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PLAN DELA LZS ZA LETO 2011
Naloge vodstva LZS postajajo vse zahtevnejše, s povečevanjem članstva, pokalnih tekmovanj in
reprezentančnih nastopov ter zahtev po višjih rezultatih ter novih zahtev MŠŠ in OKS pa tudi
delo postaja vse obseţnejše. Delo v IO in njegovih komisijah ţe dolgo ni več le častna funkcija,
pač pa zahteva ob današnji količini dela precej prostega časa in odgovornosti volonterjev.
Prednostna naloga je dopolnitev članstva v izvršnem odboru in njegovih komisijah s takimi
posamezniki, ki imajo ideje in načrte ter ţeljo, sposobnost in čas za njihovo uresničevanje.
Redno sodelujemo s FITA, EMAU in EAA ter s FŠ, OKS, FŠO, MŠŠ in SUSA in bomo ta
sodelovanja vzdrţevali ter po moţnosti še okrepili. Julija se bomo udeleţili FITA kongresa v
Torinu v Italiji. Tekmovalec Matija Ţlender je član mednarodne FITA komisije tekmovalcev,
Marjan Podrţaj je član komisije tekmovalcev OKS in podpredsednik evropske Popinjay zveze,
Irena Rosa je predsednica evropske komisije za razvoj dela z mladimi in bo letos tehnična
delegatka EMAU na tekmi evropskega mladinskega pokala na Cipru.
Glavni vir financiranja LZS so še vedno javna sredstva, pridobljena z razpisi MŠŠ in FŠO. Zato
je prioritetna naloga smotrna in namenska uporaba le teh. Večina sredstev, pridobljenih s temi
razpisi je namenjena za vrhunski šport – za programe mladinskih in članskih reprezentanc. Ti so
vsako leto obširno in kvalitetno zastavljeni, njihova realizacija pa je vedno odvisna od dodeljenih
finančnih sredstev. Le-ta prejemamo vsako leto dokaj pozno in tako bo potrebno tudi letos
izdelati rebalans plana, ko bomo dokončno izvedeli za naše finančne zmoţnosti.
Največ dela čaka strokovni svet. Delo v strokovnem svetu poteka rutinsko in avtonomno po
posameznih programih. Vodijo ga vodje programov, strokovno delo pa opravljata zaposlena
trenerja Samo Medved in Matej Zupanc.
Za delo s selekcijami smo postavili programe, ki smo se jih tudi letos lotili dovolj strokovno in
natančno dodelano in pravočasno. Z zaposlenim strokovnim kadrom se je strokovno delo v
tarčnem in mladinskem programu bistveno izboljšalo. Priprave mladinskih in članskih selekcij so
strokovno vodene. Na njih so vabljeni tudi osebni trenerji tekmovalcev, ki pa se priprav
večinoma ne udeleţujejo. Ocenjujemo, da je na tem področju nujno potrebno večje sodelovanje.
Naša naloga je ne le transparentna izbira reprezentanc in organizacija mednarodnih nastopov,
pač pa tudi strokovna pomoč vsem članom selekcij pri doseganju skupnih in osebnih ciljev.
Vsem reprezentantom je potrebno zagotoviti vse potrebne pogoje in finančna sredstva za njihove
kvalitetne priprave. Daljnoročni plan pa je zagotovo priprava in izpeljava uspešnega programa
olimpijskega ciklusa do leta 2012 in nastop na OI 2012.
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Vodje programov so ţe ob koncu preteklega leta izdelali programe dela posameznega programa,
jih predstavili članom širše selekcije in njihovim trenerjem ter jih uskladili s strokovnimi
pripombami in jih take predstavili članom IO, ki so jih potrdili. Vsi sprejeti programi so
objavljeni na internetu. Rezultate s tekmovanj in s tem kategorizacije smo v preteklem letu ţe
vodili ločeno po posameznih panogah: tarčno lokostrelstvo, poljsko lokostrelstvo in 3D
lokostrelstvo. Letos imamo ţe drugič tudi ločene programe dela s finančno konstrukcijo.
