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AKTIVNOSTI 3D PROGRAMA
Aktivnosti dela v 3D programu so bila v letu 2014 razdeljena na štiri osnovne
cikle. Pripravljalno obdobje, ki je obsegalo objavo programa dela, poziv in
kontakt s 3D strelci in trenerji v društvih/klubih. Predtekmovalno obdobje je
vsebovalo individualne treninge, streljanje v dvorani, predavanja in tehnično
podporo. Tekmovalno obdobje je potekalo v sklopu priprav tekmovalcev na
pokalnih tekmovanjih in državnem prvenstvu. Po tekmovalnem obdobju ‐ po
nastopu na Evropskem prvenstvu pa analiza dela in smernice za novo sezono.
Po zastavljenem programu dela 2014 smo izvedli večino v programu dela
navedenih aktivnosti, dodatne spremljajoče dejavnosti in nastopili na
Evropskem 3D prvenstvu.

KRITERIJI ZA IMENOVANJE REPREZENTANCE
Glede na lokacijo prvenstva in s tem povezanimi stroški, razpoložljivimi sredstvi
3D programa sem število članov reprezentance skrbno izbral.
V reprezentanco sem imenoval dve tekmovalki, ki nista izpolnjevali predpisane
norme predvsem za nastop ženske ekipe, kar se je z osvojitvijo srebrne medalje
potrdilo za taktično pravilno odločitev. Reprezentanco sem imenoval na osnovi
analize vseh rezultatov vsakega posameznika.

PRIPRAVE REPREZENTANCE
Za 3D lokostrelce je bilo organizirano predavanje za tehnično in psihično
pripravo tekmovalca na pomembnejša tekmovanja. Na predavanje so bili
vabljeni tudi predstavniki društev, katere je ta tema zanimala.
3D tekmovanja za doseganje predpisanih norm so potekala v obdobju od
12.04.2014 ‐ 28.06.2014 na 28 tarč. Za izbirno tekmovanje za reprezentanco je
štelo tekmovanje v Muti 05.07.2014. Obvezni tekmi za reprezentante sta
potekali na Turjaku 23.08.2014 in na DP, ki se je odvijalo na Ulovki 06.09.2014.

ČLANI REPREZEN
NTANCE
Goršič Karli Andrej
Izgoršeek Andrejaa
Klančar Anton
Kocmaan Marjan
Nolimaal Renata
Oblak Doroteja
Oku Okku
Ravnjaak Urban
Rožmaanec Darjaa
Turšič Slavko
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