TARČNI PROGRAM
2017 - 2020
(ZUNANJA SEZONA 2019)

Avtorji in izvajalci programa:
• Gregor Končan – vodja tarčnega programa (od februarja 2019 dalje)
• Matija Zlender – vodja tarčnega programa, trener (do februarja 2019)
• Matej Zupanc – trener
• Dongeun Suk
• Aleš Vičič – športni psiholog
Koper, Mengeš, December 2018 – Februar 2019
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LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
TARCNI PROGRAM
TARČNO LOKOSTRELSTVO
KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC
SEZONA 2019
SPLOŠNO
V
•
•
•

reprezentanco za nastop na posamičnem tekmovanju se lahko uvrsti vsak lokostrelec, ki
je član LZS in ima slovensko državljanstvo
izpolnjuje kriterije za nastop na posameznem tekmovanju
ima veljavno zdravniško spričevalo

Priprave reprezentanc bodo organizirane za tekmovalce, ki bodo imenovani v
reprezentanco za posamezen nastop.
Predvidoma bodo priprave izvedene na strelišču LZS v Stozicah ali na pomoznih streliščih
po Sloveniji.
Namenjene bodo taktični pripravi na posamezen nastop in zadnjemu pregledu pred
odhodom na tekmovanje.
Vodja programa lahko po lastni izbiri dopolni/izbere reprezentanco za posamezen nastop v
posameznem slogu in/ali kategoriji s tekmovalko oz. tekmovalcem, ki sicer ne izpolnjuje
kriterijev in pričakovanega rezultata za vstop v reprezentanco iz objavljenih kriterijev.
Tekmovalec, ki ne dosega pričakovanega rezultata (PR) lahko pod posebnimi pogoji z
lastnim sofinanciranjem nastopi na tekmovanju, vendar mora svojo namero pisno najaviti
vodji programa 30 dni pred imenovanjem reprezentance.

KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC
1. Grand prix – Bukarešta (ROM), 08. - 14.04.2018
Na grand prixu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrstijo najboljši 4 moški in 4 ženske z ukrivljenim lokom in
2 moška in 2 ženski s sestavljenim lokom, ki imajo ustreljena vsa kvalifikacijska
tekmovanja med 08.03.2019 in 17.03.2019.
(1/6)×KT1 + (1/6)×KT2 + (1/6)×KT3 + (1/6)×KT4 + (1/6)×KT5 +
(1/6)×KT6 ≥ PR
KT1
KT2
KT3
KT4

–
–
–
–

08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
15.03.2019

–
–
–
–

70m/50m krog – 72 puščic
Dvojni 70m/50m krog – 144 puščic (KT2 = 144p/2)
Dvojni 70m/50m krog – 144 puščic (KT3 = 144p/2)
70m/50m krog – 72 puščic
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KT5 – 16.03.2019 – Dvojni 70m/50m krog – 144 puščic (KT2 = 144p/2)
KT6 – 17.03.2019 – Dvojni 70m/50m krog – 144 puščic (KT3 = 144p/2)
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

651

627

SESTAVLJENI LOK

691

676

Imenovanje reprezentance 18.03.2019.

2. 1.Svetovni pokal – Medellin (COL), 22. - 28.04.2019 in 2. Svetovni pokal
Shanghai (KIT), 06. - 12.5.2019
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrsti po 1 najboljši moški in 1 najboljša ženska z
ukrivljenim in sestavljenim lokom, ki imajo ustreljena vsa kvalifikacijska tekmovanja
med 08.03.2019 in 17.03.2019 in dosežejo vsaj pričakovani rezultat ali pa so na
svetovni jakostni lestvici uvrščeni med prvih 20 lokostrelcev ali lokostrelk.
(1/6)×KT1 + (1/6)×KT2 + (1/6)×KT3 + (1/6)×KT4 + (1/6)×KT5 +
(1/6)×KT6 ≥ PR
KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6

–
–
–
–
–
–

08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
15.03.2019
16.03.2019
17.03.2019

–
–
–
–
–
–

70m/50m krog – 72 puščic
Dvojni 70m/50m krog – 144
Dvojni 70m/50m krog – 144
70m/50m krog – 72 puščic
Dvojni 70m/50m krog – 144
Dvojni 70m/50m krog – 144

puščic (KT2 = 144p/2)
puščic (KT3 = 144p/2)
puščic (KT2 = 144p/2)
puščic (KT3 = 144p/2)

PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

664

645

SESTAVLJENI LOK

699

685

Imenovanje reprezentance 18.03.2019.

