STROKOVNI SVET LZS
POLJSKI PROGRAM - Arrowhead, vodja Ksenija Podržaj
Program dela in aktivnosti Field reprezentance za leto 2010
SITUACIJA
Trenutno imamo v Sloveniji od 4 do 8 lokostrelcev, ki bi se ta trenutek lahko uvrstili v 1/8
finala kvalifikacij na SP. Možno je napovedati, da bi se vsaj 2 od teh kandidatov lahko prebila
do ½ finala in nadaljevala dvoboje za medalje!
Imamo pa tudi velik potencial za ekipna tekmovanja, ki bo izkoriščen v kolikor se bomo v
bodoče bolje organizirali in večkrat preizkusili tovrstna tekmovanja na skupnih pripravah!
CILJI
Osnovni cilj je obdržati renome in nivo rezultatov, ki jih beležimo kot uspehe slovenskega
lokostrelstva v zadnjih 10 letih! Do sedaj smo osvojili 9 medalj na SP in 14 na EP, kar nas je
uvrščalo med prvih 8 držav dobitnic medalj na svetu in v Evropi!
Cilj SP 2010 v Višegradu HUN je uvrstitev 3 tekmovalcev v ½ finale in ene ekipe v ¼
finale in ene v ½ finale!
POMEMBNA TEKMOVANJA
V letu 2010 se bo reprezentanca udeležila le enega velikega tekmovanja in sicer
svetovnega prvenstva v Višegradu HUN od 13. do 18. julija 2010!
V sklopu priprav se bodo kandidati za reprezentanco udeležili dveh AH tekem v Sloveniji in
dveh AH tekmovanj v zamejstvu.
Osnovna postava kandidatov za reprezentanco bo sestavljena iz lanskoletnih reprezentantov
za EP Saignes, kar velja za prva dva tekmovanja v aprilu! Nato se kandidatna lista spremeni,
zmanjša-oziroma dopolni in sicer: 2 x MUL, 2 x ŽUL, 2 x MSL, 2 x ŽSL, 2 x MGL in 2 x ŽGL!
Za mladinske kategorije pa velja izbira za tuja tekmovanja po en najboljši v spolu in slogu!
PREDVIDENI TERMINI ZA OBVEZNA TEKMOVANJA:
3. april 2010 Arrowhead LK Feniks Kranj
17. ali 18. april tekmovanje v Italiji Marostico-Monselice (lahko se kraj in datum spremenita)
29.-30. maj 2010 Arrowhead Cormons ITA
15. maj 2010 Arrowhead Matke LK Žalec, POIMENSKA POTRDITEV REPREZENTANCE
priprave reprezentance 12. - 13. junij 2010
priprave reprezentance 10. – 11. julij 2010
Priprav se morajo udeležiti vsi kandidati, razen, če se ta ne križajo s pomembnimi
tekmovanji.
13. do 18. julij SP Višegrad HUN
Kandidati za ekipo so se dolžni udeležiti obeh AH tekmovanj doma, če se ta ne
križajo z bolj pomembnimi tekmovanji.
IZBIRA REPREZENTANCE
Poleg splošnih pogojev za vstop v reprezentanco (norma, zdravniški pregled, udeležba na
obveznih tekmovanjih), bom pri določitvi ekipe, skupaj s stroko, upoštevala tudi vpliv
posameznika na ekipno delo in življenje z ekipo, ter načela športnega obnašanja in življenja.
Kandidati za reprezentanco morajo do 16. maja 2010 vsaj dvakrat ustreliti normo, ki je del
tega programa. Če bo normo ustrelilo več tekmovalcev, kot je mest v reprezentanci, se
upošteva povprečje rezultata vseh tekmovanj, ki so se jih kandidati udeležili in izbere
najboljša dva!

Norme za leto 2010, enodnevni (neznane+znane) AH ali dvodnevni Arrowhead:
Ukrivljeni lok članice 325 ali 650
Ukrivljeni lok člani 340 ali 680
Ukrivljeni lok mladinke 300 ali 600
Ukrivljeni lok mladinci 333 ali 666
Sestavljeni lok članice 375 ali 750
Sestavljeni lok člani 397 ali 794
Sestavljeni lok mladinke 335 ali 670
Sestavljeni lok mladinci 360 ali 720
Goli lok članice 280 ali 560
Goli lok člani 320 ali 640
Goli lok mladinke 250 ali 500
Goli lok mladinci 285 ali 570
Kot običajno se za doseganje norme upoštevajo le tista tekmovanja, na katerih tekmovalci
streljajo na enako število tarč na neznane in znane razdalje. Reprezentanca bo štela od 20
do 22 ljudi. V primeru, da tekmovalec doseže normo na tekmovanju v tujini, mora rezultat
sporočiti vodji programa v roku enega tedna na E naslov: ksenija.podrzaj@klinika-golnik.si
Reprezentanca bo določena pred svetovnim prvenstvom, načeloma po tekmovanju v Matkah!
Članstvo v ekipi se lahko zaradi utemeljenih razlogov spremeni - dopolni ali
zmanjša.
Groba FINANČNA KONSTRUKCIJA
Stroški 4 tekmovanj: 18 x 16 x 5- 1.440,00 EUR
prevoz skupaj cca
600,00 EUR
nastanitev 2 x 18 x 55 EUR
1.980,00 EUR
prehrana 36 x 25
900,00 EUR
Priprave 4 dni 18 oseb cca.
3.960,00 EUR
Trenerske ure 4 x 8 x 25
800,00 EUR
Svetovno prvenstvo štartnina
2.700,00 EUR
Nastanitev SP 6 x PP x 20
7.200,00 EUR
Lunch paketi +zaključna sl.
3.400,00 EUR
Logistika-lica, najemi strelišč
1.000,00 EUR
SKUPAJ……………………………23.980,00 EUR
V konstrukcijo niso zajeti stroški nagrad, nakupa opreme in oblačil za posamezne
kategorizirane lokostrelce in honorarna zaposlitev trenerja, kar po grobi oceni znese dodatnih
10.000 EUR!
vodja poljskega programa
Ksenija Podržaj

