  su  ukupno  stotinjak  utakmica,  odradile  na  stotine
treninga.  Gotovo  na  svima  njima  bio  je  i  glavni  trener  KPK  Vili  Mladinić,  veliki
profesionalac čiji rad će ostavit duboki trag u svim budućim uspjesima vaterpolista
Korčulanskog plivačkog kluba. 
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