Z reprezentancami se bomo udeleţili vseh večjih mednarodnih tekmovanj:
v tarčnem programu: EP v dvorani v Španiji, SP Fita v Italiji, dveh evropskih Fita Grand Prix
tekmovanj v Turčiji in v Franciji in štirih tekmovanj svetovnega pokala na Hrvaškem, v Turčiji,
v ZDA in na Kitajskem, v okviru razširjenega programa pa še univerzijade na Kitajskem ter v
okviru srednjeevropskega pokala tekmovanj s sosednjih drţavah: v Avstriji, na Hrvaškem in na
Madţarskem,
v poljskem programu: EP v Italiji, v okviru razširjenega programa pa še tekmovanj Alpskega
pokala v Avstriji, Sloveniji in Italiji ter mednarodnega tekmovanja na Švedskem, posamezni
tekmovalci pa se bodo udeleţili še drugih tekmovanj svetovne Field rang lestvice,
v 3D programu: SP Fita 3D v Avstriji, tekmovanj 3D IAA pokalnih tekmovanj v sosednjih
drţavah ter tekmovanj Jadranskega pokala,
v mladinskem tarčnem programu: mladinskega EP v dvorani v Španiji, mladinskega SP Fita na
Poljskem, dveh tekmovanj mladinskega evropskega Fita pokala v Armeniji in na Cipru ter dveh
tekmovanj mladinskega čezmejnega pokala v Sloveniji in v Italiji,
v mlajšem mladinskem/kadetskem tarčnem programu: kadetskega SP Fita na Poljskem, dveh
tekmovanj mladinskega evropskega Fita pokala v Armeniji in na Cipru ter dveh tekmovanj
mladinskega čezmejnega pokala v Sloveniji in v Italiji,
v mladinskem poljskem programu pa EP v Italiji.
Prizadevali si bomo, da bomo na teh tekmovanjih uspehe lanskega leta presegli in s tem tudi še
povečali število kategoriziranih športnikov v vseh disciplinah in panogah.
Za potrebe treningov selekcij in priprav reprezentanc moramo vzdrţevati čim boljše odnose s
Slovensko vojsko, ki nam omogoča bivanje in treniranje v njihovih prostorih, za potrebe
tarčnega programa pa je potrebno še urediti zunanjo lokacijo za zunanje treninge.
Ob vrhunskem športu pa je druga prioritetna naloga izpeljava tekmovalnega sistema, tako tistega
iz koledarja LZS za vse registrirane domače tekmovalce kot tistega za vrhunski šport. Za vse
registrirane tekmovalce bomo ponovno izpeljali tekmovanja za slovenski pokal, FITA pokal in
3D pokal, skupaj s Hrvaško pa tudi Jadranski 3D pokal.
V mladinskem programu smo lani skupaj s sosednjimi drţavami vpeljali srednje evropski pokal,
skupaj z Italijo pa mladinski čezmejni pokal in otroško Fito za začetnike.
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Vsem organizatorjem drţavnih prvenstev bomo tako kot pretekla leta pomagali s strokovno
pomočjo, ki jo organizatorju nudi tehnični delegat, z opremo (ura in semafor za vodenje
tekmovanja, vetrne vreče, reklamni pano za ozadje, številke za eliminacije in finale tarčnega DP)
ter z nudenjem strokovnega delavca za vodenje prijav in rezultatov tekmovanja. Dodatno bomo
organizatorjem Fita tekmovanj spet kupili lica za tekmovanje ter plačali strokovnega delavca za
vodenje prijav in rezultatov tekmovanja.
Velike premike smo naredili na področju usposabljanja strokovnega kadra. Po potrditvi
programov usposabljanja strokovnega kadra smo dokončno vpeljali licenciranje strokovnega
kadra ter vpis vsega strokovno usposobljenega kadra v register športnih delavcev. Licenciranje
smo uredili s pravilnikom, ki ga je novembra sprejel in posredoval OKS. Uvedli smo tudi
licenciranje za direktorje streljanja. Licenciranje sodnikov uspešno izvajamo ţe več let.
Sodniki bodo opravili vsa sojenja po razporedu, poleg tega pa še vse obveznosti, ki izhajajo iz
poslovnika sodniške komisije: izobraţevanja, testi, zanke. Kontinentalna sodnica Svetlana Vran
bo sodila na mednarodnih tekmovanjih po razporedu EMAU, mladinska sodnica Maya Shalaby
in Fita sodnika Irena Rosa in Henk Wagemakers pa po razporedu Fita. Fita sodnika sta letos
delegirana tudi kot direktorja streljanja na pet mednarodnih tekmovanj.
