LOKOSTRELSKI CENTRI 2018‐2020
ŠOLSKI PROGRAM 2018‐2019
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje,
povezovanje šole, mladine, staršev in predvsem društev
iz okolice. Šolska športna tekmovanja so vez med
društvenim športom, množičnostjo ter programi,
ki so usmerjeni v kakovostni šport.

Pripravila:
Darja Rožmanec, vodja šolskega programa
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ANALIZA STANJA SEPTEMBER 2018
Lokostrelska zveza Slovenije kot nacionalna panožna športna zveza združuje lokostrelska društva
in prednostno zagotavlja pogoje in sredstva za vrhunski šport. Njena naloga je skrbeti za lokostrelsko
vzgojo in izobraževanje mladih, saj so leti gradniki lokostrelskega športa tako na regionalni kot
nacionalni ravni.
Zaradi različnih vzrokov je lokostrelstvo v šolskih procesih postavljeno v stran, učitelji se zanj odločijo
le, če imajo osebni interes in zagotovljene materialna sredstva s strani šole. Poznavanje lokostrelstva
je med mladimi na nizki ravni in povsem razumljivo je, da velik delež otrok ta šport spozna preko
prijateljev in staršev. Na šolah se sicer izvajajo krožki, kjer s pomočjo strokovnega kadra poučujejo
osnovne korake streljanja z lokom vse od malih nog do konca srednje šole. Šolajoča mladina se lahko
pridruži lokostrelskim društvom, organizirana so šolska športna tekmovanja za osnovno in srednjo
šolo ter promocija in popularizacija s strani nacionalne panožne zveze in njihovih članov predvsem
v lokalnih skupnostih.
Skupno število udeležencev šolskega programa in registriranih tekmovalcev je izredno pomembno
za spremljanje lokostrelske baze, ki je potrebna za razvoj panoge.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV DVORANSKIH ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 2017‐2018
OŠ
Področno tekmovanje
Četrtfinalno tekmovanje
Polfinalno tekmovanje
Finalno tekmovanje

SŠ
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dijakinje
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24
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ŠTEVILO UDELEŽENCEV ZUNANJIH ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ 2017‐2018

Področno tekmovanje
Četrtfinalno tekmovanje
Polfinalno tekmovanje
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ŠTEVILO REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV, TEKMOVALCEV IN ČLANOV V DRUŠTVIH 10.09.2018
REGISTRIRANI TEKMOVALCI 31.12.2017
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LOKOSTRELSKI CENTRI 2018‐2020
Lokostrelski centri so namenjeni mladim lokostrelcem, ki osnovno znanje že pridobivajo v društvih
in z voljo, željo, rezultati, tekmovalnostjo, izkušnjami ter pripravljenostjo izkazujejo resen namen za
treniranje lokostrelstva tudi v prihodnje. Trenerji so v njih prepoznali potrebne kvalitete, na osnovi
katerih lahko v prihodnosti, z dobrim in strokovnim delom, postanejo lokostrelci mednarodnega
nivoja.
Lokostrelski centri bodo organizirani regijsko, disperzno, po vsem območju Slovenije. Poudarek,
je na regijah kjer je izkazan interes mladih lokostrelcev in trenerjev, po dodatnem strokovnem
izobraževanju in potrebah zveze. V Lokostrelske centre se vključujejo vsi lokostrelski slogi.
Lokostrelski centri deluje izključno v dogovoru z lokostrelskimi društvi s posameznega
organizacijskega območja. Obseg območij in število vključenih klubov se lahko s časom spreminja.
Cilj Lokostrelskih centrov je: doseči uniformiranost lokostrelskih korakov, pridobivanje sistematičnih
znanj v lokostrelstvu, skupni vodeni treningi, iskanje talentov, izvedba predavanj in predvsem
izpopolnjevanje društvenega strokovnega kadra,…
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Nosilci regijskih Lokostrelskih centrov 2018:
LK MARIBOR Podravska in Koroška regija
LK LENDAVA Pomurska regija
ŠKD BUDANJE Goriška, Obalno‐kraška in Notranjsko‐kraška regija
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE osrednja Slovenija, Gorenjska in Savinjska regija
LD LEGENDE KOLPE Dolenjska‐Jugovzhodna in Posavska regija
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Šolski program 2018‐2019
Osnovne temelje za razvoj lokostrelstva zagotavlja razširjenost tako na regionalni, še bolj pa na
društveni ravni zato je potrebno poskrbeti za večanje članstva, ki bo posredno privedlo k večjemu
naboru tekmovalcev v vrhunskem športu in boljšo prepoznavnosti panoge v slovenski športni
javnosti.
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje, povezovanje šole, mladine, staršev in predvsem društev
iz okolice. Šolska športna tekmovanja so vez med društvenim športom, množičnostjo ter programi,
ki so usmerjeni v kakovostni šport.

