STRELJAŠTVO Kustošija iza sebe ima sjajnu sezonu i mnogo osvojenih medalja
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Za strijelce Kustošije prošla sezona bila je
iznimno uspješna, i to u kadetskoj i juniorskoj
kategoriji. Na Prvenstvu Hrvatske za kadete i
kadetkinje u gađanju serijskom zračnom
puškom koje je održano na streljani u Dugoj
Resi kadetkinje Kustošije u sastavu Antonia
Venglaž, Gabrijela Tufeković i Lea Palić
osvojile su ekipno drugo mjesto, a Gabrijela
Tufeković izborila je finale i završila
natjecanje na šestom mjestu.
Prvaci iz Zadra
"Na istom natjecanju naši kadeti osvojili su 13. mjesto, a Tomislav Novinc također je
izborio finale i završio na petom mjestu", rekao je Ivan Lazić, trener u klubu.
Na prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje te juniore i juniorke u gađanju zračnim
oružjem ISSF program, održanom u Zadru, kadeti Kustošije u sastavu Hrvoje VinovrškiPentek, Filip Matijević i Robert Podhraški postali su prvaci Hrvatske u gađanju zračnim
pištoljem, a Hrvoje Vinovrški-Pentek postao je pojedinačni prvak Hrvatske.
"Hrvoje je uoči finala zaostajao šest krugova za prvoplasiranim i uspio je taj manjak
nadoknaditi i pobijediti", istaknuo je Lazić.
U konkurenciji juniorki Antonia Venglaž postigla je sjajan uspjeh, osvojila je treće mjesto
u strahovito jakoj konkurenciji reprezentativki Hrvatske. Finale je bio iznimno zanimljiv,
a Antonia je i dan prije gađala u finalu. Niz uspjeha nastavila je i u odlično organiziranom
finalu Kupa HSS-a za seniore održanom u Virovitici te ponijela kući naslov najbolje
kadetkinje.
Sjajna sezona Venglaž
U kategoriji juniorki u gađanju zračnim pištoljem Renata Perišić postala je novom
prvakinjom Hrvatske, a iza nje ostala je još jedna reprezentativka Hrvatske. U Virovitici
je ponovno bila dobra i na kraju osvojila peto mjesto.
"Ti su rezultati vrhunac njezine vrlo kvalitetne sezone i, nadamo se, najava uspješne
sljedeće sezone u kojoj će se potpuno afirmirati kao kvalitetan strijelac", rekao je Ivan
Lazić.
Valja istaknuti da je među tim vrlo mladim i perspektivnim strijelcima najstarija 16godišnja Renata Perišić. Antonia Venglaž i Lea Palić rođene su 1993., a Gabrijela
Tufeković i Hrvoje Vinovrški-Pentek 1994.
"Svi oni vrlo vrijedno i kvalitetno treniraju tijekom cijele godine i zaista je realno
očekivati još mnogo ovakvih, pa i boljih rezultata", zaključio je Ivan Lazić koji sa svojim
sinom Tomislavom uspješno vodi taj zagrebački klub.

