EVROPSKO PRVENSTVO FIELD
TERNI-ITALIJA 27.8. – 31.8.2013
Na EVROPSKEM FIELD prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z golim lokom,
ukrivljenim lokom in sestavljenim lokom v posamični in ekipni konkurenci. V
vsakem slogu in kategoriji lahko nastopijo največ 3 lokostrelke/lokostrelci.
Imamo mladinsko in člansko kategorijo.
Kriteriji za izbor reprezentance so sledeči:
V reprezentanco se lahko uvrsti vsaka slovenska lokostrelka/vsak slovenski
lokostrelec, ki nastopa v kategoriji mladink/mladincev in članic/članov oz.
veterank/veteranov z golim lokom, ukrivljenim lokom in sestavljenim lokom.
Prednost bodo imeli tekmovalci, ki bodo dosegali konstantne rezultate, dosegli
normo in imeli udeležbo na vsaj 3 tekmah.
Tekmovalci z udeležbo na več tekmah in dobrim rezulatom predvsem na
zadnjih tekmah, bodo imeli prednost pred tistimi, ki bodo sicer dosegli normo
vendar ne bodo imali skupno udeležbe na najmanj 3 tekmah in ne bodo potrdili
forme na zadnjih tekmah pred imenovanjem reprezentance.
Rezultati se zbirajo v obdobju od 30.3. - 17.08.2013.
Okvirne norme za tekmovalce v selekciji za EP so vpisane v spodnji tabeli.
Norme so določene na podlagi rezultatov primerljivih tekem, kot tudi
rezultatov iz svetovnega in evropskega prvenstva 2011–2012, uvrstitve med
prvih 16 v številčnih kategorijah in med prvih 8 v manj številčnih kategorijah.
Kategorija in slogi
GL – člani
GL – članice
GL – mladinci
GL – mladinke
UL – člani
UL – članice
UL – mladinci
UL – mladinke
SL – člani
SL – članice
SL – mladinci
SL – mladinke

Tekma 12+12
321
280
290
245
345
328
333
310
398
376
371
356

Tekma 24+24
640
555
570
490
675
640
652
610
788
742
740
699

V primeru, da bodo/bo na dan 06.07.2013 več kot 3 lokostrelke/lokostrelci v
isti kategoriji izpolnjevale/izpolnjevali kriterije, bodo v reprezentanco
uvrščene/ni tisti tekmovalci, ki bodo imeli stabilen ali pozitiven trend rezultatov
(seštevek vsaj 3 tekmovanj) in boljši rezultat zadnje izbirne tekme, ki bo
06.07.2013. Nastop na DP – 17.8.2013, je za vse reprezentante/tke OBVEZEN.
Vsaka lokostrelka oz. vsak lokostrelec, ki izpolnjuje kriterije za vstop v
reprezentanco iz prvih dveh alinej, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo z
veljavnostjo najmanj do 31.08.2013.
Vodja programa si pridržuje pravico dopolnitve ekipe v posameznem slogu
in/ali kategoriji s tekmovalko oz. tekmovalcem, ki sicer ne izpolnjuje kriterijev in
norme za vstop v reprezentanco iz objavljenih kriterijev.
Tekmovalki/tekmovalcu, ki se bo uvrstil v reprezentanco, bo za stroške
priprav na tekmovanje priznanih 25 točk. Vrednost točke bo določena po
sprejetju rebalansa 2013 v FIELD programu.
Imenovanje reprezentance: 30.7.2013