Državno prvenstvo
Dvoransko
Zunanje

Področno tekmovanje
VZHOD

Področno tekmovanje
ZAHOD

Regijska tekmovanja v LC

Regijska tekmovanja v LC

Šolska športna tekmovanja – OŠ in SŠ
Organizatorja: Zavod za šport RS Planica in
Lokostrelska zveza Slovenije ‐ Regijski nosilec Lokostrelskega centra
Datum in kraj dvoranskih tekmovanj
Področni dvoranski tekmovanji bosta organizirani januarja 2019
Področje VZHOD: Jugovzhodna, Koroška, Osrednja, Podravska, Pomurska, Posavska, Savinjska in
Zasavska,
Organizator: Regijski nosilec Lokostrelskega centra
Področje ZAHOD: Gorenjska, Goriška, Obalno‐kraška in Primorsko‐notranjska.
Organizator: Regijski nosilec Lokostrelskega centra
Državno šolsko dvoransko prvenstvo bo organizirano marca 2019.
Kraja področnih tekmovanj in državnega prvenstva bodo objavljeni v koledarju tekmovanj
Lokostrelske zveze Slovenije za sezono 2019.
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Datum in kraj zunanjih tekmovanj
Področni zunanji tekmovanji bosta organizirani aprila 2019:
Področje VZHOD: Jugovzhodna, Koroška, Osrednja, Podravska, Pomurska, Posavska,
Savinjska in Zasavska,
Organizator: Regijski nosilec Lokostrelskega centra
Področje ZAHOD: Gorenjska, Goriška, Obalno‐kraška in Primorsko‐notranjska.
Organizator: Regijski nosilec Lokostrelskega centra
Državno šolsko zunanje prvenstvo bo organizirano junija 2019.
Kraja področnih tekmovanj in državnega prvenstva bodo objavljeni v koledarju tekmovanj
Lokostrelske zveze Slovenije za sezono 2019.

Kategorije
Učenci in učenke od 1. do 3. razreda
Učenci in učenke od 4. do 6. razreda
Učenci in učenke od 7. do 9. razreda
Dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnik.
Vsaka starostna kategorija je razdeljena na sloge:
 ukrivljeni lok,
 sestavljeni lok,
 goli lok.
Ekipno tekmovanje na državnem prvenstvu poteka absolutno za OŠ in SŠ.
Prijave
Prijave se zaključijo 2 dni pred tekmovanjem.
Prijave na tekmovanja potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT preko spletne aplikacije ‐
Šolska športna tekmovanja in prireditve.
Urnik tekmovanj
Dvoranska in zunanja tekmovanja: 1. izmena od 10.00 do 12.00 in 2. izmena od 13.00 do 15.00.
Tekmovalna pravila
Tekmovanje na vseh stopnjah poteka z ukrivljenim lokom, sestavljenim lokom in golim lokom.
Norme so predpisane.
Tekmovalni pravilnik bo objavljen na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije
http://www.archery‐si.org/vrhunski‐sport/solski.
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Regijska tekmovanja, rang lestvica
Regijska tekmovanja se razdelijo na prilagojene regije vezane na nosilce Lokostrelskih centrov,
saj le ti zagotavljajo njihovo izvedbo. Organizacija regijskega tekmovanja je v domeni posameznega kluba
– nosilca Lokostrelskega centra v sodelovanju s šolo in lokalno skupnostjo.

