
IZVJEŠĆE O RADU SD "DUBRAVA 1094"  ZA 2013. GODINU 
 
  2013. godine održano je europsko prvenstvo u disciplini samostrel u Austriji (Innsbruck) kao i 
europsko prvenstvo zračnim oružjem koje je održano u danskom Odenseu.  Uz to bilo je mnogo 
međunarodnih natjecanja kao i prvenstva Hrvatske u više disciplina te prigodnih domaćih natjecanja. 
 U prvom dijelu godine kao i uvijek na programu je bila zračna serijska puška kojim se natječu 
uglavnom mlađe dobne skupine ne nekoliko starijih strijelaca, a nakon lige i završnih natjecanja 
zračnom puškom te pištoljem nastavljen je u disciplini samostrela.  
 Zračnim pištoljem održana su županijska i državna prvenstva te međunarodna natjecanja, a 
na kraju i eruropsko prvenstvo.  
 Zračnom puškom održana je  međuopćinska liga, međuopćinsko prvenstvo, prigodna 
natjecanja, županijska prvenstva te državno prvenstvo u Stobreču kod Splita.  
 Drugi dio sezone, odmah po završetku zračne puške i pištolja na rasporedu su prvenstva u 
samostrelu, od domaćih pa do međunarodnih.  

 Isto tako smo bili organizatori nekoiko natjecanja. U proljetnom dijelu bili smo domaćini 
međuopćinskih, zatima županijskih prvenstava te turnira „Petar Vešligaj“ zranom puškom. U disciplini 
samostrela bili smo organizatori natjecanja u Dubravi (KUP Dubrave) te smo logistikom pripomogli u 
organizaciji Europa Cupa samostrelom u dvorani na 18 metara u Slavonskom Brodu. 

Isto tako naši strijelci su bili na pripremama u Malinskoj o trošku HOO-a kroz program 
posebne skrbi o mladim nadarenim sportašima koje prati HOO.  

 

 

REZULTATI U 2013. GODINI  

 

ZRAČNI PIŠTOLJ 

 
 U disciplini zračnog pištolja nastupale su dvije naše juniorke i to Valentina Pereglin te 
Valentina Kozumplik,  kao i kadet Luka Štrbenac. Osvojeno je nekoliko medalja na manjim 
natjecanjima kao 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske u juniorskoj konkurenciji koje te osvojila Valentina 
Pereglin. Zapažen rezultat ostvarila je Valentina Kozumplik na međunarodnom natjecanju u 
slovenskom Trzinu gdje je osvojila 3. mjesto u seniorskoj konkurenciji.  
 Zračnim pištoljem od jeseni za Streljačko društvo Dubrava 1094 nastupa srpski 
reprezentativac Uroš Kačavenda. On je osvojio nekoliko medalja na međunarodnim natjecanjima, a i 
pogodio je nekoliko izvrsnih rezultata koji spadaju u sam europski, pa i svjetski vrh. Drugo mjesto 
osvojio je na međunarodnom natjecanju u slovenskom Trzinu, a treće u slovenskim Rušama 
početkom 2014. godine. 
 Krajem godine zračnim pištoljem medalje na turniru *Olimpjske nade* u Čakovcu osvojio je 
Luka Štrbenac koji je na prigodnom natjecanju u zagrebačkoj Kustošiji osvojio 1. mjesto kod kadeta. 

 

SAMOSTREL 

 
 U disciplini samostrela i dalje je nastavljen uspješan niz zahvaljujući rezultatima naših 
istaknutih natjecatelja, kao i mlađih uz osvajanje medalja na međunarodnim i domaćim natjecanjima. 
Najvažnije natjecanje u 2013. godini bilo je gore spomenuto  europsko prvenstvo samostrelom. U 
reprezentaciji je nastupilo 7 članova našeg društva, a to su bili; Tihana Odlešić Kačavenda (seniorke), 
Domagoj Pereglin (senior), Valentina Pereglin (juniorka), Marijan Kajfeš (junior) i Valentina Kozumplik 
(kadetkinja), Luka Štrbenac (kadet), Stjepan Borak (kadet) te Ivan Kelečić (junior) i Branka Pereglin 
koji inače nastupaju i za PGSD Zagreb. Od ove godine u discipline samostrela ušli su gore spomenuti 
Luka Štrbenac i Stjepan Borak koji su eto uspjeli svojim rezultatima izboriti nastup u hrvatskoj 
reprezentaciji. 
 