Po posodobljenih in potrjenih programih bomo ponovno v juliju organizirali lokostrelsko šolo in
v njej šolanje strokovnega kadra na treh nivojih ter organizirali šolanje in usposabljanje novih
sodnikov, direktorjev streljanja in organizatorjev tekmovanj, za obstoječi strokovni kader pa
izpeljali izobraţevanja.
Izobraţevanje vaditeljev je pomembno zlasti za delo v interesnih dejavnostih šol ter v klubih za
vodenje začetniških in rekreacijskih skupin, ki imajo lokostrelstvo za dopolnilne gibalne in
športne aktivnosti, nemalokrat pa tudi za zdravstveno terapijo za povečevanje gibanja in mišične
mase pri hrbteničnih obolenjih.
Delo v šolskem programu smo lani okrepili s strokovnim sodelavcem Matijem Ţlendrom. V
šolski program uvajamo standardni lok in nov način dela z začetniki, ki je stimuliran tudi z
nagrajevanjem z značkami. Delo povzemamo po navodilih iz prevedenega Fitinega priročnika za
začetnike. Šolska tekmovanja so ponovno zaţivela in letos bomo ponovno izpeljali vsa regijska
dvoranska in zunanja tekmovanja ter obe drţavni prvenstvi. Poleg tega načrtujemo v šolskem
programu ponovno izvedbo tabora za mlade lokostrelce. Skupaj z Italijani bomo ponovno izvedli
projekt Fita za začetnike, kjer se bodo na eni tekmi v Italiji in na eni tekmi v Sloveniji srečali
mladi začetniki.
Lokostrelstvo je vključeno v izbirne športne programe šport za zdravje in šport za sprostitev v
osnovnih šolah in v mnogih šolah sodelujemo s predstavitvijo tega športa. Tudi letos teče na
Univerzi v Ljubljani tudi program lokostrelstvo – obštudijska dejavnost za študente UL.
Predavanja in praktično usposabljanje se izvajajo na Fakulteti za šport v Ljubljani. Nosilec
predmeta je bil Janez Vodičar, prof. šp. vzg., praktični del pa vodi Matej Zupanc, prof. šp. vzg.
Prizadevali si bomo vzpostaviti tesnejše stike in zgraditi medsebojno zaupanje med
reprezentančnimi trenerji in osebnimi trenerji tekmovalcev. Trenerski tim pa poudarja, da bomo
lahko sedanje stanje v našem tekmovalnem lokostrelstvu izboljšali le s sodelovanjem vseh
vpletenih v sistem treniranja, samih tekmovalcev, njihovih trenerjev in seveda tudi staršev. Prav
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slednji so predvsem v mladinskem programu najpomembnejši in brez njihove pozitivne vloge se
ne da predstavljati uspešnega dela.
V vseh programih si prizadevamo nastopiti na dobro obiskanih in zahtevnih tekmovanjih
sosednjih drţav, zato vzpostavljamo stike z Italijani, s Hrvati, Madţari in Avstrijci za
medsebojno sodelovanje na Fita tekmovanjih v posameznih drţavah ter na tekmovanjih
Jadranskega 3D in IAA pokala.
Poleg vseh teh ţe utečenih nalog pa imamo še nekaj prioritetnih nalog, katerim se je potrebno
posvetiti:
Izpopolniti je treba informacijski sistem. Spletno stran LZS smo povsem prenovili in posodobili.
Tako ima zdaj tudi več odgovornih oseb dostop do direktne objave novic, poročil in rezultatov.
Ţe utečene objave je treba še obogatili z vsestranskimi poročili in informacijami. Trenerski tim
ima na internetu odprt trenerski kotiček, ki pa ga je treba pogosteje aţurirati in v njem pogosteje
slediti novostim in informacijam o poteku dela ter napotkom za individualno delo v klubih.
Odgovorne osebe s kodo za dostop do direktnih objav morajo redno objavljati pomembnejša
poročila s tekmovanj in dogajanj v LZS.
