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PROGRAM DELA ZA LETO 2014
DELOVANJE V 2014
Naloge vodstva LZS so: podpora in zagotavljanje pogojev za reprezentančne nastope mladinskih in članskih
reprezentanc, izvedba pokalnih tekmovanj, koordinacija in zagotavljanje pogojev za dobro strokovno vodeno delo
z mladimi po klubih, skrb za povečevanje članstva, promocija in popularizacija lokostrelstva in pridobivanje
sponzorjev/donatorjev.
Delo v Izvršnem odboru in njegovih komisijah poteka intenzivno zato je novi predsednik v IO povabil še dva
dodatna člana. Prednostna naloga je izvedba reprezentančnih programov dela, izvedba lokostrelskih tekmovanj
po koledarju, izvedba Evropskega mladinskega prvenstva, 19. - 24. 5. 2014 v Ljubljani, popularizacija in promocija
lokostrelstva v slovenskem športnem prostoru. Prednostno delo vseh članov v Izvršnem odboru je skrb za
zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo zastavljenih načrtov, spremljanje kvalitete opravljenega dela in financ
na posameznih programih.

SODELOVANJE
LZS redno sodeluje z WA, WAE, FŠ, OKS, FŠ, MIZŠ, Zavodom Planica in SUSA. Ta sodelovanja bomo še naprej
vzdrževali ter jih okrepili, saj nam predstavljajo strokovno, finančno in tekmovalno podporo ter zagotavljajo našo
prepoznavnost v mednarodnem športnem prostoru.
Glavni vir financiranja LZS so javna sredstva, pridobljena z razpisi MIZŠ in FŠ. Zato je prioritetna naloga smotrna in
namenska uporaba le teh. Večina sredstev, pridobljenih z razpisi je namenjena za vrhunski šport – za programe
mladinskih in članskih reprezentanc. Ti so kvalitetno zastavljeni, njihova realizacija pa bo odvisna od dodeljenih
finančnih sredstev.
Maya Shalaby in Maruša Rusjan sta postali novi kontinentalni sodnici WA in bosta že v prihodnjem letu sodili na
mednarodnih tekmovanjih v Evropi in po svetu. Maya Shalaby je že uvrščena v sodniško ekipo, ki bo sodila na
2. mladinskih OI v Nanjingu na Kitajskem, 16. - 28. 8. 2014.

DELO V TEKMOVALNIH PROGRAMIH
Delo po programih vodijo in opravljajo vodje programov, strokovno delo pa zaposlena trenerja Matej Zupanc in
Matija Žlender. Za delo s selekcijami je Strokovni svet pripravil ločene, strokovno dodelane programe, ki so
objavljeni spletni strani LZS.
Izvršni odbor je pred novo tekmovalno sezono sprejel sklep, da se za določen čas zaposli trenerja Matijo Žlendra,
ki bo poleg dela na šolskem programu in vodenju lokostrelskih centrov poskrbel za nov zagon v tarčnem članskem
lokostrelstvu.
Strokovno delo v mladinskem programu se izvaja dobro, saj so priprave mladinskih selekcij kvalitetno strokovno
vodene. Za vstop v članske reprezentance se kandidati pripravljajo individualno s svojimi trenerji, priporočeno pa
je tudi sodelovanje s vodjem tarčnega programa na strokovnem področju. Naloga vodstva LZS je transparentna
izbira reprezentanc in organizacija mednarodnih nastopov ter strokovna pomoč vsem članom reprezentanc pri
doseganju skupnih in osebnih ciljev. V letu 2014 je pomembna udeležba na svetovnih in evropskih lokostrelskih
tekmovanjih. Vodje programov so pripravili programe dela posameznega programa, jih uskladili s Strokovnim
svetom in jih predstavili IO LZS, ki jih je potrdil. Vsi potrjeni programi (razen tarčnega zunanjega) so objavljeni na
spletni strani LZS. Rezultate tekmovanj in kategorizacije vodimo ločeno po posameznih panogah: tarčno
lokostrelstvo, poljsko lokostrelstvo in 3D lokostrelstvo. Sprejete imamo ločene programe dela s finančnimi
konstrukcijami.
Z reprezentancami se bomo udeležili vseh večjih mednarodnih tekmovanj v kolikor bodo finančna sredstva to
dopuščala.
