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MLAD
DINSKI PO
OLJSKI PROGRAM
M
Začrtane aktivnostti v programu dela m
mladinskegaa poljskega programa so bile ussmerjene na
n
nastop na domačem Evropske
em prvenstvvu v Mokriccah. Z vsebinami smo ppričeli v zim
mski sezoni in
i
jih nadaaljevali z vo
odenimi pripravami v B
Bohinju in Mokricah. Ocenjujem,
O
, da je izvedenih večin
na
aktivnossti in dejavn
nosti, zapisaanih v proggramu 2017
7.
Arowheead lokostre
elski tabor za mlade B
Bohinj
Potekale so šest dn
nevne priprave, skupaj z mladinskim tarčnim programom
m.
Datum: od NEDELJE 02.07. do
o PETKA 07.007.
OHINJ
Kraj: BO
Cilj in namen: utrjeevanje in izp
popolnjevannje lokostre
elske tehnikke, preizkus na terenu
ožmanec, Matej
M
Zupan c
Vodenjee: Franci Ro
Število udeleženih
h: 9 iz AH + 6 iz tarčnegga programaa
Pripravee mladinske
e poljske re
eprezentancce Mokrice
e
Datum: od SOBOTEE 12.08. do NEDELJE 133.08.
OKRICE
Kraj: MO
Cilj in namen: utrjeevanje in izp
popolnjevannje lokostre
elske tehnikke, terenskoo streljanje
Vodenjee: Franci Ro
ožmanec
Število udeleženih
h: 11
Pripravee – pokalnaa tarčna tekkmovanja in
n državno prvenstvo
p
Gradac 01.07.
Gornji G
Grad 15.07.
Turjak 229.07.
Gradac državno prvvenstvo 19..08.

ČLANSSKI POLJSKI PROGRAM
Pripravee razširjenee selekcije poljskega
p
pprograma so
o potekale že v zimskii sezoni v dvorani
d
in na
n
vadbišču Stožice v sodelovanju z Matejem
m Zupancem
m in Matijo
o Žlendrom. Tekmovalcci so dosegaali
or v reprezeentanco pre
edpisane noorme na slo
ovenskih po
okalnih tekm
movanjih in tudi v tujin
ni.
za v izbo
Po potrrditvi reprezzentance so
o sledile pri prave na pokalnih tekmovanjih inn dvodnevn
ne priprave v
Mokricaah.
Pripravee reprezenttance
Lokostreelska delavnica, 22.01.. Vrhnika
Lokostreelska delavnica, 26.02.. Vrhnika
Lokostreelska delavnica, 12.05.. Stožice
Gradac 01.07.
Gornji G
Grad 15.07.
Turjak 229.07.
Mokricee 12.‐13.08.. ‐ dvodnevn
ne
Gradac državno prvvenstvo 19..08.

EVROPSKO FIEELD PRVENSTVO MOKRIC
CE 2017
Udeležb
bo na Evrop
pskem Field prvenstvu v Mokricah 2017 ocenjjujem kot zeelo uspešno
o. Na
prvenstvu so priložžnost nastopa dobili tu di mlajši še neizkušeni tekmovalc i, ki so svoj nastop več
kot upraavičili. Pred domačimi navijači sm o osvojili 5 medalj v mladinski in ččlanski konkkurenci.
Na podeelitvi smo sllišali tudi slo
ovensko him
mno, saj je Ana
A Umer v razburljiveem dvoboju
u osvojila
naslov EEvropske Fieeld prvakinjje v ukrivljeenem loku.
Uvrstitvve:
1./14. U
Umer Ana UL
U
2./7. ženska ekipa Ellison, Um
mer, Gutma n
2./10. Ju
urca Nala UL
U
2./5. mo
oška mladin
nska ekipa Modic, Arn
než, Bolčina
a
3./18. EEllison Toja SL
4./16. M
Modic Staš SL
S
4./9. Bo
olčina Gašpeer GL
4./10. R
Rusjan Iva UL
5./10. Č
Čavič Urška UL
5. /16. A
Arnež Luka UL
7./9. Keemperle Jan GL
9./26. SSitar Dejan SL
S
9./20. ŠŠimec Miha UL
9./10. m
moška ekipaa Sitar, Šime
ec, Štepic
11./17. Gutman Tin
na GL
12./16. Volf Obžetiič Kristjan UL
U
15./18. Čekada Dolores SL
15./16. Rop Jakob SL
S
16./16. Godeša Maatej SL
16./16. Purnat Jan UL
18./18. Dragica Toffaj Gutman SL
21./27. Štepic Bran
ne GL
22./27. Kosec Mihaael GL

SVETO
OVNE IGRE WROCLAW 20017
Svetovn
ne igre v Wrroclawu na Poljskem, kki so potekale od 20.‐30
0.07. je z noovim državn
nim
rekordo
om v lokostrrelstvu otvo
orila Ana Um
mer. Uspeše
en nastop je
e nadaljeva la Tina Gutm
man, ki je
nastopila v malem finalu protii češki tekm
movalki Martini Mačkovvi, vendar see ji kljub do
obri borbi
dvoboj ni izšel po pričakovanji
p
ih.
Uvrstitvve:
4. mesto
o Gutman Tina
T
6. mesto
o Umer Anaa

DOSEŽENE KATEGORIZACIJE
Luka Arnež, Nala Jurca in Staš Modic ‐ perspektivni razred ‐ kategorizacija s trajanjem dveh let
Tina Gutman ‐ mednarodni razred ‐ kategorizacija s trajanjem dveh let
Toja Ellison ‐ mednarodni razred ‐ kategorizacija s trajanjem enega leta
Ana Umer ‐ mednarodni razred ‐ kategorizacija s trajanjem enega leta

OBVEŠČANJE
Informacije o izvajanju programa so dostopne na spletni strani LZS.
http://www.archery‐si.org/vrhunski‐sport/poljski

Reprezentanci sta se pokazali v preobleki novih reprezentančnih oblačil, ki so jih tekmovalci
poljskega programa sprejeli z odobravanjem. Dela v prihodnje novemu vodji poljskih programov
ne bo manjkalo, saj je potrebno delo z mladimi tekmovalci nadaljevati, disciplino AH
popularizirati in poskrbeti za večjo udeležbo tekmovalcev na pokalnih tekmovanjih.
Programa sta bila izvedena v okviru dogovorjenih finančnih sredstev.

Podolnica, 10.10.2017

Vodja poljskega programa:
Franci Rožmanec

