IZVJEŠĆE IZBORNIKA ZA 3D & FIELD
ZA 2015. GODINU

UVOD

Sukladno Statutu HSS članak 58. podnosim ovo izvješće za 2015. godinu. Što se tiče
izvještajnog razdoblja, mogu reći da je bilo vrlo uspješno. Kao što sam i predviđao, naša field
reprezentacija koja je već godinama u vrhu svjetske i europske streličarske scene, i ove godine
je imala dobru „žetvu“.
Tijekom izvještajnog razdoblja obavljao sam sve, u skladu s mogućnostima, što sam smatrao
da je vezano za 3D i field streličarstvo.

POLJSKO STRELIČARSTVO
Početkom 2015. godine, kao izbornik za field, izradio sam tabelarni prikaz za praćenje rezultata
kroz natjecateljsku sezonu.
Prijedlog normi za seniore i juniore za predstojeće EP u Rzeszowu dostavio sam UO HSS na
razmatranje i usvajanje.
Tijekom sezone pratio sam rezultate sa field natjecanja i unosio ih u tablicu te periodično
dostavljao u Ured Saveza radi objave na webu.
Izradio sam Program poljskog streličarstva za 2015. godinu sa relevantnim činjenicama i
normama. Isti je razmotren na sjednici UO HSS i objavljen na stranici Saveza. Program je
zamišljen kao dokument kojim se izbornik vodi u svom djelovanju. Također je namijenjen
streličarima koji su zainteresirani za nastup u sklopu nacionalne vrste.
U zadanom roku predložio sam sastav reprezentacije za EP u Rzeszowu, koji je odobren od
strane UO HSS.

3D STRELIČARSTVO
Početkom 2015. godine, kao izbornik za 3D, izradio sam tabelarni prikaz za praćenje rezultata
kroz natjecateljsku sezonu.
Prijedlog normi za SP u Terniju dostavio sam UO HSS na razmatranje i usvajanje.
Tijekom sezone pratio sam rezultate sa 3D natjecanja i unosio ih u tablicu te periodično
dostavljao u Ured Saveza radi objave na webu.
Izradio sam Program 3D streličarstva za 2015. godinu sa relevantnim činjenicama i normama.
Isti je razmotren na sjednici UO HSS i objavljen na stranici Saveza. U zadanom roku predložio
sam sastav reprezentacije za SP u Italiji, koji je odobren od strane UO HSS.

PRIPREME REPREZENTACIJE
Pripreme nacionalne vrste nisu realizirane za poljsko streličarstvo. Razlozi su sljedeći; veliki
broj reprezentativaca je bio zaokupiran oko Svjetskog kupa, Pro Archerya i ostalih
međunarodnih natjecanja
Pripreme za 3D odrađene su u Brinju, uoči PH 3D, 22.08.2015. Prisustvovali su svi članovi
reprezentacije. Realiziran je trening sa dvije strijele, pregledana je oprema i dogovoren je plan
puta sa točnom satnicom. Pripreme su realizirane na terenu kojeg koristi SK Brinje, kojima
zahvaljujem na logističkoj potpori.

NASTUP FIELD REPREZENTACIJE NA EUROPSKOM PRVENSTVU, RZESZOW
05. - 11.10.2014.
Reprezentacija za nastup na EP u fieldu, odabrana je na temelju postignutih rezultata odnosno
ispucanih normi, te na prijedlog izbornika a potvrđena od strane UO HSS.
Nacionalna vrsta je putovala u Poljsku kombijem Saveza i osobnim vozilom obitelji Buden. Kao
izbornik i ujedno vođa putovanja, reprezentativce sam pokupio na unaprijed dogovorenim
lokacijama. Ivana Buden je doputovala iz Švedske u Krakow gdje je dočekana od strane
članova obitelji. Smještaj bio u hotelu Rzeszow, kvalifikacije u mjestu Kielnarowa, a eliminacije
i finale u mjestu Lancut. Ono što bitno spomenuti je razvijeno zajedništvo, homogenost i
kohezija unutar ovog postava reprezentacije.
Za hrvatsku nacionalnu vrstu nastupili su:
Zakrivljeni luk
juniori