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Tarčni program:
Člani reprezentance se bodo v letu 2014 skladno s sprejetim planom dela udeležili naslednjih priprav in velikih
mednarodnih tekmovanj:
SVETOVNO PRVENSTVO - DVORANA, Nimes, Francija, 25. 2. - 02. 3. 2014
EVROPSKO TARČNO PRVENSTVO, Echmiadzin, 21. - 26. 7. 2014
SVETOVNI POKAL, Shanghai, Kitajska, 12. - 16. 5. 2014
SVETOVNI POKAL, Antalya, Turčija, 9. - 16. 6. 2014
SVETOVNI POKAL, Medellin, Kolumbija, 3. 6 - 5. 7. 2014
SVETOVNI POKAL, Wroclaw, Poljska, 4.- 9. 8. 2014
SVETOVNI POKAL - FINALE, Lausanne, Švica, 5. - 7. 9. 2014
1. GRAND PRIX, Sofia, Bolgarija, 16. - 21. 6. 2014
ŠTUDENTSKO SVETOVNO PRVENSTVO, Lovuain-la-Neuve, Belgija, 2. - 5. 7. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Kamnik, 26. 4. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Beograd, Srbija, 31. 5. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Dugo selo, Hrvaška, 14. 6. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Carinthia, Avstrija, 12. 7. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Budimpešta, Madžarska, 2. 8. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO - DVORANA, Šenčur, Slovenija, 8. - 9. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO - TARČNO, Kamnik, Slovenija, 13. 9. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Maribor, Slovenija, 31. 5. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Logatec, Slovenija, 8. 6. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Ljutomer, Slovenija, 21. 6. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Kamnik, Slovenija, 13. 9. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Ilirska Bistrica, Slovenija, 4. 1. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Škofja Loka, Slovenija, 25. 1. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Žalec, Slovenija, 23. 2. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Bilje, Slovenija, 8. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Ajdovščina, Slovenija, 22. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Žalec, Slovenija, 30. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Postojna, Slovenija, 6. 12. 2014
Mladinski tarčni program:
Člani reprezentance se bodo v letu 2014 skladno s sprejetim planom dela udeležili naslednjih priprav in velikih
mednarodnih tekmovanj:
SVETOVNO PRVENSTVO - DVORANA, Nimes, Francija, 25. 2. - 2. 3. 2014
EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO, Ljubljana, Slovenija, 19. - 24. 5. 2013
EVROPSKI MLADINSKI POKAL, Moskva 30. 6. - 5. 7. 2014
ŠTUDENTSKO SVETOVNO PRVENSTVO, Lovuain-la-Neuve, Belgija, 2.- 5. 7. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Kamnik, 26. 4. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Beograd, Srbija, 31. 5. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Dugo selo, Hrvaška, 14. 6. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Carinthia, Avstrija, 12. 7. 2014
SREDNJE EVROPSKI POKAL, Budimpešta, Madžarska, 2. 8. 2014
SLOVENSKI POKAL - DVORANA, Škofja loka, Slovenija, 25. 1. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO - DVORANA, Šenčur, Slovenija, 8. - 9. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO - TARČNO, Kamnik, Slovenija, 13. 9. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Maribor, Slovenija, 31. 5. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Logatec, Slovenija, 8. 6. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Ljutomer, Slovenija, 21. 6. 2014
SLOVENSKI TARČNI POKAL, Kamnik, Slovenija, 13. 9. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Ilirska Bistrica, Slovenija, 4. 1. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Škofja Loka, Slovenija, 25. 1. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Žalec, Slovenija, 23. 2. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Bilje, Slovenija, 8. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Ajdovščina, Slovenija, 22. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Žalec, Slovenija, 30. 11. 2014