11. EUROPSKO PRVENSTVO, INNSBRUCK (AUSTRIJA) – 02-08.09.20113. 
 
Strijelci iz Dubrave  zabilježili su ove godine iznimne sportske uspjehe. Kroz mnoga natjecanja koja su 
održana ove godine potrebno je zabilježiti veliki uspjeh na europskom prvenstvu u gađanju 
samostrelom koje je održano u 9. mjesecu u Austriji (Innsbruck) na stadionu *Tivoli*. Od ukupno 14 
hrvatskih strijelaca više od pola ih je bilo iz Dubrave, a ukupno su osvojili čak 6 pojedinačnih medalja 
uz ogroman doprinos u osvajanju tri zlatne ekipne medalje čime su potvrđeni najveći uspjesi u 
povijesti ovih natjecanja za dubravske strijelce. 
 
U muškoj konkurenciji Domagoj Pereglin je obranio zlatnu medalju sa prošlog europskog prvenstva 
koje je održano 2011. u Budimpešti (Mađarska), a uspjeh je bio upotpunjen sa postavljanjem čak 3 
nova seniorska svjetska rekorda uz jedan izjednačen. Dosadašnji svjetski rekordi odolijevali su 12 
godina, a držao ih je legendarni mađarski strijelac, Jozsef Baranyi, višestruki svjetski i europski prvak 
te rekorder koji je već isti dan iz Mađarske uputio čestitke Domagoju putem e-maila. 
 
Naslov europske prvakinje osvojila je u juniorskoj konkurenciji Valentina Pereglin. Ona je samo 
potvrdila niz svojih uspjeha u ovoj disciplini je je do sada sudjelovala od 2007. na 5 europskih 
prvenstava, što u kadetskoj, a što u juniorskoj konkurenciji, te je zabilježila svih pet pobjeda i naslova 
europske prvakinje. Na ovom europskom prvenstvu izjednačila je svjetski juniorski rekord na 50 
metara. 
Svoj niz nastavila je Branka Pereglin koja se od 1995. godine do sada nikada sa velikih prvenstava nije 
vratila bez pojedinačne medalje u ženskoj konkurenciji. Ovaj puta je osvojla srebrnu medalju, a 
računajući sve medalje (ekipne i pojedinačne), ovo joj je bila 43. medalja sa svjetskih i europskih 
prvenstava u dugoj sportskoj karijeri od čega 19 godina u hrvatskoj reprezentaciji samostrelom. 
 
Osvajačica kadetske srebrne medalje je Valentina Kozumplik čime je ponovila uspjeh ostvaren prije 
dvije godine u Mađarskoj. Iako je sjano gađala, postavila je i novi svjetski kadetski rekord na 65 
metara, a u ukupnom rezultatu je bila bolja od starog svjetskog rekorda te je postavila i tri državna 
rekorda nije uspjela do zlatne medalje što je pokazatelj visokih rezultata na ovom EP-u. 
 
Luka Štrbenac je u istoj konkurenciji došao do brončane medalje iako je bio debitant na jednom 
ovako velikom natjecanju. Luka je uz to i izjednačio kadetski svjetski rekord na 50 metara, a to je i 
novi državni rekord. 
 
Brončanu medalju je osvojio i Marijan Kajfeš kod juniora. Isto je interesantan podatak da se sa 
dosadašnjih 6 prvenstava Europe i svijeta uvijek vratio sa jednom medaljom ali nažalost nikada nije 
osvojiio zlatnu medalju jer je možda imao i tu nesreću da je uvijek bio u konkurenciji sa Valentinom 
Pereglin (inače djevojke i mladići nastupaju u zajedničkoj konkurenciji). 
 
Četvrto mjesto osvojio je junior Ivan Kelečić, svega par krugova do medalje, a peta mjesta pripala su: 
Tihani Odlešić  Kačavenda i Nikolini Krivanek u ženskoj konkurenciji te Stjepanu Boraku u kadetskoj 
konkurenciji. 
U osvajanju tri ekipne zlatne medalje na EP-u sudjelovali su: 

- žene; Branka Pereglin i Tihana Odlešić Kačavenda 
- juniori; Valentina Pereglin, Marijan Kajfeš i Ivan Kelečić (cijela ekipa), a oni su pokušali srušiti i 

ekipni juniorski svjetski rekord ali nažalost nisu uspjeli pa tako i dalje stoji stari rekord 
njemačkih juniora postignut prije 12 godina. 

