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Na turniru u Ljubešćici, 11. studenog 2018. dogodio se niz događaja i nespretnih 
odluka mnogih sudionika. Nakon rasprave na sjednici Upravnog odbora donesena je 
odluka kako slijedi: 

 
Poništava se plasman Krešimira Štrukelja. Rezultat postignut na turniru je nevažeći, 
odn. sudjelovanje je bilo van konkurencije radi tehničkih razloga. Treba naglasiti da je 
Krešimir Štrukelj na sjednici sam povukao svoj plasman. Medalja osvojena na turniru 
se vraća i uručuje Dariju Rukavini, SK 3D Medvednica. Za plasman u Hrvatskoj 
streličarskoj ligi ekipe SK Katarina Zrinski 1 uzima se rezultat koji je postigla 
Mija Mance, (BB SEN) 381. 
 
Na turniru, prije početka natjecanja nije obavljen pregled opreme. Neki natjecatelji 
nisu imali opremu primjerenu prijavljenom stilu i nisu na vrijeme (prije početka 
natjecanja) na to upozoreni. S druge strane nepoznavanje pravila i tehničkih 
odrednica pojedinog stila ne opravdava sudjelovanje na natjecanju s neprilagođenom 
opremom. 
 
Prema svjedočenjima suci su bili usmeno upozoreni na nedostatke, ali nisu za 
vrijeme turnira upozorili o sudjelovanju van konkurencije. 
Po završetku pucanja, u vremenu predviđenom za prigovore, nitko nije uputio 
prigovor. 
Obrada rezultata je bila upozorena usmeno od strane suca, koji je tu uputu povukao i 
svi postignuti rezultati su uzeti u obradu. 
Dobar dio streličara je po završetku pucanja otišao s turnira prije podjele medalja. 
Direktor turnira je dobio obavijest o neregularnosti tek po podjeli medalja i završetka 
turnira. 
 
Ovakav lanac nespretnih i nepromišljenih odluka doveo je do nepotrebne neugodne 
situacije i sumnje u regularnost natjecanja, a odgovornost podjednako snose svi 
sudionici. 
 
Preporuka Upravnog odbora je: 
 

▪ pojačati pozornost na tehničke detalje svakog pojedinog stila unutar klubova 
▪ obavezan pregled opreme prije početka službenog dijela natjecanja 
▪ pospješiti komunikaciju svih sudionika turnira od natjecatelja, sudaca, obrade 

rezultata do direktora turnira 
 
 
U Zagrebu, 11. prosinca 2018. 
 
 Darko Uidl 
 Predsjednik 
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