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AKTIVNOSTI 3D PROGRAMA
Aktivnosti dela v 3D programu v letu 2015 so pretežno vsebovale individualne
treninge s klubskimi trenerji. Tekmovalno obdobje je potekalo v sklopu priprav
tekmovalcev na pokalnih tekmovanjih in državnem prvenstvu. Po tekmovalnem
obdobju ‐ po nastopu na Svetovnem prvenstvu sledi analiza dela in smernice za
naprej. Po zastavljenem programu dela 2015 smo izvedli večino v programu dela
navedenih aktivnosti, dodatne spremljajoče dejavnosti in nastopili na Svetovnem
3D prvenstvu.

KRITERIJI ZA IMENOVANJE REPREZENTANCE
Svetovno prvenstvo je potekalo v Terniju v sosednji Italiji kamor smo odpotovali
s kombijem. V reprezentanco sem imenoval dve tekmovalki, ki nista izpolnjevali
predpisane norme predvsem zaradi nastopa ženske ekipe in mladinca, ki nas je z
osvojenim petim mestom resnično prijetno presenetil. Reprezentanco sem
imenoval na osnovi analize vseh rezultatov vsakega posameznika.

PRIPRAVE REPREZENTANCE
Za 3D lokostrelce so bile organizirane skupne priprave, katerih se je udeležila
večina reprezentantov. 3D tekmovanja za doseganje predpisanih norm so
potekala v obdobju od 28.03.2015 ‐ 22.08.2015 na 28 tarč. Obvezni tekmi za
reprezentante sta potekali na Muti 15.08.2015 in na državnem prvenstvu, ki se je
odvijalo na Pogorelcu 22.08.2015.

ČLANI REPREZENTANCE IN UVRSTITVE
Staš Modic SL ‐ 5. mesto
Marjan Kocman IL ‐ 5. mesto
Slavko Turšič SL ‐ 9. mesto
Doroteja Oblak IL ‐ 12. mesto
Dragica Tofaj Gutman SL ‐ 14. mesto
Klavdija Možina DL ‐ 15. mesto
Aleksander Pavlin DL ‐ 19. mesto
Mirko Perko GL ‐ 26. mesto
ekipa ženske: Možina, Oblak, Tofaj Gutman ‐ 5. mesto
ekipa moški: Pavlin, Kocman, Turšič ‐ 8. mesto

DOSEŽŽENI CILJI
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na med
dnarodnem tekmovvanju, kar se žal ni zgodilo.
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