
 

Ref. n. 80/14 

Rome, 29 November 2014   

President of European Archery 

Federations 

        c.c. WAE Board Members   

      WAE Committees    

      WA Secretary General 

 

Poštovani predsjedniče, 

Želim vas obavijestiti o nekim odlukama Izvršnog odbora WAE usvojenim na zadnjem sastanku 

održanom u Parizu od 15.-16.11.2014. 

Europsko prvenstvo 

- Odbor je dodijelio održavanje Europskog prvenstva za mlade streličare Streličarskoj  Federaciji 

Rumunjske. Natjecanja će se održati u Bukureštu od 19.-23.7.2016. godine, tehnički delegat je: gđa 

Irena Rosa. 

- Odbor je odabrao datume za europsko 3D prvenstvo: 6.-10.9.2016. 

Europski Grand Prix 

Odbor je dodijelio sljedeća Grand Prix natjecanja u 2015. i 2016.: 

- 2015.: G.P. 2. Streličarskoj Federaciji Rumunjske. Natjecanje će se održati  7.-11.7.2015. godine. 

Kao što već znate, prva etapa će se održati u Maratonu (Grčka) 24.-28.3.2015. i to će biti i kvota 

turnir za europske igre u Baku-u. 

 

- 2016.: GP 1. Streličarskoj Federaciji Rumunjske. Natjecanje će se održati  u Sofiji 26.-30.4.2016. 

godine, tehnički delegat: G. Hakan Cakiroglu 

- GP 2. na Streličarskoj Federaciji Francuske. Natjecanje će se održati na 21.-25.6.2016. u Riom-u. 

Tehnički delegat: gospođa Evelyn Papadopoulou. 

 

 

 



 

Izvršni odbor WAE odlučio je dopustiti i za 2015. godinu, pojedinačne prijave na Grand Prix 

natjecanjima. 

To znači da ne samo streličari u reprezentaciji mogu sudjelovati na Grand Prix-u, nego i klubski 

streličari. Ovo je velika prilika za klubske streličare da se mogu natjecati s vrhunskim europskim 

streličarima na međunarodnim natjecanjima. 

 

Molimo, vas da obavijestite sve svoje klubove i svoje streličare o toj mogućnosti, i objavite ove 

informacije na web stranici. 

      Europski kup Clubteam 

  2015. Europski Clubteam kup će se održati u Rennes-u (Francuska) 3.-4.10.2015. Izvršni odbor je 

imenovao gospodina Patrick Lebeau, kao WAE tehničkog delegata. 

Natjecanje u 2016. će biti organizirano u Sofiji (Bugarska) na 1.-2.10.2016. 

Pobjednici će dobiti novčane nagrade: 

1. mjesto: 2.000 € 

2. mjesto: 1.500 € 

3. mjesto: 1.000 € 

Ovo natjecanje može biti izuzetan alat za promociju streličarstva u Europi. WAE vjeruje u takva 

natjecanja, te se nada da ćete i vi, dragi predsjedniče, aktivno podržati ovaj projekt i objavljivanje ove 

vijesti na Vašoj web stranici i reklamiranju među svojim streličarskim klubovima. 

Nadalje Želim vas obavijestiti o nekim drugim odlukama: 

- Odobreno je sudačko povjerenstvo za WAE događaje 2015. godine, koje je predložio WAE sudački 

odbor. Odobrena je i organizacija seminara za Kontinentalne suce koji će se održati u Sallanches 

(Francuska) 23.-25.10.2015. godine. 

- Za vezu između WAE odbora i Odbora sudaca imenovana je: gđa Sabrina Steffens 

Srdačan pozdrav, 

         

           Marinella Pisciotti 

              WAE Secretary General 

 

 


