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IZVAJANJE PROGRAMA ‐ AKTIVNOSTI
V letošnjem letu smo gostili 3D Evropsko prvenstvo v Mokricah. Program dela 3D 2016 je bil
usmerjen k pripravi večjega števila tekmovalcev, novih tekmovalcev ‐ reprezentantov,
sposobnih dobrega nastopanja na prvenstvu. Naš tekmovalni sistem je bil pred pokalnimi
tekmovanji spremenjen in poenoten s pravili WA. Kljub pomislekom, kako bo potekalo
streljanje na 24 tarč z dvema puščicama na dobro obiskanih pokalnih tekmovanjih z 170
tekmovalci, se je izkazalo, da tekme potekajo tekoče in v normalnih časovnih okvirjih.
Organizatorji so tekme, po večini, izvedli korektno, vendar so postavljali tehnično premalo
zahtevne proge.
Aktivnosti programa so potekale po pričakovanjih. Tekmovalci – reprezentanti so s svojimi
pripravami začeli v dvorani, nadaljevali na pokalnih tekmovanjih, se po potrditvi v
reprezentanco udeleževali skupnih priprav in v velikem številu tekmovali na 3D EP Mokrice.
V potekmovalnem obdobju sledi analiza in smernice dela za naprej. Ocenjujem, da je
izvedenih večina aktivnosti in dejavnosti, zapisanih v 3D programu 2016.

REPREZENTANCA IN PRIPRAVE
Reprezentanca je bila izbrana na osnovi kriterijev, zapisanih v programu na osnovi analize vseh
rezultatov vsakega posameznika. Dosegli so jih vsi reprezentanti razen tekmovalke, ki je na
prvenstvu nastopala kot samoplačnica. Priprave so se izvajale skladno s programom, še
posebno koristne so bile dvodnevne priprave v Mokricah, ki so se nadaljevale naslednji dan
državnega 3D prvenstva. Zahvala gre organizatorju DP 3D in volunterjem.
Uvrstitve reprezentantov EP3D Mokrice:
SL članice

SL člani

Čekada Dolores 9./21

Turšič Slavko 9./34

Tofaj‐Gutman Dragica 11./21

Rubido Aleš 28./34

GL članice

GL člani

Gutman Tina 5./19

Štefančič Gašper 17./37

Smrdu Nika 12./19

Štepic Brane 23./37

IL članice
Pavačič Mojca 4./23
Oblak Doroteja 17./23
DL članice

Kosec Mihael 28./37
IL člani
Kocman Marjan 9./24
Kancilja Toni 23./24

Natlačen Vanda 6./21

DL člani

Nolimal Renata 9./21

Goršič Karli 26./30

Kontić Vita 21./21

Podgoršek Julij 27./30
Oblak Franc 29./30

Moška eekipa: Turšič, Štefančičč, Goršič 11../13
Ženska ekipa: Tofajj‐Gutman, Gutman,
G
Naatlačen 8./1
10

ZASTA
AVLJENI CILJI
ovalcev v po
olfinale ‐ DA
A
 uvrsttitev tekmo
 osvojjitev medalje na domaačem prvensstvu ‐ NE
Kljub neeosvojeni medalji
m
na domačem
d
p rvenstvu, menim,
m
da leto 2016 n ikakor ni ne
euspešno,
ocenjujeem ga celo za dobro. Do
D osvojitvee medalje nam ni manjkalo veliko,, skozi kvalifikacije se
je prebiilo kar deveet tekmovalcev, ženskaa ekipa se je
j ravno tako uvrstila v eliminacijske boje.
Imeli sm
mo tekmovaalko v ¼ finalu in dvobboju za bron
n, kateri je zmanjkalo nekaj športtne sreče.
Glede n
na dejstvo, da je za kaar nekaj repprezentanto
ov to bil prvvi nastop nna mednaro
odni tekmi
rezultatti niso slabi.
Pomem
mbno dejstvvo je, da so
o dragocenee mednaro
odne tekmo
ovalne izkuššnje pridob
bila skoraj
polovicaa reprezenttance. V veččini slogov sse je konkurrenca poveččala in to je pomemben
n podatek
za delo in doseganjje zastavljenih ciljev zaa naprej.
odnje je po
otrebno naa vseh poddročjih, takko tehničnem, fizičneem in pa predvsem
V priho
psihološškem, dviggniti strokovno raven dela in količino vod
denih treniingov. S kaandidati ‐
selekcijo
o reprezenttance začeti s pripravaami že v zim
mskem obdo
obju, jim poomagati pri napredku
in nadggrajevanju veščin in novih
n
znanj skozi daljšše obdobje. Zgolj le neekaj pripravv tik pred
velikim tekmovanjeem za dose
eganje vrhunnskih rezulttatov žal ne
e zadošča. SSamo delo v klubih in
s/če klu
ubskimi tren
nerji je prem
malo. Sevedda bo, glede
e na finančn
ni okvir, s kaaterim 3D razpolaga,
r
takšen p
program težko izvajati. S strani teekmovalcev je zaznati velik
v
interess po takšne
em delu in
ob nekaaj razumevaanja ter pod
dpore s straani zveze in strokovnjakkov iz drugiih programo
ov lahko v
kratkem
m pričakujem
mo kar nekaaj dobrih teekmovalcev in posledično vidne uvvrstitve.

OBVEŠČANJE
Informaacije o izvajaanju programa so dosttopne na spletni strani LZS.
http://w
www.archerry‐si.org/vrhunski‐sporrt/3d
Informaacije o 3D Evvropskem prvenstvu
p
soo dostopne na spletni strani
s
LZS.
http://w
www.archerry‐si.org/no
ovice/evroppsko‐3d‐prve
enstvo‐mokkrice‐zakljuccna‐slovesn
nost
Program
m je bil izved
den v okviru
u dogovorjeenih finančn
nih sredstvih.
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