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PLAN RADA SAVEZA 
 
- Izvršenje svih stavaka usvojenog plana natjecanja za streličarstvo Hrvatskog 
olimpijskog odbora za 2022. 
- Izgradnja sustava razvoja za dizanje kvalitete olimpijskog luka u Hrvatskoj (pitanje 
razvoja olimpijske discipline). 
- Održavanje i unapređenje već dostignute visoke športske kvalitete u složenom luku, 
u muškoj i ženskoj konkurenciji. 
- Reaktiviranje i oživljavanje edukacijskih programa za osposobljavanje i usavršavanje 
trenera streličarstva . 
- Izrada strateškog plana Saveza, definiranog četverogodišnjim razdobljima 
olimpijskih ciklusa, s jasno iskazanim i određenim smjerom razvoja sporta, 
područjima djelovanja putem kojih bi se taj smjer razvoja ostvarivao, s jasno 
definiranim zadaćama i akcijskim planovima spuštenim na godišnje razine, 
definiranim konkretnim radnjama tj. akcijama koje bi se poduzimale, vremenskim 
okvirima provođenja istih, osobama koje bi dobile u mandat te akcije provoditi i 
financijama koje bi sve to realno trebale pratiti. 
- Osiguranje uvjeta za nastavak konsolidiranog i financijski stabilnog rada Saveza. 
- Natjecateljsko pitanje: povećanje broja klubova, daljnja afirmacija streličarstva, 
osiguranje organizacijskih i financijskih resursa za stvaranje preduvjeta da Hrvatska 
ima predstavnika/e-streličare/ke na Olimpijskim igrama, (pitanje streličara olimpijaca 
je uvijek središnji zamišljeni cilj). 
- Nastavak djelovanja i lobiranja u europskoj i svjetskoj streličarskoj federaciji za 
domaćinstva organizacija velikih međunarodnih streličarskih natjecanja u Hrvatskoj. 
Pozitivne efekte organizacije velikih natjecanja nastojati kvalitetnije implementirati u 
strategiju razvoja. 
- Pokretanje i kontinuirano održavanje streličarskih radionica. 
- Reaktivacija aktivnosti oko stalnog streličarskog kampa u Poreču. 
- Fokusiranje na osjetno jači razvoj natjecateljskog streličarstva, posebno na mlade 
kategorije i WA discipline. 
- Poboljšanje koordinacije s klubovima - sastanci na godišnjoj razini s predsjednicima 
klubova i županijskih organizacija (ne pojedinačno, već svi zajedno), kako bi i svi oni 
sudjelovali u promjenama i sa svojim iskustvom. Promjene bi trebale izaći iz naših 
zajedničkih potreba  i podrška promjenama bila bi puno veća i efikasnija. 
- Edukacija kao temelj razvoja sporta. Kroz predavanja povezali bi klubove različitih 
sportskih interesa i dobili bolje međusobno razumijevanje i prihvaćanje ideja za razvoj 
streličarstva. 
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