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SPLOŠNO
Program dela v tarčnem programu in kriteriji za izbor reprezentanc za nastop na
posameznem tekmovanju so zasnovani na podlagi analize reprezentančnih nastopov v
letu 2019.
Delo v programu je razdeljeno na pripravljalno, tekmovalno obdobje, potekmovalno
obdobje.
V pripravljalnem obdobju bo poudarek na usmerjenem strokovnem delu s selekcijo z
ukrivljenim lokom ter podpori članov selekcije s sestavljenim lokom za čim boljšo
pripravo na tekmovalno obdobje.
V tekmovalnem obdobju bo poudarek na usmerjenem situacijskem delu z imenovanimi
reprezentanti in člani selekcije.
V potekmovalnem obdobju bo poudarek na delu z razširjeno selekcijo z ukrivljenim
lokom.

CILJI
Organizacijski
Sestaviti ekipo strokovnjakov, ki bodo pripravljeni sodelovati in načrtno delati do
olimpijskih iger 2024.
Postaviti sistem dela in gradnje kakovostne piramide, tako za ukrivljeni lok, kot za
sestavljeni lok.
Tekmovalni
Ozavestiti zmagovalno miselnost pri tekmovalcih – znam in zmorem.
Povprečni kvalifikacijski rezultat tekmovalcev z ukrivljenim lokom približati
zmagovalnemu kvalifikacijskemu rezultatu.
Izboljšati povprečni rezultat posamezne serije dvoboja.
Izvedbeni
• Izboljšati splošno in specialno fizično pripravljenost,
• izboljšati sistem in obseg trenažnega procesa,
• izboljšati psihološko pripravljenost,
• izboljšati sistem uglaševanja opreme.

SELEKCIJA
Selekcija je v predtekmovalnem in tekmovalnem obdobju sestavljena iz do 10 članov, in
sicer do 8 članov z ukrivljenim lokom in 2 s sestavljenim lokom, v potekmovalnem
obdobju se selekcija v okviru zmožnosti razširi.
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Vsi člani selekcije so upravičeni do:
• športnega psihologa iz nabora športnih psihologov v strokovni ekipi,
• fizioterapevta v strokovni ekipi,
• prehranskega svetovalca v strokovni ekipi,
• sofinanciranja tekmovanj v točkah 7 in 8 v poglavju Kriteriji za izbor reprezentanc,
• sofinanciranja nakupa tekmovalne opreme.
Obseg strokovno vodenega dela s selekcijo je predviden različno glede na posamezno
obdobje.

KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC
1. Svetovni pokal Guatemala City (GUA), 20. - 26.04.2020
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci.
Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi
• uvrstitve na SJL (svetovni jakostni lestvici);
• odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 20.03.2020.

2. Svetovni pokal Šanghaj (CHN), 04. - 10.05.2020
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom
ter po 1 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.
Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi
• uvrstitve na SJL;
• kvalifikacijskih tekmovanj 13. - 15.03.2020, 27. - 29.03.2020 in 10. - 12.04.2020;
• odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 12.04.2020.

3. Evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu, Antalya (TUR), 20. 26.05.2020
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom
ter po 1 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.
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Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi
• uvrstitve na SJL;
• kvalifikacijskih tekmovanj 13. - 15.03.2020, 27. - 29.03.2020 in 10. - 12.04.2020;
• odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 12.04.2020.

4. Svetovni pokal Berlin (GER), 21. - 28.06.2020
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci.
V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom
ter po 1 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.
Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi
• uvrstitve na SJL;
• kvalifikacijskih tekmovanj 13. - 15.03.2020, 27. - 29.03.2020 in 10. - 12.04.2020;
• odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 12.04.2020.

5. Finale svetovnega pokala
Na finale svetovnega pokala se tekmovalci kvalificirajo na podlagi doseženih uvrstitev
na posameznih tekmovanjih za svetovni pokal po pravilih WA.

6. Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament
V reprezentanco za nastop na tem tekmovanju se lahko uvrstijo samo člani selekcije,
izbor reprezentance na podlagi odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 01.03.2020.

7. CEC – Avstrija, Hrvaška, Slovaška
V reprezentanco za nastop na tem tekmovanju se lahko uvrstijo člani selekcije, izbor
reprezentance na podlagi odločitve vodje programa.
Imenovanje reprezentance 3 tedne pred posamičnim tekmovanjem.

8. Svetovni dvoranski pokal, Berlin Open in Kings of Archery, Veronikin
pokal, Arizona Cup, SoCal Showdown, US Open
Zaradi zasnove tekmovanj člani selekcije na tekmovanjih nastopijo v lastni režiji,
nastopajo pod okriljem slovenske reprezentance.
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9. Olimpijske igre Tokio (JPN), 24.07. - 02.08.2020
Na olimpijskih igrah lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim lokom, ki predhodno
priborijo kvoto v posamični ali ekipni konkurenci.
Izbor reprezentance za primer ekipne kvote
Na OI gre ekipa, ki bo streljala ekipna tekmovanja na tekmovanjih za Veronikin
pokal, na 2.svetovnem pokalu, na Evropskem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu in na
3.svetovnem pokalu.
Izbor reprezentance za primer posamične kvote
• Na OI gre tekmovalec, ki bo imel najvišji povprečni rezultat ene serije posamičnih
dvobojev na tekmovanjih za Veronikin pokal, na 2.svetovnem pokalu, na
Evropskem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu in na 3.svetovnem pokalu.
• Povprečni rezultat se izračuna na 1.decimalko natančno.
• V primeru, da bosta imela dva tekmovalca enak povprečni rezultat ene serije
dvobojev, se upošteva povprečje kvalifikacijskih rezultatov na tekmovanjih za
Veronikin pokal, na 2.svetovnem pokalu, na Evropskem prvenstvu v tarčnem
lokostrelstvu in na 3.svetovnem pokalu. Rezultat se izračuna na celo število
natančno.
• V primeru, da bosta imela dva tekmovalca enak tudi povprečni kvalifikacijski
rezultat, se upošteva uvrstitev na svetovni jakostni lestvici po 3.SPP 2020.

VREDNOST PROGRAMA
Vrednost izvedbe celotnega programa na podlagi delovnega koledarja (18.10.2019 –
27.09.2020) je ocenjena na 102.050,00 EUR.
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