Lokostrelsko revijo Puščica smo pred tremi leti povsem prenovili. Postavili smo nov uredniški
odbor, ki ga vodi Darja Roţmanec. Povsem novi obliki smo dodali tudi novo, predvsem
bogatejšo vsebino in Puščica zdaj redno izhaja, obogatena pa je s številnimi strokovnimi članki
in fotografijami. Teţimo k temu, da bi Puščica izšla 3-krat na leto.
Dve prednostni nalogi za leto 2010 sta spet vzpostavitev večje medijske pozornosti ter
marketinška dejavnost. Nadgradili bomo postavljene temelje za marketinško dejavnost. V
preteklem letu so se nam ponovno posrečili poizkusi oglaševanja in trţenja in tako smo lahko
strokovne prispevke in prevode strokovnih člankov, objavljenih v Puščici tudi skromno
nagradili. Takega oglaševanja in trţenja si seveda ţelimo še več, ne le da bi s tako pridobljenimi
sredstvi lahko izplačevali honorarje za strokovne članke, pač pa da bi lahko s tako pridobljenimi
sredstvi tudi sofinancirali naš tekmovalni program. Ţal se na tem področju nikakor ne moremo
premakniti z mrtve točke in tako so nam glavni vir financiranja še vedno le sredstva MŠŠ, FŠ in
sredstva, zbrana iz članarin in prispevkov članstva za izobraţevanja.
Za uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih je potrebno v
pravilniku še povečati višine nekaterih nagrad in tako bomo morda z nagradami tekmovalce še
dodatno stimulirali. Morda je nagrajevanje lahko tudi motiv za pridobivanje sponzorjev ali
donatorjev.
Za stike z mediji doslej nismo uspeli vzpostavili resnega dela. Medije ţelimo aţurno obveščali o
sprotnih rezultatih s tekstnim in slikovnim gradivom in vzdrţevati ţelimo stalne kontakte z
novinarji. S prenovo spletne strani LZS, ki je ţe skoraj končana, bomo izgraditi avtomatski
sistem obveščanja novinarjev. O uspehih naših tekmovalcev je potrebno na vseh področjih več
govoriti in tekmovalce predstavljati v javnosti. Vrhunski tekmovalci morajo postati vzorniki
mlajšim generacijam.
Naslednja zelo pomembna prednostna naloga je izobraţevanje obstoječih in usposabljanje novih
sodnikov, direktorjev streljanja in organizatorjev tekmovanj. Zlasti na tem področju potrebujemo
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tesno sodelovanje in podporo klubov. Vse tekme iz koledarja LZS so prijavljene pri FITA in
veljajo tako za doseganje rekordov in značk, poleg tega pa tri tudi za svetovno field rang
lestvico. Zato je še posebej potrebno zagotoviti kvalitetno organizacijo tekmovanj, ki v nobenem
parametru ne odstopa od pravil FITA. Naš cilj je v vsakem klubu zagotoviti vsaj enega
strokovnega delavca iz tega področja. V tekmovalni pravilnik smo vnesli člen, po katerem lahko
letos prvič tekmovanje vodi le usposobljen vodja tekmovanja, streljanje v tarčnem lokostrelstvu
pa le usposobljen direktor streljanja z licenco.
Načrtovanja nalog za novo tekmovalno sezono se moramo letos lotiti prej. Tekmovalni koledar
bomo začeli po ustaljenem postopku sestavljati septembra, končan pa mora biti do konca
oktobra. Pri sestavi koledarja morajo aktivno sodelovati vsi vpleteni in največji problem je vedno
spoštovanje rokov.
Tudi programi dela morajo biti obravnavani in sprejeti do konca oktobra.
Za vsako zvezo članico je pomembna tudi dejavnost na področju organizacije mednarodnih
tekmovanj. To je pomembno tudi z vidika medijske pozornosti v zvezi. Za cilj smo si postavili
do leta 2013 organizirati eno EP in eno SP v disciplinah poljskega oz. 3D lokostrelstva, vendar
so nas pri kandidaturah druge zveze prehitele. Tako se je potrebno v letu 2011 ponovno odločiti
za novo kandidaturo in zbrati vsa potrebna soglasja.

Ljubljana, 07.01.2011
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