Regijska tekmovanja – OŠ in SŠ
Organizatorji: Lokostrelska zveza Slovenije in član LZS ‐ Regijski nosilec Lokostrelskega centra
LK MARIBOR
LK LENDAVA
ŠKD BUDANJE
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
LD LEGENDE KOLPE

Datum in kraj regijskih dvoranskih tekmovanj
Regijska dvoranska tekmovanja bodo organizirana oktober 2018 ‐ januar 2019
Kraji regijskih tekmovanj bodo objavljeni na spletni strani LZS in v koledarju tekmovanj Lokostrelske
zveze Slovenije za sezono 2019.
LK MARIBOR Podravska in Koroška regija
LK LENDAVA Pomurska regija
ŠKD BUDANJE Goriška, Obalno‐kraška in Notranjsko‐kraška regija
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE osrednja Slovenija, Gorenjska in Savinjska regija
LD LEGENDE KOLPE Dolenjska‐Jugovzhodna in Posavska regija

Datum in kraj regijskih zunanjih tekmovanj
Regijska zunanja tekmovanja bodo organizirana marec ‐ april 2019:
LK MARIBOR Podravska in Koroška regija
LK LENDAVA Pomurska regija
ŠKD BUDANJE Goriška, Obalno‐kraška in Notranjsko‐kraška regija
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE osrednja Slovenija, Gorenjska in Savinjska regija
LD LEGENDE KOLPE Dolenjska‐Jugovzhodna in Posavska regija
Organizatorji: Regijski nosilci Lokostrelskih centrov
Kraji regijskih tekmovanj bodo objavljeni v koledarju tekmovanj Lokostrelske zveze Slovenije
za sezono 2019.
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Kategorije
Učenci in učenke od 1. do 3. razreda
Učenci in učenke od 4. do 6. razreda
Učenci in učenke od 7. do 9. Razreda
Dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnik.
Vsaka starostna kategorija je razdeljena na sloge:
 ukrivljeni lok,
 sestavljeni lok,
 goli lok.
Ekipno tekmovanje poteka absolutno za OŠ in SŠ.
Prijave
Prijave se zaključijo 2 dni pred tekmovanjem.
Prijave na tekmovanja potekajo na e‐mail organizatorja.
Urnik tekmovanj
Dvoranska in zunanja tekmovanja: 1. izmena od 10.00 do 12.00 in 2. izmena od 13.00 do 15.00.
Tekmovalna pravila
Tekmovanje na vseh stopnjah poteka z ukrivljenim lokom, sestavljenim lokom in golim lokom.
Norm NI.
Tekmovalni pravilnik bo objavljen na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije
http://www.archery‐si.org/vrhunski‐sport/solski.

Vzpostavljena bo rang lestvica za vsa tekmovanja: REGIJSKA, PODROČNA in obe DRŽAVNI
PRVENSTVI za ukrivljeni in sestavljeni lok (goli lok z faktorjem). Vzpostavljeno bo sprotno
beleženje rezultatov regijskih, področnih in šolskih tekmovanj, zagotovljen bo vpogled
v trenutni dosežek posameznega tekmovalca preko spletne strani LZS.
V rang lestvico se beležijo vsa tekmovanja, katera organizirajo člani LZS za mladino (tekmovanje
Mladi upi), po Tekmovalnem pravilniku LZS.

Poenotenje pravil tekmovalnega sistema in šolskih športnih tekmovanj. Poleg zunanjega
državnega prvenstva ŠŠT bo razpisano lokostrelsko tekmovanje, kjer se bodo evidentirali
registrirani tekmovalci, predvsem v mlajših kategorijah.
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Lokostrelski tabori
Tabor za mlade, tako za začetnike kot za tiste, ki želijo svoja znanja nadgraditi in dopolniti. Osnovni
cilj lokostrelskih taborov je množično sodelovanje mladih v športnih programih, ne glede na njihova
različna znanja in sposobnosti. Pomembno je, da mladi prosti čas preživljajo aktivno v družbi
vrstnikov in spletejo prijateljske vezi.

Izvedba tabora
Takoj po zaključku šole v času šolskih poletnih počitnic in ugodni vremenski napovedi. Trajanje 5 dni.

