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Takole je Slavko Turšič zadel izločilni strel v shoot-offu, ki mu
je prinesel bronasto medaljo.

Poročilo nastopa Slovenske reprezentance na SP v Zagrebu
Za nami je najbolj pomemben dogodek v poljskem lokostrelstvu – svetovno
prvenstvo v Zagrebu. V programu smo si zadali cilj, da dosežemo 4 uvrstitve
v polfinale in eno ekipno uvrstitev v polfinale.
Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da smo zastavljene cilje bogato presegli in
se tudi tokrat vrnili s prvenstva z medaljami in drugimi odličnimi uvrstitvami.
Seveda so medalje tiste, ki si jih bomo vsi zapomnili. Mislim, da imamo prvič
v zgodovini našega poljskega lokostrelsta SVETOVNO PRVAKINJO v
sestavljenem loku – TOJO ČERNE, ki je suvereno vse tekmovalne in eliminacijske
dni dokazala, da je trenutno najboljša na svetu, saj je vse dni vodila in bila na prvem
mestu. Iskrene čestitke!
Drugi medalist je naš preverjeni lokostrelec SLAVKO TURŠIČ, ki je tudi letos
dokazal da sodi v sam svetovni vrh in če ne bi imel malo smole, bi zelo
verjetno lahko posegel tudi po prvem mestu, oz se boril za zlato medaljo. To
priložnost je izgubil v shoot-offu z Britancem Chris White-om, ko sta v
izločilnem strelu oba ustrelila 6 vendar je bil Britanec žal bližje centru. Slavko
se je tako boril za bron in ga tudi dobil – tokrat z izločilnim strelom, ki pa je
bil res v centru tarče. Iskrene čestitke!
Moram pa čestitati tudi vsem ostalim saj so se dobro odrezali in če ne bi
imeli malo smole, bi verjetno imeli še kakšno medaljo. Naj omenim našo
žensko ekipo v sestavi Toja Černe, Brina Božič in Tina Gutman – ki se je
dolično borila z Britansko ekipo in za las zgrešila uvrstitev v finale. Na koncu
so zasedle 5 mesto. Prav tako naj omenim ostale posameznike, Dejan
Sitar(7/35), ki je odlično streljal v kvalifikacijah in imel smolo v eliminacijah
na eni tarči, pa Staš Modic(6/19), Brina Božič (12/23) in Tina Gutman(7/18) –
ki so za las zgrešili uvrstitve v eliminacijah. Ostali naši so se uvrstili: Krička
Uroš (29/35), Marjan Podržaj (24/40), Jurij Pleško (33/40), Marko Berus
(36/40), Gašper Cehner (32/32), Arne Černe (11/19) in Luka Stoševski
(13/19).
Žal se mi ni uresničila želja, da bi imeli v zagrebu vsaj eno mladinsko ekipo,
katero pa mi IO žal ni želel potrditi in to je bila res škoda, saj bi glede na
uvrstitve ostalih mladinskih ekip (bilo jih je 6) naša verjetno posegla po
odličjih...
Kljub vsemu, SP v zagrebu nam bo ostalo v prijetnem spominu.
Vodja poljskega programa
Aleksander Janežič
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