SLOVENSKI DVORANSKI POKAL, Postojna, Slovenija, 6. 12. 2014
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Poljski program:
Člani reprezentance se bodo v letu 2014 skladno s sprejetim planom dela udeležili naslednjih priprav in velikih
mednarodnih tekmovanj:
SVETOVNO PRVENSTVO, Hrvaška, 18. - 23. 8. 2014
MEDNARODNO TEKMOVANJE-ALPE ADRIA FIELD POKAL, Bad Goisern, Avstrija, 3. - 4. 5. 2014
MEDNARODNO TEKMOVANJE-ALPE ADRIA FIELD POKAL, Turjak, Slovenija, 25. 5. 2014
MEDNARODNO TEKMOVANJE-ALPE ADRIA FIELD POKAL, Nadasd, Madžarska, 5. - 6. 7. 2014
MEDNARODNO TEKMOVANJE-ALPE ADRIA FIELD POKAL, Hrvaška, 9. - 10. 8. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO, Podzemelj, Slovenija, 19. 7. 2014
SLOVENSKI AH POKAL, Podzemelj, Slovenija, 29. 3. 2014
SLOVENSKI AH POKAL, Grad Snežnik, Slovenija, 26. 4. 2014
SLOVENSKI AH POKAL, Turjak, Slovenija, 25. 5. 2014
SLOVENSKI AH POKAL, Podzemelj, Slovenija, 12. 7. 2014
3D program:
Člani reprezentance se bodo v letu 2014 skladno s sprejetim planom dela udeležili naslednjih priprav in velikih
mednarodnih tekmovanj:
EVROPSKO PRVENSTVO, Tallin, Estonija, 15. - 20. 9. 2014
DRŽAVNO PRVENSTVO, Ulovka, 6. 9. 2014
MEDNARODNO 3D TEKMOVANJE, Brinje, Hrvaška, 12. - 13. 7. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL, Ložnica, Slovenija, 12. 4. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL, Pogorelec, Slovenija, 10. 5. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL, Grad Snežnik, Slovenija, 31. 5. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL, Vrzdenec, Slovenija, 28. 6. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL, Muta, Slovenija, 5. 7. 2014
SLOVENSKI 3D POKAL 3D, Turjak, Slovenija, 23. 8. 2014
Prizadevali si bom preseči o uspehe preteklega leta in s tem še povečati število kategoriziranih športnikov v vseh
disciplinah in panogah.
Za potrebe treningov selekcij in priprav reprezentanc bomo še naprej vzdrževali in razvijali dobre odnose s
Slovensko vojsko, ki nam omogoča treniranje v njihovih notranjih prostorih, za potrebe tarčnega programa.
V januarju bodo reprezentance zunanje treninge pričele izvajati na Hipodromu Stožice v novem zabojniku,
namenjenem zimskim treningom članov selekcij in reprezentantov z ukrivljenim in sestavljenim lokom.
Ta objekt je bil v letu 2013 na novo postavljen s pomočjo Fundacije za šport RS in Športa Ljubljane, streljaj stran
od prejšnjega zunanjega vadbišča. Omogoča streljanje osmim lokostrelcem naenkrat na razdaljah do 70 metrov.
Prosti termini skupinskih treningov bodo na voljo vsem zainteresiram lokostrelcem - članom klubov/društev
zveze, ki jih bodo predhodno najavili.
Na tej lokaciji bo potekalo tudi šolsko zunanje državno prvenstvo in šolsko pokalno tekmovanje, ki ju bo 17. 5. in
30. 8. 2014 organizirala Lokostrelska zveza Slovenije.
Ob zagotavljanju možnosti in pogojev za uspešen razvoj vrhunskega športa pa je druga prednostna naloga
izpeljava tekmovalnega sistema, tako tistega iz koledarja LZS za vse registrirane domače tekmovalce kot tistega za
vrhunski šport.
Za vse registrirane tekmovalce bomo izpeljali tekmovanja za SLO pokale. Slovenski lokostrelski pokal smo razdelili
na SLO Dvoranski pokal in SLO AH pokal. FITA pokal se je preimenoval v SLO Tarčni pokal, 3D pokal pa v SLO 3D
pokal. Pravila vseh pokalov so poenotena in tekmovalci se bodo v tem novem sistemu tekmovanja lahko izkazali
kot specialisti za posamezne discipline. Naša želja je, da bi s tem pridobili nove kandidate za reprezentance, saj se
je na zadnjih mednarodnih prvenstvih kot ena od bistvenih stvari izkazala prav "specializacija" posameznih
uspešnih tekmovalcev za posamezne discipline.
Skupaj s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko bomo soorganizirali Alpe Adria field pokal. Tekmovalno in
organizacijsko bomo še naprej aktivno vključeni tudi v Srednjeevropskem tarčnem pokalu CEC.