Promocija
Naloga društev je, da na lokalnem nivoju v lokostrelski šport privabijo čim več mladih in jih v tem
športu tudi obdržijo. Ne gre pa zanemariti segmenta starejših, katerim lokostrelstvo lahko postane
telesna aktivnost za preživljanje prostega časa. Glavni cilj je vsakovrstna promocija lokostrelstva tako
na lokalni ravni kot tudi širše v slovenskem športnem prostoru.
Šolski program in Lokostrelski centri:
 objava dokumentacije na spletni strani LZS v zavihku vrhunski šport in v novicah,
 objava rang lestvice za vsa šolska tekmovanja (regijska, področna in DP),
 sodelovanje društev z lokalno skupnostjo ob športnih dogodkih, javnih prireditvah
(Mini olimpijada, Dnevi odprtih vrat v šolah, Čarobni dan, …)
 sodelovanje društev z osnovnimi in srednjimi šolami,
 vključevanje lokostrelstva v izbirne šolske predmete,
 predstavitve lokostrelstva na šolah ‐ osvojitev značke »lokostrelec«,
 reportaže dogodkov in tekmovanj ‐ ekipa ŠKL,
 nastopi najboljših Slovenskih lokostrelcev v vseh medijih,…

Rekreacija
Lokostrelska zveza Slovenije je v letu 2018 pridobila sofinancirana sredstva Fundacije za šport na
področju športnih programov, podpodročje: Športna rekreacija ‐ mreža izvajalcev, ki ga bo izvedla
skupaj s svojimi člani.
Mrežo izvajalcev tvorijo Regijski nosilci:
LK MARIBOR
LK LENDAVA
ŠKD BUDANJE
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
LD LEGENDE KOLPE
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KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI CILJI
Kratkoročni cilji:
 povečanje števila registriranih tekmovalcev, predvsem v nižjih kategorijah,
 dodatno strokovno izobraževanje strokovnega kadra in trening nadarjenih mladih lokostrelcev,
ki so že pridobili osnovno lokostrelsko znanje in tekmovalne izkušnje v matičnih klubih in želijo
napredovati in razvijati svoje sposobnosti,
 razvoj razumevanja ključnih elementov dobre tehnike streljanja, priprave, nastavitev in
vzdrževanja opreme,
 razumevanje osnov anatomije in fiziologije,
 individualno delo in delo v manjših skupinah,
 vzpostavitev sodelovanja Lokostrelskih centrov z osnovnimi šolami in vključevanje predvsem
nelicenciranih mladih v proces vadbe.
Dolgoročni cilji:
 priprava, trening in strokovni razvoj kvalitetne skupine mladih lokostrelcev, bodočih državnih
reprezentantov in udeležencev lokostrelskih tekmovanj najvišjega ranga,
še posebej olimpijskih iger,
 razvoj in vzgoja kvalitetnega strokovnega lokostrelskega kadra,
 neposredne promocije lokostrelskega športa na regionalnem in državnem nivoju
(po šolah, društvih),

STROKOVNI KADER, FINANCIRANJE IN NADZOR
Delo lokostrelskih centrov je vodeno in organizirano po programu, ki ga skupaj s strokovnimi delavci
pripravi vodja centrov, ki ga imenuje Izvršni odbor zveze.
Projekt Lokostrelskih centrov in projekt Rekreacija – mreža izvajalcev izvajajo strokovno izobraženi
lokostrelski delavci z veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi lokostrelstvo
in pomočniki.
Pri izvedbi programa dela v Lokostrelskih centrih obvezno sodeluje strokovni kader društev iz katerih
prihajajo mladi lokostrelci.
Šolska športna tekmovanja financirana Lokostrelske zveze Slovenije in so sofinancirana s strani
Zavoda za Šport RS Planica.
Projekt Lokostrelskih centrov 2018 je financiran s strani Lokostrelske zveze Slovenije in sofinanciran
s strani Fundacije za šport RS.
Projekt rekreacije ‐ mreža izvajalcev 2018 je financiran s strani Lokostrelske zveze Slovenije
in sofinanciran s strani Fundacije za šport RS.
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