EUROPSKI KUP U STRELIČARSTVU ZA MLADE

Više od 300 mladih natjecat će se lukom
i strijelom u Poreču
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Europski juniorski i kadetski kup u streličarstvu održat će se od 9. do 14. srpnja na
sportskim terenima u porečkoj Zelenoj Laguni. Dosad se na natjecanje prijavilo 310
streličara iz 30 zemalja, uz 70-ak osoba u pratnji. Detalji ovog natjecanja
predstavljeni su na današnjoj konferenciji za novinare u hotelu Parentium na kojoj je
Darko Uidl, predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza i organizacijskog odbora
Europskog juniorskog kupa istaknuo kako je za njega ovaj događaj iznimno bitan, jer
se njime streličarstvo vraća u Poreč.
- Glavni razlog zašto se ponovno vraćamo u Poreč jest što nudi sve što nama treba –
terene, smještaj, hranu i klimu. Zato imamo rekordan broj prijava na natjecanje,
budući da svi pamte 2011. godinu kada smo u Poreču imali zadnji turnir. Naš je plan
boraviti u Poreču tijekom cijelog proljeća, s obzirom da sportašima odgovaraju i

igrališta do kojih lako dolaze pješice. Naša je želja upravo u ovom gradu otvoriti
trening centar, posebice za streličare iz skandinavskih zemalja te ponovno
organizirati svjetski kup, a sve zbog odličnog geostrateškog položaja Hrvatske i
uvjeta koje im osigurava Poreč, napomenuo je Uidl.
Sportska direktorica ovog natjecanja i članica organizacijskog odbora Andrea Vrbik
istaknula je kako su najbolji hrvatski streličari – kadeti i juniori – u potpunosti
spremni za ovo natjecanje, a natječu se u disciplinama zakrivljeni i složeni luk.
„Formu smo tempirali upravo za ovo natjecanje pa se nadamo vrlo dobrim
rezultatima. Među našim streličarima su, između ostalog i Paula Močinić, osvajačica
dva svjetska rekorda koja priprema normu za Olimpijske igre mladih, te 8. sa
svjetske seniorske liste Domagoj Buden“, kazala je Vrbik. Dodala je da će hrvatska
reprezentacija imati deset članova, a osim već navedenih navela je Amandu Mlinarić,
Tihanu Kovačić, Marija Vavra, Filipa Šimića, Alena Remara i Ivana Horvata koji će
našu zemlju sigurno zastupati u najboljem svjetlu u vrlo oštroj konkurenciji. Vrbik je
dodala da će se juniori i kadeti natjecati u dvije discipline – zakrivljeni i složeni luk.
Predsjednik Uprave Plave lagune Neven Staver rekao je da mu je veliko zadovoljstvo
što će se Hrvatski streličarski savez vratiti u Poreč i u Lagunu, i s pripremama i s
manifestacijama. „Plava laguna ove godine slavi 60. obljetnicu, a osim smještajne
infrastrukture od svojih početaka ulažemo i u sportske kapacitete. Tako smo obnovili
u potpunosti sportsku kuglanu u hotelu Delfin, a stalno ulažemo i u Intersport centar,
kao i u nogometne terene. Izvan glavne sezone nema tjedna u kojem se u Plavoj
laguni ne održava neko sportsko natjecanje, na što smo iznimno ponosni“, istaknuo
je Staver.
O spoju sporta i turizma govorio je direktor Turističke zajednice Poreča Nenad
Velenik koji je zahvalio Hrvatskom streličarskom savezu što ponovno dovodi
streličarsku elitu u Poreč, uz naglasak kako je ovo natjecanje vrlo atraktivno i za
turiste. Poželio je da se najatraktivnije streličarsko natjecanje – Grand Prix - održi
ponovno u Poreču, kao što je to bilo do 2011. godine.
U ime Hrvatskog olimpijskog odbora Milan Markežić naglasio je da je njihova podrška
uvijek prisutna, te da će se HOO potruditi dovesti što više sportskih grupa u Poreč.
Europski streličarski kup za mlade odvijat će se na nogometnim terenima u Zelenoj
Laguni, preko puta kampa Bijela uvala. Riječ je o drugom i finalnom kolu ovog
natjecanja, a prvo je kolo odigrano u Grčkoj. (T. KOCIJANČIĆ)

