SVETOVNO PRVENSTVO FIELD
VAL DI-SERE – FRANCIJA 14.-19.08.
Na svetovnem FIELD prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z golim lokom,
ukrivljenim lokom in sestavljenim lokom v posamični in ekipni konkurenci. V
vsakem slogu in kategoriji lahko nastopijo največ 3 lokostrelke/lokostrelci.
Imamo mladinsko in člansko kategorijo.
Kriteriji za izbor reprezentance so sledeči:
V reprezentanco se lahko uvrsti vsaka slovenska lokostrelka/vsak slovenski
lokostrelec, ki nastopa v kategoriji mladink/mladincev in članic/članov oz.
veterank/veteranov z golim lokom, ukrivljenim lokom in sestavljenim lokom in
ima doseženo vsaj eno normo in dva rezultata blizu norme v spodnji tabeli v
obdobju od 24.03.2012 - 08.07.2012. Pogoj je udeležba in dober rezultat – beri
norma ali minimalno odstopanje od norme tudi na vsaj eni 24+24 tekmi.
Kategorija in slogi

Tekma 12+12

Tekma 24+24

GL – člani-veterani

320

640

GL – članice-veteranke

280

555

GL – mladinci

285

560

GL – mladinke

245

490

UL – člani-veterani

340

670

UL – članice-veteranke

325

640

UL – mladinci

330

650

UL – mladinke

305

605

SL – člani-veterani

390

780

SL – članice-veteranke

375

740

SL – mladinci

368

730

SL – mladinke

345

680

V primeru, da bodo/bo na dan 08.07.2012 več kot 3 lokostrelke/lokostrelci v isti
kategoriji izpolnjevale/izpolnjevali kriterije, bodo v reprezentanco uvrščene/ni
tisti tekmovalci, ki bodo imeli stabilen ali pozitiven trend rezultatov (seštevek
vsaj 3 tekmovanj) in boljši rezultat zadnje izbirne tekme, ki bo 08.07.2012.

Vsaka lokostrelka oz. vsak lokostrelec, ki izpolnjuje kriterije za vstop v
reprezentanco iz prvih dveh alinej, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo z
veljavnostjo najmanj do 20.08.2012.
Vodja programa si pridržuje pravico dopolnitve ekipe v posameznem slogu
in/ali kategoriji s tekmovalko oz. tekmovalcem, ki sicer ne izpolnjuje kriterijev in
norme za vstop v reprezentanco iz objavljenih kriterijev.
Priprave za nastop na prvenstvu se bodo odvijale na dveh nivojih
- trenažni proces po programih in pod vodstvom osebnih trenerjev
- skupne priprave reprezentance pred nastopom
Tekmovalki/tekmovalcu, ki se bo uvrstil v reprezentanco, bo za stroške
priprav na tekmovanje priznanih 25 točk. Vrednost točke bo določena po
sprejetju rebalansa 2012 v FIELD programu.
Imenovanje reprezentance: 08.07.2012.

FINANČNI NAČRT - pregled in ocena stroškov po dejavnostih
(podatki za razpis)
TEKME-PRIPRAVE SELEKCIJE IN REPREZENTANCE

15.835,00 €

ENODNEVNE – 5tekem: Startnine: 18 x 15€ x 5

1.350,00

DVODNEVNE – 3 tekme: (Avstrija, Italija, Krasinec)

1.890,00

-

Startnine

1.350,00

-

Nastanitev

4.800,00

-

-

-

Prevoz

1.275,00

Prehrana

2.000,00

Dnevnice, kilometrine

170,00

Najem dvorane za notranje priprave

300,00

Najem proge za trening – 2 X

500,00

Prehrana

1.200,00

Ostali stroški na pripravah, drobni material, voda, lica, itd...

1.000,00

STROKOVNA PODPORA PRIPRAV,

3.100,00 €

Katja Čavničar – predavanje 2x

500,00

strokovna podpora, priprava treningov

2.000,00

vodja programa - kilometrine sestanki priprave

600,00

SVETOVNO PRVENSTVO - FRANCIJA

24.600,00 €

prevoz

4.000,00

nastanitev

11.200,00

startnina

2.700,00

ostali stroški – lunch paketi

1.400,00

ostali stroški – prehrana

4.000,00

Banket

800,00

dnevnice, kilometrine

500,00

PROMOCIJSKI MATERIAL

600,00 €

Značke-pini (cca 200 kos+)

200,00

majice za kratek čas, potiskane 20 x 2

200,00

Navijaške in tekmovalne zastavice 20 + 20

200,00

SKUPAJ predvideni stroški poljskega programa 2012:

44.135,00 €

Vodja poljskega progrma:
Aleksander Janežič

