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VSEBINSKI DELL
Pripraava in izvedba
Postavittev ene od prog se je pričela
p
en teeden pred prvenstvom
p
, zadnji vikeend sta se postavljali
p
šee
dve pro
ogi ter vsa podporna inffrastrukturaa. Dela so potekala
p
po dogovorjennem izvedbe
enem
načrtu, ki sta ga skupaj skrbno
o načrtovali vodja proje
ekta in vodja tekmovannja. Delovna ekipa je
bila števvilčno za orgganizacijo poljskega
p
teekmovanja skromna,
s
ve
endar homoogena in srččna zato nam
m
je že treetjič v letošn
njem letu uspelo uspeššno zaključiti mednarodni dogodeek.
Vendar velikega in
n organizacijjsko zahtevvnega lokosttrelskega te
ekmovanja nne bi bilo mogoče
m
pripraviiti in izpeljatti brez prosstovoljcev izz različnih sllovenskih kllubov, tudi iz vrst repre
ezentantov.
Njim gree posebna zahvala,
z
saj so ponovnoo s svojo po
omočjo, delavnostjo, vzzdržljivostjo
o in
raznovrrstnimi znan
nji pomagalii, da je vse ppotekalo po
o zastavljenem program
mu.
Znova sso veliko de
elo pri izved
dbi prvenstvva opravili prostovoljcci:
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Udeleežba in uvvrstitve
Evropskko Field prveenstvo je po
otekalo od 330.09. ‐ 05.10.2019 na golf igriščihh gradu Mo
okrice.
Nastopiilo je 220 teekmovalcev iz 24 evroppskih držav, Slovenijo je
e zastopalo 27 tekmovvalcev,
ki so meednarodno tekmovanje
e zaključili s popolnim izkupičkom. Gašper Boolčina mladinec goli lokk,
z osvojeenim bronom, Žiga Ravvnikar, mladdinec ukrivljjeni lok in Toja Ellison, članice sesttavljeni lok,,
pa z osvvojenima zlaatima medaaljama. Z br onom ekipe
e mladink in
n zlatom ek ipe mladinccev je na
podelitvvi medalj slo
ovenska him
mna donela kar trikrat. Od 24 drža
av udeležennih na prven
nstvu je
Slovenijja po številu
u osvojenih zlatih medaalj pristala na
n drugem mestu, predd nami je saamo Italija.
V skupn
nem seštevkku vseh med
dalj pa smoo zasedli odlično četrto mesto.

Protokol in po
opularizaccija
Evropskko prvenstvo
o je po pooblastilu preedsednika Lo
okostrelske zveze Sloveenije otvoriila ga. Irenaa
Rosa, članica Organ
nizacijskegaa odbora in v imenu predsednika Evropske
E
lo kostrelske zveze
z
g.
Maria Scarzelle teh
hnični deleggat Michel D
Daumas.
Na zakljjučni prireditvi v dvoriššču gradu M
Mokrice so najboljšim
n
te
ekmovalcem
m odličja po
odelili:
predsed
dnik World Archery
A
Eurrope g. Marrio Scarzellaa, tehnični delegat
d
prveenstva Mich
hel Daumas,
Irena Ro
osa predstavnica LZS in
n vodja tekm
movanja, Daarja Rožman
nec vodja pprojekta in predstavnik
p
Term Čaatež d.d. Jerrnej Suša.
Organizzator je poskkrbel tudi zaa bolj družaabne vsebin
ne tekmovan
nje trenerjeev in vodij re
eprezentan
nc
v streljaanju z lokom
m na srednje
eveške ščitee. Najboljši so se v finalu pomerili kar na zakljjučni
prireditvi in prejeli zaslužena priznanja.
p
Prejeli ssmo številnee pohvale te
ekmovalcevv, trenerjev in predsednika WAE gg. Maria Scaarzelle za
odlično organizacijo mednarodnega loko strelskega športnega
š
dogodka
d
na golf igriščih
h kompleksaa
Mokricee.

FINANČNI DEL
Prihodki
7600 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev
‐ štartnine in nastanitev člani
7612 – prihodki od prodaje proizvodov na tujem trgu
‐ štartnine in nastanitev tujih reprezentanc
7880 – pozitivne evrske izravnave
Skupaj prihodki

21.690,00
171.119,27
0,02
192.751,18

Odhodki
4020 – stroški goriva
509,99
4040 – drobni inventar in embalaža ‐ šotori, tarčne podloge
6.927,12
4070 – drugi stroški materiala ‐ merkur, bauhaus, majice, plakete, voda 3.794,95
4110 – transportne storitve avtobus, prevozi
5.584,39
4130 – najemnine tv, vozilo, šotori, vozilo
6.212,15
4160 – intelektualne storitve – potrdilo zd brežice
12,60
4170 – reklama – tisk, rolo
1.170,16
4180 – stroški storitev potni nalogi prostovoljci
14.090,90
4190 – drugi stroški storitev ‐ hotelska nastanitev udeleženci,
fotograf, wc kabina, vodenje rezultatov,
začasno rač. omrežje, testiranje sloado
112.254,87
4890 – ostali stroški takse, turistična taksa
4.797,61
7580 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev
‐ negativne evrske izravnave
0,01
_________________________________________________________________
Skupaj odhodki

Skupaj dobiček

155.354,75

+ 37.396,43

Donacija športnikom ‐ Terme Čatež d.d.
Gašper Štrajhar 5.000,00
Toja Ellison
4.000,00
Skupaj prihodki

46.396,43

Podolnica, 03.03.2020
Vodja projekta EFC:
Darja Rožmanec

