Zapisnik
1. sestanka strokovnega sveta, ki je bil v četrtek, 15. 11. 2018 ob 18.00 uri v Kamniku
Prisotni člani strokovnega sveta: Tomaž Urlep, Matej Zupanc, Matija Žlender
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imenovanje predsednika strokovnega sveta
Klub leta, lokostrelec in lokostrelka leta
Koledar tekmovanj
Pokali
Tekmovalni pravilnik
Medsebojni dogovor
Razno

SKLEP št. 1: Sprejme se predlagan dnevni red.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 1)
SKLEP št. 2: Za predsednika strokovnega sveta je bil izbran Tomaž Urlep.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2)
SKLEP št. 3: Klubi oddajo kandidature za klub leta 2018 do 22. 11. 2018. Poziv se objavi na
spletnih straneh LZS. Izbrali smo tudi člana LZS, ki prejmeta naziv lokostrelec leta in
lokostrelka leta. Obrazložitev za potrebe zaključne prireditve pripravi strokovni svet.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 3)
Strokovni svet je predlagal datume za 5 pokalnih tekem v tarčnem, poljskem in 3D
lokostrelstvu ter 6 pokalnih tekem v dvorani. V vsaki od teh disciplin se ena pokalna tekma
organizira skupaj z državnim prvenstvom. Datumi so izbrani tako, da smiselno pokrivajo celo
tekmovalno sezono in dajejo selektorjem osnovo za izbiro reprezentanc. V kolikor bo tekem
v koledarju premalo, se lahko zgodi, da bo treba za izbiro reprezentance obiskati tekme po
WA pravilih v sosednjih državah.
SKLEP št. 3: Strokovni svet predlaga izvedbo tekmovanj po predlaganih datumih. Če tekme
ne bodo pod okriljem LZS predlaga organizatorjem, da se odločijo za tekmo po WA pravilih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 4)

Čimprej je treba posodobiti pravilnike pokalnih tekmovanj. Za to pa potrebujemo odločitve,
ki še niso sprejete. Predloge pravilnikov bomo pripravili, ko bodo znani datumi in število
tekem po WA pravilih, v vsakem primeru pa pred začetkom pokalnih tekem v sezoni 2019.
K točki 5)
Obravnavali smo pripombe na tekmovalni pravilnik:
15.2 - predlog:
Na državnem prvenstvu lahko nastopajo tekmovalci, ki ustrezajo pogojem 4. točke in člena 15.6 tega pravilnika.
15.4 - dopolnilo:
Na ekipnem DP lahko nastopijo ekipe sestavljene iz tekmovalcev ki ustrezajo pogojem 4. točke in člena 15.6 tega pravilnika.
Na mladinskem ekipnem DP lahko nastopijo mladinci, kadeti in dečki. Če je bil kvalifikacijski rezultat tekmovalca dosežen na
drugačni razdalji ali na drugačnih licih, ne prispeva krogov v skupni rezultat ekipe. V ekipi mora biti vsaj en mladinec.
Na kadetskem ekipnem DP lahko nastopijo kadeti in dečki. Če je bil kvalifikacijski rezultat tekmovalca dosežen na drugačni
razdalji ali na drugačnih licih, ne prispeva krogov v skupni rezultat ekipe. V ekipi mora biti vsaj en kadet.
15.6 - predlog:
Predpisan pogoj za nastop na državnem prvenstvu je vsaj en nastop na Slovenskem pokalnem tekmovanju v tekoči
tekmovalni sezoni v slogu in disciplini v kateri bo tekmovalec nastopil.

SKLEP št. 4: Strokovni svet se strinja z predlaganimi predlogi
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 6)
Predlagamo da se točke, osvojene v pokalnih tekmovanjih, na državnih prvenstvih, ki hkrati
štejejo kot pokalne tekme pomnožijo z nižjim faktorjem ( predlagamo 1,5 ). Faktor 2 se nam
zdi precenjen.
Kaj če na pokalni tekmi nekdo nastopi prvič (nima pogojev za nastop na državnem
prvenstvu), ali se potem tudi njemu točke štejejo s faktorjem? Paziti bo treba pri pripravi
pravil za pokale.
Predlagamo sofinanciranje vsake tekme iz koledarja LZS ne le prve. (predlog: 100€ po tekmi).
K točki 7)
Predlagamo da je višina startnine na državnih prvenstvih in mednarodnih tekmovanjih
izenačena s predpisano startnino za pokalna tekmovanja. V nasprotnem se nam lahko zgodi,
da se bodo tekmovalci prijavljali le na pokalno tekmovanje, državno prvenstvo in
mednarodno tekmovanje pa ne bo dovolj konkurenčno za doseganje kategorizacij.

Zapisal: Tomaž Urlep