STROKOVNI SVET LZS
POLJSKI PROGRAM
MLADINSKA REPREZENTANCA-Arrowhead,
vodja Ksenija Podržaj
Program dela in aktivnosti Field mladinske reprezentance za leto 2010
CILJI
Osnovni cilj je obdržati renome in nivo rezultatov, ki jih beležimo kot uspehe slovenskega
mladinskega lokostrelstva v zadnjih 20 letih! Do sedaj smo osvojili 5 medalj na SP in 4 na EP,
kar nas je uvrščalo med prvih 5 držav dobitnic medalj v mladinski konkurenci na svetu in v
Evropi! Cilj SP 2010 v Višegradu HUN je uvrstitev 2 tekmovalcev v ½ finale in/ali ene
ekipe v ½ finale!
POMEMBNA TEKMOVANJA
V letu 2010 se bo mladinska reprezentanca udeležila le enega velikega tekmovanja in sicer
svetovnega prvenstva v Višegradu HUN od 13. do 18. julija 2010!
V sklopu priprav se bodo kandidati za reprezentanco udeležili dveh AH tekem v Sloveniji in
dveh AH tekmovanj v zamejstvu.
Osnovna postava kandidatov za reprezentanco bo sestavljena iz lanskoletnih reprezentantov
za EP Saignes, kar velja za prva dva tekmovanja v aprilu! Nato se kandidatna lista spremeni,
zmanjša-oziroma dopolni in sicer: 1 x MmlUL, 1 x ŽmlUL, 1 x MmlSL, 2 x ŽmlSL, 2 x MmlGL
in 1 x ŽmlGL!
PREDVIDENI TERMINI ZA OBVEZNA TEKMOVANJA:
3. april 2010 Arrowhead LK Feniks Kranj
17. ali 18. april tekmovanje v Italiji Marostico-Monselice (lahko se kraj in datum spremenita)
29.-30. maj 2010 Arrowhead Cormons ITA
15. maj 2010 Arrowhead Matke LK Žalec, POIMENSKA POTRDITEV REPREZENTANCE
priprave reprezentance 12. - 13. junij 2010
priprave reprezentance 10. – 11. julij 2010
Priprav se morajo udeležiti vsi kandidati, razen, če se ta ne križajo s pomembnimi
tekmovanji.
13. do 18. julij SP Višegrad HUN
Kandidati za ekipo so se dolžni udeležiti obeh AH tekmovanj doma, če se ta ne
križajo z bolj pomembnimi tekmovanji.

IZBIRA MLADINSKE REPREZENTANCE
Poleg splošnih pogojev za vstop v mladinsko reprezentanco (norma, zdravniški pregled,
udeležba na obveznih tekmovanjih), bom pri določitvi ekipe, skupaj s stroko, upoštevala tudi
vpliv posameznika na ekipno delo in življenje z ekipo, ter načela športnega obnašanja in
življenja.
Kandidati za reprezentanco morajo do 16. maja 2010 vsaj dvakrat ustreliti normo, ki je del
tega programa. Če bo normo ustrelilo več tekmovalcev, kot mest v reprezentanci, se
upošteva povprečje rezultata vseh tekmovanj, ki so se jih kandidati udeležili in izbere
najboljšega!

Norme za leto 2010, enodnevni (neznane+znane) AH ali dvodnevni Arrowhead:
Ukrivljeni lok mladinke 300 ali 600
Ukrivljeni lok mladinci 333 ali 666
Sestavljeni lok mladinke 335 ali 670
Sestavljeni lok mladinci 360 ali 720
Goli lok mladinke 250 ali 500
Goli lok mladinci 285 ali 570
Kot običajno se za doseganje norme upoštevajo le tista tekmovanja, na katerih tekmovalci
streljajo na enako število tarč na neznane in znane razdalje. Mladinska reprezentanca bo
štela od 6 do 8 mladincev in mladink. V primeru, da tekmovalec doseže normo na
tekmovanju v tujini, mora rezultat sporočiti vodji programa v roku enega tedna na E naslov:
ksenija.podrzaj@klinika-golnik.si
Reprezentanca bo določena pred svetovnim prvenstvom, načeloma po tekmovanju v Matkah!
Članstvo v ekipi se lahko zaradi utemeljenih razlogov spremeni - dopolni ali
zmanjša.
Groba FINANČNA KONSTRUKCIJA
Stroški štartnin 4 tekmovanj:
440,00 EUR
prevoz skupaj cca
200,00 EUR
nastanitev 2 x 7 x 55 EUR
770,00 EUR
prehrana 14 x 25
350,00 EUR
Priprave 4 dni 7 oseb cca.
1.400,00 EUR
Trenerske ure 4 x 8 x 25
800,00 EUR
Svetovno prvenstvo štartnina
1.050,00 EUR
Nastanitev SP 6 x PP x 20
2.940,00 EUR
Lunch paketi +zaključna sl.
1.050,00 EUR
Logistika-lica, najemi strelišč
400,00 EUR
SKUPAJ………………………… 9.400,00 EUR
V konstrukcijo niso zajeti stroški nagrad, nakupa opreme in oblačil za posamezne
kategorizirane lokostrelce in honorarna zaposlitev trenerja, kar po grobi oceni znese dodatnih
5.000 EUR!
vodja poljskega programa
Ksenija Podržaj

