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OGRAM
ŠOLSKI PRO
Uspešna pridob
bitev organizatorjev za izvedbo dvo
oranskih in zunanjih po
odročnih šollskih
movanj vzho
od ‐ zahod tter državnih šolskih tekmovanj v leetu 2019:
tekm
Dvoransko področno tekm
movanje Vzhod ‐ Vavta vvas 02.02.20
019
Dvoransko področno tekm
movanje Zaho
od ‐ Vrhnikaa 02.02.201
19
Dvoransko držaavno tekmovvanje ‐ Horjjul 16.03.20
019
Zunaanje državno tekmovan
nje ‐ Gradacc 08.06.2019
9
Zunaanje področčno tekmovanje Vzhod ‐ Vavta vas 25.05.2019
9
Zunaanje področčno tekmovanje Zahod ‐ Ankaran 2
25.05.2019

Spro
ootne objavve vabil in gradiv
g
v zavihku vrhunski šport/šolsski program
m in napoved
dniki
aktivvnosti v obliki novic na spletni straani v zavihkku www.arch
hery‐si.org//vrhunski‐sp
port/solski.
očnih in šolsskih tekmovvanj in vpogled dosežkee posameznega
Beleeženje rezultatov podro
tekm
movalca preeko rang lesttvice, ki je b
bila sprotno objavljena na spletni strani
s
LZS
na Zavodu zaa šport RS P
Planica pri načrtovanju in izvedbi
Aktivna komunikacija z odggovornimi n
šolskih športnih
h tekmovanjj. Udeležba na posvetu
u koordinato
orjev šolskih
h športnih teekmovanj,
ki jee bila 29.08.2019 na Ptu
uju.
.

KOSTRELLSKI CENTTRI
LOK
Loko
ostrelski cen
ntri so postaali oblika organizacije kkvalitetnegaa strokovnegga lokostrelskega
izob
braževanja, vzgoje
v
in treeniranja mlaadih lokostrrelcev in lokkostrelskih kkadrov, ki see je uspešno
o
realiziral tudi v letu 2019. N
Na projektu
u smo marcaa za polni deelovni čas zaaposlili strokovno
sodeelavko Brino
o Božič in prrojekt je zarres zaživel tudi z dodatn
nimi aktivno
ostmi.

Loko
ostrelski cen
ntri so orgaanizirani reggijsko, disperzno, po vseem območju
u Slovenije,
pri čemer
č
so billi nosilci akttivnosti Loko
ostrelskih ceentrov:
- Štajerskka in Pomurjje: LK Marib
bor, LK Lend
dava
- Primorska: ŠKD Bud
danje,
- Dolenjskka: LK Parad
doks,
- Osrednja Slovenija:: LK DLL Potens
V začetku leta smo
s
pripravvili promocijski material: majice, svvinčnike in p
priponke in jjih razdelili
vsem
m udeleženccem projektta “lokostreelec sem”. Predstavitve
P
eni panoji so
o bili prisotn
ni na vseh
dogo
odkih nacio
onalne panožne zveze in
n šolskih špo
ortnih tekm
movanjih.

o aktivno vkključenih večč kot 176 ud
deležencev in njihov strrokovni kad
der.
V prrojekt je bilo
Loko
ostrelski cen
ntri so nam
menjeni strokkovnemu kaadru in mladim lokostrrelcem, ki so
o si
osno
ovno znanjee že pridbili v matičnih klubih, imajjo pa voljo, željo, tekmo
ovalnost, reezultate
ter izkazujejo reesen namen
n udejstvovaanjav lokosttrelstvu tudi v prihodnje.
Šporrtno‐družab
bni dogodekk junija na Stožicah je bil
b zadnje sreečanje v sklo
opu projektta
“lokkostrelec sem
m” na katerrem je mladina odstreljala zadnje tekmovanjee, ki je odloččilo
zmaagovalce ran
ng lestvice 2
2019. Tekmo
o je spremljal pester prrogram aktivvnosti ‐ zorb
bing,
posllikava obrazza, frizerski kotiček, jezd
denje ponijaa, žrebanje praktičnih n
nagrad
in sladoledna m
malica.

LOK
KOSTRELLSKI POČITNIŠKI TA
ABOR ‐ B
BOHINJ
Počiitniškega tabora se je u
udeležilo karr 63 mladih lokostrelceev, saj je novvico o ponovvni
orgaanizaciji tabora oznanil Foksi na državnem dvo
oranskem teekmovanju.
V Taaborniškem centru v Bo
ohinju in njeegovi okolicii so potekale lokostrelsske, športnee in
družžabne aktivn
nosti, ki jih je
j sofinancirala Fundaccije za šport projekt v skklopu projektov
“lokkostrelec sem
m”. Tako sm
mo aktivno p
preživljali prrve počitniške dni z obilico dejavno
osti
v čudovitem toplem sončnem vremen
nu ob Bohinjjskem jezeru.

Aktivnosti ki so se izvajale v lokostrelsskih centrih::
 skupni voden
ni trening v centru ‐ intterakcija,
 aktivno vklju
učevanje strrokovnega kkadra,
 kkoncentriran
nje tekmovaalcev v centrih,
 u
ustvarjanje p
primernega okolja za vzzgojo in izob
braževanje ‐ iskanje dolgoročnih partnerjev
za izvedbo reegijskih, pod
dročnih in d
državnih šolsskih tekmovvanj (notran
njih in zunan
njih),
 lo
okostrelski p
počitniški taabor.
Prekko projeketaa “lokostrelec sem” so se uresničevali kratkorročni cilji, ki zavzemajo dodatno
strokovno izobrraževanje kaadra, dodattni trening n
nadarjenih m
mladih lokosstrelcev, razzvoj
razu
umevanja kljjučnih elem
mentov dobrre tehnike sttreljanja, prriprave, nasttavitev, vzdrževanja
opreeme in družženje mladih
h.
Novva celostna p
podoba projjektov “loko
ostrelec sem
m” sofinanciiranih s straani Fundacijee
za šp
port RS je šee pripomogla k boljši popularizaciji in prepozn
navnosti lokkostrelskegaa športa!

Izvedba projektta: Brina Božžič
Koordinacija in pridobivanjje sredstev: Darja Rožm
manec