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TEKMOVALNI SISTEM IN STROKOVNI KADER
Vsem organizatorjem državnih prvenstev bomo, tako kot pretekla leta, pomagali s strokovno pomočjo (sodniki,
Dos, nudenje strokovnega delavca za vodenje prijav in rezultatov tekmovanja) in z opremo (ura in semafor za
vodenje tekmovanja, vetrne vreče, reklamni pano za ozadje, številke za eliminacije in finale tarčnega DP).
Po potrditvi programov usposabljanja poteka licenciranje strokovnega kadra ter vpis strokovno usposobljenega
kadra v register športnih delavcev. Licenciranje je urejeno s pravilnikom, ki ga sprejel in posredoval OKS. V
pomladnem in jesenskem času bosta za obstoječi strokovni kader organizirana dva licenčna seminarja. Po
potrjenih programih bomo ponovno konec julija, na podlagi izraženih potreb, organizirali lokostrelsko šolo in v
njenem okviru šolanje strokovnega kadra. Izobraževanje 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. Razpisan bo program vaditelj, učitelj2 in trener.
Komisija za izobraževanje skupaj s Sodniško komisijo pripravlja izobraževanje strokovnih lokostrelskih delavcev:
nacionalni sodnik, direktor streljanja DoS in vodja tekmovanja. Izobraževanje se bo izvedlo ob vnaprej izraženem
zadostnem interesu s strani klubov ali posameznikov.
Sodniki bodo opravili sojenja po določilih Tekmovalnega pravilnika in razporedu Sodniške komisije. V letu 2014
bodo potekala pokalna tekmovanja z enim gostujočim sodnikom na tekmovanjih, ki niso prijavljena pri WA in
posledično ne omogočajo priznavanja dosežkov po WA pravilih. Sodniške naloge in odgovornosti si po novem
porazdelijo vsi udeleženci tekmovanja: tekmovalci in njihovi trenerji, organizator in gostujoči sodnik. Gostujoči
sodnik bo sodeloval predvsem kot opora tekmovalcem in organizatorjem v zadevah in situacijah, kjer bo zaprošen
za strokovno mnenje ali razlago.
Način dela z začetniki bo še naprej ostal stimuliran z nagrajevanjem z značkami. Delo povzemamo po navodilih iz
prevedenega FITA - WA priročnika za začetnike. V okviru šolskih tekmovanj bomo izpeljali načrtovana regijska
dvoranska in zunanja tekmovanja ter obe državni prvenstvi. Poleg tega načrtujemo v šolskem programu ponovno
izvedbo tabora za mlade lokostrelce vendar le, če se bo prijavilo zadostno število (vsaj 25) udeležencev.
Načrtujemo organizacijo vsaj še enega tekmovanja za šolsko mladino.
V lokostrelskih centrih v Ljubljani, Črnomlju, Kočevju in Mariboru se bodo izvajale priprave, treningi in strokovni
razvoj kvalitetne skupine mladih lokostrelcev, bodočih državnih reprezentantov in udeležencev lokostrelskih
tekmovanj najvišjega ranga. Redno se bodo vršila dodatna strokovna izobraževanje nadarjenih mladih
lokostrelcev, ki so že pridobili osnovno lokostrelsko znanje in tekmovalne izkušnje v matičnih klubih.
Na skupnem sestanku s predstavniki sosednjih lokostrelskih zvez je bil poljskem lokostrelstvu sprejet dogovor,
da se v Alpe Adria field pokal vključi tudi Madžarska. Naša želja je, da bi bila udeležba naših tekmovalcev na tem
pokalu v letu 2014 boljša kot doslej.
Prizadevali si bomo vzpostaviti tesnejše stike in zgraditi medsebojno zaupanje v selekcijah in reprezentancah saj
se zavedamo, da lahko sedanje stanje po zamenjavi vodje tarčnega programa in strokovnega delavca
mladinskega programa v sestavljenem loku, izboljšamo s sodelovanjem vseh vključenih v sistem treniranja, samih
tekmovalcev, njihovih trenerjev in staršev. Prav slednji so predvsem v mladinskem programu najpomembnejši in
brez njihove pozitivne vloge si ni mogoče predstavljati uspešnega dela.

