TARČNI PROGRAM
SEZONA 2019
(DVORANA)

Avtorji in izvajalci programa:
Žlender Matija - vodja tarčnega programa, trener
Zupanc Matej - trener
Podpora vrhunskim dosežkom (Vičič Aleš s sodelavci) – športni psiholog
Koper, November 2019

EVROPSKO PRVENSTVO
SAMSUN (TURČIJA) 25.02. - 03.03.2019

Na evropskem dvoranskem prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in
sestavljenim lokom v posamični in ekipni konkurenci. V vsakem slogu in kategoriji lahko
nastopijo največ 3 lokostrelke/lokostrelci.
Kriteriji za izbor reprezentance so sledeči:
V reprezentanco se lahko uvrsti vsaka slovenska lokostrelka /vsak slovenski
lokostrelec z ukrivljenim ali sestavljenim lokom, ki na kotrolnih tekmovanjih (KT)
ustreli pričakovani rezultat (PR) A 2x.
Pričakovani rezultat (PR)
MOŠKI
ŽENSKE

UKRIVLJENI LOK
A
B
584
581
575
571

SESTAVLJENI LOK
A
B
591
588
581
578

Višina pričakovanega rezultata - PR A je postavljena glede na uvrstitev med 8 in 16.mestom (ali 1⁄2 uvrščenih) v kvalifikacijah na
zadnjih štirih dvoranskih prvenstvih (2015-EP, 2016-SP, 2017-EP, 2018-SP).

Kontrolna tekmovanja (KT) – 01.12.2018 – 27.01.2019
1. vsa tekmovanja DVP 2018/2019
2. tekmovanja za “World indoor series”
3. vsa tekmovanja, ki potekajo po WA pravilih
Vsi zainteresirani za nastop v reprezentanci so dolžni svoje rezultate dosežene na
tekmah v tujini sporočiti vodji programa najkasneje 2 dni po zakjučku tekmovanja
Vsakdo, ki je imenovan v reprezentanco, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo
in urejeno Coris zavarovanje za tujino.
Vsakdo, ki je imenovan v reprezentanco, mora nastopiti na članskem dvoranskem
Državnem prvenstvu ali na “World indoor series” tekmovanju v Las Vegasu z
slogom v katerem bo nastopil na prvenstvu.
Tekmovalcu, ki se bo uvrstil v reprezentanco bo povrnjeno nadomestilo/stroški
priprav na tekmovanje v razmerju:
• 1/3 doseženi pričakovani rezultati A na kontrolnih tekmovanjih
• 1/3 dosežen pričakovani rezultat A na prvenstvu
• 1/3 osvojeno najmanj 6. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
• bonus za osvojeno najmanj 3.mesto za ekipe, če je to v prvi 1/3 uvrščenih

Tekmovalcu, ki bo nastopil na “World indoor series” tekmovanjih in dosegel PR A
ali navedeno uvrstitev, bo povrnjeno nadomestilo/stroški priprav:
Tekmovanje

Kraj

Datum

Nivo

Uvrstitev

Nadomestilo

Gt Open

Strassen, Luxembourg

23.-25.11.2018

250

≤9

100 eur

Macau Open

Macau, China

01.-02.12.2018

250

≤9

100 eur

Roma Trophy

Rome, Italy

14.-16.12.2018

250

≤9

100 eur

Seoul Open

Seoul, Korea

21.-23.12.2018

500

≤9

150 eur

Nimes Tournament

Nimes, France

18.-20.01.2019

1000

≤ 17

200 eur

The Vegas Shoot
Indoor Archery
World Series Finals

Las Vegas, USA

08.-09.02.2019

1000

≤ 17

200 eur

Las Vegas, USA

09.02.2018

≤ 17

100 eur

Vodja programa si pridržuje pravico dopolnitve reprezentance v posameznem slogu
in/ali kategoriji s tekmovalko oz. tekmovalcem, ki sicer ne izpolnjuje kriterijev in
norme za vstop v reprezentanco iz objavljenih kriterijev.
Tekmovalec, ki ne dosega kriterijev, ustreli pa pričakovani rezultata B lahko pod
posebnimi pogoji z lastnim sofinanciranjem (400 eur) nastopi na tekmovanju
vendar mora svojo namero pisno najaviti vodji programa najkasneje do 14.01.2018.
Imenovanje reprezentance: 28.01.2019.
V kolikor bodo na dan imenovanja imeli dosežen pričakovani rezultat več kot trije
tekmovalci bodo dokončna imena (3) reprezentantov določena glede na maksimalni
rezultat kontrolnih tekmovanj in dodatno kvalifikacijsko tekmovanje (2x dvoransko
tekmovanje) po formuli 0,5*PRmax + 0,5*DKT = PR.