Alen Remar

Goli luk
seniori

Robert Potrkač

Složeni luk
juniori

Mario Vavro

seniorke

Ivana Buden

seniori

Domagoj Buden
Ivan Markeš

Rezultati
*Zakrivljeni luk juniori
Nakon kvalifikacija

Alen Remar

613

7. mjesto

Nakon eliminacija Remar je izborio finale. Konačni poredak od ukupno 13 natjecatelja je:
Alen Remar
4. mjesto

*Goli luk seniori
Nakon kvalifikacija

Robert Potrkač

597

21. mjesto

*Složeni luk juniori
Nakon kvalifikacija

Mario Vavro

788

3. mjesto

Nakon eliminacija Vavro je izborio finale. Konačni poredak od ukupno 13 natjecatelja je:
Mario Vavro
*Složeni luk seniorke
Nakon kvalifikacija

3. mjesto

Ivana Buden

774

3. mjesto

Nakon eliminacija Ivana je izborila finale. Konačni poredak od ukupno 21 natjecateljice je:
Ivana Buden 3. mjesto
*Složeni luk seniori
Nakon kvalifikacija

Domagoj Buden
Ivan Markeš

817
779

2. mjesto
20. mjesto

Nakon eliminacija Buden je izborio finale. Konačni poredak od ukupno 33 natjecatelja je:
Domagoj Buden

3. mjesto

Kao što je i vidljivo iz izvješća, osvojene su tri brončane medalje. Svakako je ovo jedan od
najboljih uspjeha naših streličara i streličarki na jednom EP.

NASTUP 3D REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU, TERNI, ITALIJA
01. - 05.09.2015.
Reprezentacija za nastup na SP u 3D, odabrana je na temelju postignutih rezultata odnosno
ispucanih normi, te na prijedlog izbornika a potvrđena od strane UO HSS.
Za hrvatsku nacionalnu vrstu nastupili su:

Dugi luk
Damir Marošević
Instinktivni luk
Mile Aračić
Goli luk
Zoran Petrović
Josip Šebić
Složeni luk
Branko Starčević

Rezultati
*Složeni luk
Nakon kvalifikacija

Branko Starčević

972

21. mjesto

Zoran Petrović
Josip Šebić

777

21. mjesto

*Instinktivni luk
Nakon kvalifikacija

Mile Aračić

674

28. mjesto

*Dugi luk
Nakon kvalifikacija

Damir Marošević

674

28. mjesto

*Goli luk
Nakon kvalifikacija

Nacionalna vrsta je putovala u Italiju kombijem Saveza. Kao izbornik i ujedno vođa putovanja,
reprezentativce sam pokupio na unaprijed dogovorenim lokacijama. Smještaj bio u hotelu
Albergo Duomo u San Geminiu, kvalifikacije, eliminacije i finale u mjestu Marmore. Ono što
bitno spomenuti je razvijeno zajedništvo, homogenost i kohezija unutar ovog postava
reprezentacije.

PLANOVI ZA 2016. GODINU
Krajem 2015. godine započeo sam s izradom Planova i programa za poljsko i za 3D
streličarstvo. U istima su uključeni prijedlozi normi za nastup u reprezentaciji kao i Planovi
priprema nacionalne vrste.
U 2015. nas očekuje EP 3D u Mokricama, Slovenija 31.08.-06.09. i SP u fieldu Dublin, Irska
06.-10.10.
Što se tiče 3D-a, potrebna je prilagodba kod poštivanja WA pravila. Kako bi reprezentativci bili
pripremljeni za WA 3D evente, moramo organizirati turnire prilagođene tim pravilima, a to znači
dvije strijele.
Izbornik za 3D & Field streličarstvo
Robert Brnad
_______________________