INFORMATIKA, MEDIJI IN SPONZORJI
V vseh programih si prizadevamo nastopiti na dobro obiskanih in zahtevnih tekmovanjih sosednjih držav, zato
vzpostavljamo stike z Italijani, Hrvati, Avstrijci in Madžari za medsebojno sodelovanje na tarčnih tekmovanjih v
posameznih državah in na tekmovanjih Alpe Adria field pokala ter Jadranskega pokala.
Poleg vseh teh že utečenih nalog je potrebno:
 Spletno stran LZS modernizirati in jo nadgraditi s spletnimi aplikacijami (povezava do socialnih omrežij,
prijava tekmovalca na tekmovalno listo z geslom, prijava rekorda, pregled in vnos rezultatov, novice z
video posnetki, arhiviranje vsebin…). V prenovo spletne strani LZS bomo vključili tudi avtomatski sistem
obveščanja medijev o uspehih naših tekmovalcev, saj je potrebno na vseh področjih več govoriti o
lokostrelstvu in naše tekmovalce predstavljati v javnosti.


Medije bomo sprotno ažurno obveščali o odmevnih rezultatih s tekstnim in slikovnim gradivom in
vzdrževali kontakte z sodelujočimi novinarji.
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Prednostna naloga je vzpostavitev večje medijske pozornosti ter marketinške dejavnosti ob ciljnem
dogodku »Evropsko mladinsko prvenstvo 2014« v Ljubljani. Nadgradili bomo lani postavljene temelje za
marketinško dejavnost in si prizadevali pridobiti sponzorska/donatorska sredstva. S pridobljenimi
sredstvi bomo sofinancirali naš tekmovalni program.

Še naprej bodo glavni vir financiranja LZS sredstva MIZŠ, FŠ in sredstva, zbrana iz članarin društev in prispevkov
članov za izobraževanja.

NAGRAJEVANJE NAJBOLJŠIH IN POVRAČILO STROŠKOV INDIVIDUALNIH PRIPRAV
Za uspešne nastope in osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih bomo po Pravilniku o nagrajevanju
dosežkov tekmovalkam in tekmovalcem ter trenerjem izplačali nagrade. Naš namen je, da bi z nagradami in
povrnitvijo stroškov priprav tekmovalce še dodatno stimulirali.
Ob zaključku leta bomo vse uspešne tekmovalce in člane klubov povabili na zaključno prireditev, kjer jim bomo
podelili zaslužena priznanja.

ORGANIZACIJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ
Pridobili smo organizacijo mednarodnega lokostrelskega tekmovanja »Evropsko mladinsko prvenstvo 2014«, ki
bo potekalo od 19.-24. maja 2014 na Hipodromu Stožice v Ljubljani. Tekmovanje bo štelo tudi za doseganje kvot
za 2. mladinske Olimpijske igre.

NALOGE IN CILJI
 Zagotoviti materialne pogoje za delovanje zveze in izvedbo zastavljenih ciljev ter smotrno porabo sredstev.
 Izvedba tekmovanj po koledarju 2014. Določena tekmovanja iz koledarja so prijavljene pri WA in štejejo tako
za doseganje rekordov in značk. Potrebno je zagotavljati kvalitetno organizacijo tekmovanj skladno s
sprejetim Tekmovalnim pravilnikom in pravili WA.
 Izvedba programov dela po programih, ki so usklajeni s Strokovnem svetom in so od januarja objavljeni na
spletni strani LZS.
 Omogočiti tekmovanja reprezentanc na svetovnih in evropskih prvenstvih, zagotoviti dobre pogoje za njihovo
treniranje in pripravo ter dolgoročno in kakovostno delo z mladimi v društvih.
 Nagraditev uspešnih nastopov za osvojene medalje na velikih mednarodnih tekmovanjih in povrnitev stroškov
priprav tekmovalcem.
 Uspešno izpeljati mednarodno lokostrelsko tekmovanje »Evropsko mladinsko prvenstvo 2014«, ki bo potekalo
od 19. - 24. 5. 2013 na Hipodromu Stožice v Ljubljani.
 Modernizacija in nadgradnja spletne strani s spletnimi aplikacijami.
 Sklenitev pogodbe za finančni leasing za tranzitno vozilo - kombi za potrebe reprezentanc, izvedba programov
lokostrelskih centrov in uporabo vozila za potrebe članov zveze.
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