- kadeti; Valentina Kozumplik i Stjepan Borak 
Za dvoje strijelaca ovaj puta nije bilo mesta u ekipama. Luka Štrbenac i Nikolina Krivanek bili su 
rezerve za ekipe ali su pojedinačno mogli nastupiti sa gore navedenim rezultatima.  
Uz to se mora napomenuti da bi njih dvoje imalo mjesta u svakoj drugoj europskoj reprezentaciji i bili 
bi prvi ili drugi član ekipe pa to govori o rezultatskoj snazi hrvatske samostrelske reprezentacije. 



Puno veće zemlje kao što su Njemačka, Rusija i Francuska ostale su iza nas, a u onim kategorijama 
gdje su bili bolji od hrvatske reprezentacije neizmjerno su se radovali. Dubravski strijelci uzeli su 6 
pojedinačnih medalja od 12 mogućih u kategorijama gdje su se natjecali (osim kod veterana). 
Ostalih 6 medalja uzele su upravo rečene zemlje; dvije Njemačka, dvije Rusija i dvije Francuska. 

 
Dubravski strijelci sudjelovali su u osvajanju na prvenstvu Europe 2013. godine pojedinačno ili kao 
članovi ekipe 

• 3 zlatne ekipne medalja 

• 2 zlatne pojedinačne medalje 

• 2 srebrne pojedinačne medalje 

• 2 brončane pojedinačne medalje 
 

Ukupno je osvojeno 9 medalja na europskom prvenstvu, a ako bismo uzeli broj osvojenih medalja 
po komadima onda to iznosi ukupno (13) trinaest medalja.  
Uspjesi su nam donijeli kao i protekih nekoliko godina prestižne nominacija i to: 

• nominaciju za najuspješniju žensku ekipu Hrvatske (Tihana Odlešić i Branka Pereglin) 
Novinari su žensku  ekipu u anketi Sportskih novosti svrstali na 3. mjesto.  
Bilo je i dosta međunarodnih natjecanja na kojima smo osvajali medalje samostrelom i to: 

• u Austriji (Innsbruck) gdje su medalje osvojili: Luka Štrbenac  (1.) kod juniora, Valentina 
Kozumplik (2.) u ženskoj konkurenciji i Domagoj Pereglin (1.) kod muških. 

• u Ivanić Gradu je održan Croatia kup (otvoreni tereni) te su postignuti sljedeći rezultati; 
Valentina Pereglin (1.) Marijan Kajfeš (2.), Ivan Kelečić (3.) u juniorskoj konkurenciji,  
Branka Pereglin (1.) i Tihana Odlešić Kačavenda (3.) u ženskoj konkurenciji te Domagoj 
Pereglin (1.) i Željko Tijan (8.) u muškoj konkurenciji. 

• U češkim Otrokovicama na Bohemia word Kupu osvojili smo sljedeće plasmane;  
Valentina Kozumplik (1.), Luka Štrbenac (3.) i Stjepan Borak (4.) mjesto kod kadeta, 
Valentina Pereglin (1.), Marijan Kajfeš (3.) mjesto kod juniora, Domagoj Pereglin (1.) 
mjesto kod muških te Branka Pereglin (1.) i Tihana Odlešić Kačavenda (2.) kod žena. 

• u Hausenu (Njemačka) nastupili su i ostvarili plasmane; Tihana Odlešić (2.) i Branka 
Pereglin (5.) u ženskoj konkurenciji, Domagoj Pereglin (1.) u muškoj konkurenciji, 
Valentina Pereglin (1.) i Marijan Kajfeš (2.), Ivan Kelečić (3.), Valentina Kozumplik (4.), 
Luka Štrbenac (5.) i Stjepan Borak (9.) mjesto u juniorskoj konkurenciji.  

• Nastavljajući uspjehe i osvajajući medalje Valentina Pereglin i Valentina Kozumplik ostali 
su u posebnom programu skrbi o mladim perspektivnim sportašima Hrvatske tijekom 
2013. godine, a u program su ušli i Marijan Kajfeš te Ivan Kelečić koji financira HOO-a.  

Kategorije vrhunskih športaša 1. kategorije i pripadajuću športsku stipendiju imaju Domagoj 
Pereglin i Tihana Odlešić Kačavenda, a kategoriju vrhunske sportašice 2. kategorije ima Valentina 
Pereglin. 

