
 
 
VIDEO: Streličarstvo se vraća u Poreč  
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U Poreču 9. srpnja počinje Europski juniorski i kadetski kup u 
streličarstvu. Tako će pet dana Poreč ponovno postati kulisa najboljim 
europskim mladim streličarima iz više od 30 zemalja. Do danas je za 
natjecanje registrirano više od 310 streličara, što je više nego ikad do 
sada, uz 70-tak pratećih osoba – naglašeno je to na konferenciji za 
medije održanoj u hotelu Laguna Parentium. 

 
Darko Uidl, predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza te predsjednik 
Organizacijskog odbora Europskog juniorskog kupa istaknuo je kako je za 
njega ovaj događaj iznimno bitan jer se ovim natjecanjem streličarstvo vraća u 
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Poreč. Plan Hrvatskog streličarskog saveza je biti u Poreču cijelog proljeća, s 
obzirom da sportašima odgovara smještaj, vrhunska prehrana, kao i igrališta 
do kojih sportaši lako dolaze pješice. Darko Uidl istaknuo je kako je velika želja 
Hrvatskog streličarskog saveza otvorenje trening centra upravo u Poreču, 
posebice za sportaše streličare iz skandinavskih zemalja te ponovno 
domaćinstvo svjetskog kupa, s obzirom na odličan geostrateški položaj 
Hrvatske i uvjete koje im osigurava Poreč. 

Andrea Vrbik, članica Organizacijskog odbora ispred Hrvatske streličarske 
reprezentacije 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.“ 

Neven Staver, direktor Plave lagune istaknuo 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 naše sportske 
kapacitete. Tako smo obnovili u potpunosti sportsku kuglanu u hotelu Delfin, a 
stalno ulažemo i u naš Intersport centar, kao i u nogometne terene. Izvan 
glavne sezone nema tjedna u kojem se u Laguni ne održava neko sportsko 
natjecanje, na što smo iznimno ponosni“, istaknuo je Staver. 

Direktor TZ grada Poreča Nenad Velenik zahvalio je Hrvatskom streličarskom 
savezu što ponovno dovodi streličarsku elitu u Poreč, uz naglasak kako je 
streličarsko natjecanje vrlo atraktivno i za goste u destinaciji, poželivši da se i 
najatraktivnije streličarsko natjecanje – Grand Prix održi ponovno u Poreču, 
kao što je to bilo do 2011. godine. 

Milan Markežić ispred Hrvatskog olimpijskog odbora naglasio je kako je uvijek 
prisutna i podrška Hrvatskog olimpijskog odbora te kako će se i HOO potruditi 
da se što više sportskih grupa usmjeri prema Poreču. 
Europski juniorski i kadetski kup održat će se na terenima Zelene lagune od 9. 
do 14. srpnja. Više o samom natjecanju na http://www.archery.hr/eyc2017-
porec/. 

 