3. 3.Svetovni pokal Antalya (TUR), 20. -26.5.2019
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrstijo najboljši 3 moški in 1 ženska z ukrivljenim lokom in
2 moška in 1 ženska s sestavljenim lokom, ki v kontrolnem obdobju dosežejo vsaj
pričakovani rezultat ali pa so na svetovni jakostni lestvici uvrščeni med prvih 20
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lokostrelcev ali lokostrelk.
0,45×KT1 + 0,55×KT2 ≥ PR
KT1 – najboljši rezultat v obdobju 08.03.2019 do 07.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
KT2 – najboljši rezultat v obdobju 08.04.2019 do 28.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

664

645

SESTAVLJENI LOK

699

685

Imenovanje reprezentance 29.04.2019.

4. 4.Svetovni pokal Berlin (GER), 01.-07.07.2019
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrstijo najboljši 4 moški in 1 ženska z ukrivljenim lokom in
2 moška in 1 ženska s sestavljenim lokom, ki v kontrolnem obdobju dosežejo vsaj
pričakovani rezultat ali pa so na svetovni jakostni lestvici uvrščeni med prvih 20
lokostrelcev ali lokostrelk.
0,45×KT1 + 0,55×KT2 ≥ PR
KT1 – najboljši rezultat v obdobju 01.04.2019 do 30.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
KT2 – najboljši rezultat v obdobju 01.05.2019 do 02.06.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

659

640

SESTAVLJENI LOK

694

680

Imenovanje reprezentance 03.06.2019.

5. Svetovno prvenstvo Hertogenbosch (NED), 09.06.-16.06.2019
Na svetovnem prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim
lokom v posamični in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrstijo najboljši 3 moški in 1 ženska z ukrivljenim lokom in
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2 moška in 1 ženska s sestavljenim lokom, ki v kontrolnem obdobju dosežejo vsaj
pričakovani rezultat ali pa so na svetovni jakostni lestvici uvrščeni med prvih 20
lokostrelcev ali lokostrelk.
0,45×KT1 + 0,55×KT2 ≥ PR
KT1 – najboljši rezultat v obdobju 08.03.2019 do 07.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
KT2 – najboljši rezultat v obdobju 08.04.2019 do 12.05.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

660

654

SESTAVLJENI LOK

697

680

Imenovanje reprezentance 13.05.2019.

6. Evropske igre Minsk (ESP), 22.06.-28.06.2019
Na evropskih igrah lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci in predhodno priborijo kvoto. Reprezentanca bo
izbrana na podlagi dosežkov na kontrolnih tekmovanjih.
0,2×KT1 + 0,4×KT2 + 0,4×KT3 ≥ PR
KT1 – najboljši rezultat v obdobju 08.03.2019 do 17.03.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic oz. 144/2 za Dvojni 70/50m krog
KT2 – najboljši rezultat v obdobju 18.03.2019 do 14.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
KT3 – najboljši rezultat v obdobju 15.04.2019 do 28.04.2019 – 70m/50m krog – 72
puščic
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

660

640

SESTAVLJENI LOK

695

680

Imenovanje reprezentance 29.04.2019.

7. Univerzijada Napoli (ITA), 08.07.-14.07.2019
Na univerzijadi lahko nastopijo študentje z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamični in ekipni konkurenci. Omejeni so po starosti, status študenta in časa od
diplomiranja.
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Kontrolna tekmovanja:
KT1 – 11.05.2019 Maribor (Študenstsko DP) (ali Svetovni pokal Shanghai)
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK

615

605

SESTAVLJENI LOK

680

665

Kandidati bodo prejeli elektronsko sporočilo o udeležbi na tekmovanju in
pripravljenosti sofinanciranja. Glede na število prijav, sofinanciranja Suse in
zmožnosti sofinanciranja LZS se bo oblikoval končni predlog. V kolikor bo več prijav
kot prostih mest se bo upošteval višji rezultat, število tekmovanj in nivo
kategorizacije posameznika.
Sofinaciranje s strani LZS (predlog):
1. mednarodni razred in perspektivni
razred
2.

državni razred

3.

ostali

≈ 50 % kritje stroškov
≈ 25 % kritje stroškov
≈0%

Imenovanje reprezentance 03.06.2019.

8. Test turnir OI Tokio 2020 - 11.-18.07.2019
Na svetovnem prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim lokom v posamični
in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se lahko uvrstita najboljši moški in ženska z ukrivljenim lokom, ki sta
nastopila na svetovnem prvenstvu in dosegla kvoto za nastop na OI 2020 v njihovi
kategoriji ali sta nastopila na svetovnem prvenstvu in v kontrolnem obdobju med
01.05.2019 in 16.06.2019 ustrelila rezultat, ki je enak ali višji PR.
PR (pričakovani rezultat)
MOŠKI

ŽENSKE

672

655

UKRIVLJENI LOK

Imenovanje reprezentance 17.06.2019.

Realizacija programa bo v največji meri odvisna od pridobitve sredstev s strani FŠ, MIZS in
SUSA. Ob morebitni manjši višini finančnih sredstev namenjenih članskemu programu, bo
naknadno narejena sprememba programa.
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