I na ostalim natjecanjima osvojili smo velik broj medalja i visokih plasmana kako u zemlji, tako 
i u inozemstvu. 

 U 2013. 
. godini naši strijelci imali su kao i prošle godine više od 50 nastupa za državnu reprezentaciju 

samostrelom i zračnim pištoljem. 
 
 

ZRAČNA SERIJSKA PUŠKA 

 
Najveće uspjehe zračnom puškom ostvarili smo plasmanom na državno prvenstvo koje je 

2013. održano u Stobreču, a na prvenstvo se plasiralo 8 strijelaca našeg društva. 
Kadeti su imali pet strijelaca koji su izborili plasman na prvenstvo Hrvatske i to: Stjepan 

Borak, Božidar Kovačić, Luka Štrbenac, Josip Blažević i Antonio Sabadi. Ekipno su zauzeli 10. mjesto 
od 25 ekipa, a pojedinačno su bili oko polovice tablice. 



Kod kadetkinja na državno prvenstvo plasirale su se Ana Volarić, Klaudia Hrgić i Ivana Milić 
koje su ekipno osvojile 9. mjesto od 9 ekipa, a pojedinačno su također bile plasirane od polovice 
tablice pa prema donjem dijelu. 

U juniorskoj konkurenciji imali smo samo jednog natjecatelja i to Marijana Kajfeša i jednu 
natjecateljku Anu Volarić koji je također bili plasiran oko polovice tablice.  

 
Kao i svake godine velik broj naših strijelaca osvaja medalje zračnom puškom i to najviše na 

međuopćinskim i županijskim prvenstvima. Imali smo ukupno 10 nastupa na prvenstvu Hrvatske.  
  
Zračnom puškom medalje je osvajalo više strijelaca i to: 

Ana Volarić, Klaudia Hrgić, Ivana Milić, Luka Štrbenac, Antonio Sabadi, Marijan Kajfeš, Božidar 
Kovačić, Stjepan Borak, Valentina Kozumplik, Tihana Odlešić, Tijekom sezone naši strijelci su još 
sudjelovali zračnom puškom na "Trofeju Vrbovca", turniru "Kaj su jeli naši stari", na turniru u 
Varaždinu kao i ostala natjecanja. 

Naši strijelci osvajaju i zvanja i titule u streljačkom športu pa su tako između dvije Skupštine  
sljedeći strijelci osvojili titule; 

 
- "Odličan strijelac" 

� Josip Blažević 
� Stipo Kasalo 

 
- "Dobar strijelac"  

� Stipo Kasalo 
� Katarina Milić 
� Fran Poldrugač 

 
Zvanje *Međunarodni majstor strijelac* osvojili su: Marjan Kajfeš i Valentina Kozumplik dok 

je Luka Štrbenac osvojio zvanje *Republički majstor strijelac*, a Stjepan Borak *Majstor strijelac*. 
Diplome za ova zvanja dodjeljuje Hrvatski streljački savez pa će diplome biti uručene naknadno. 

Organizirali smo i sljedeća natjecanja: 16. kup Dubrave na otvorenom,  prvenstva županije za 
kadete, kadetkinje, juniorke i juniore, međuopćinsko prvenstvo, ligu zračnom puškom u suradnji sa 
SD "Pik"-om Vrbovec i 15. memorijalni turnir "Petar Vešligaj 

U ovom trenutku u streljačko društvo "Dubrava 1094" učlanjeno je oko 35 članova od kojih je 
gotovo tri četvrtine aktivnih strijelaca, a 2013. godine dali smo 9 državnih reprezentativaca uz 
rezultate i uspjehe koji su bili prikazani kroz presjek rada u 2013. godini. 

 
Na kraju posebno pohvaljujemo strijelce koji nose naše ime diljem naše domovine i svijeta te 

osvajaju medalje i to; Valentinu Pereglin, Domagoja Pereglina, Valentinu Kozumplik, Marijana 
Kajfeša, Branku Pereglin, Ivana Kelečića, Stjepana Boraka, Luku Štrbenca, Tihanu Odlešić Kačavenda i 
Uroša Kačavendu. Očekujemo i 2014. odlične rezultate sa domaćih i međunarodnih natjecanja te 
svjetskih prvenstava. 

 
 
                                                                                Predsjednik SD "Dubrava 1094" 
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