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SPLOŠNO

Program dela v tarčnem programu in kriteriji za izbor reprezentanc za nastop na 
posameznem tekmovanju so zasnovani na podlagi analize rezultatov in opravljenega 
dela v letu 2021.

Delo v programu je razdeljeno na pripravljalno, tekmovalno obdobje, potekmovalno 
obdobje. 

V pripravljalnem obdobju bo poudarek na usmerjenem strokovnem delu s selekcijo z 
ukrivljenim lokom in s sestavljenim lokom za čim boljšo pripravo na tekmovalno 
obdobje.

V tekmovalnem obdobju bo poudarek na usmerjenem situacijskem delu z imenovanimi 
reprezentanti in člani selekcije.

CILJI

Organizacijski
Razširiti nabor ekipe strokovnjakov, ki bodo pripravljeni sodelovati in načrtno delati do  
olimpijskih iger 2024.

Postaviti temelje za program olimpijskih iger do leta 2028.

Iskati povezave za skupne trening priprave z močnejšimi reprezentancami v 
pripravljalnem obdobju.

Tekmovalni
Ozavestiti zmagovalno miselnost pri tekmovalcih – znam in zmorem.
Povprečni kvalifikacijski rezultat tekmovalcev z ukrivljenim lokom približati 
zmagovalnemu kvalifikacijskemu rezultatu.
Izboljšati povprečni rezultat posamezne serije dvoboja.

Izvedbeni
• Izboljšati splošno in specialno fizično pripravljenost, 
• izboljšati sistem in obseg trenažnega procesa,
• izboljšati psihološko pripravljenost, 
• izboljšati sistem uglaševanja opreme.

SELEKCIJA

Selekcija je v predtekmovalnem in tekmovalnem obdobju sestavljena iz do 16 članov, in
sicer do 12 članov z ukrivljenim lokom in 4 s sestavljenim lokom, v potekmovalnem 
obdobju se selekcija v okviru zmožnosti razširi.

Člani selekcije so upravičeni do:
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• športnega psihologa iz nabora športnih psihologov v strokovni ekipi,
• fizioterapevta v strokovni ekipi,
• prehranskega svetovalca v strokovni ekipi,
• sofinanciranja tekmovanj v točkah 9 in 10 v poglavju Kriteriji za izbor reprezentanc 

na podlagi opravljenega dela in napredka v pripravljalnem obdobju,
• sofinanciranja nakupa tekmovalne opreme na podlagi opravljenega dela in napredka 

v pripravljalnem obdobju.

Obseg strokovno vodenega dela s selekcijo je predviden različno glede na posamezno 
obdobje. 

KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC

1. Svetovni pokal Antalya (TUR), 18. - 24.04.2022 
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci. 

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• odločitev vodje programa.

Imenovanje reprezentance 28.03.2022.

2. Svetovni pokal Gwangju (KOR), - 16. - 22.05.2022
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom.

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• kvalifikacijskih tekmovanj 01.-03.04.2022, 15.-17.04.2022 in 29.04.-01.05.2022;
• odločitev vodje programa.

Imenovanje reprezentance 01.05.2022.

3. Evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu, Muenchen (GER), 06. - 
12.06.2022
Na evropskem prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim 
lokom v posamicni in ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom 
ter 3 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• kvalifikacijskih tekmovanj 01.-03.04.2022, 15.-17.04.2022 in 29.04.-01.05.2022;
• odločitev vodje programa.
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Imenovanje reprezentance 01.05.2022.

4. Svetovni pokal Pariz (FRA), 20. - 26.06.2022
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo 3 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• kvalifikacijskih tekmovanj 01.-03.04.2022, 15.-17.04.2022 in 29.04.-01.05.2022;
• odločitev vodje programa.

Imenovanje reprezentance 01.05.2022.

5. Sredozemske igre, Oran (ALG), 25. - 28.06.2022
Na Sredozemskih igrah lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim lokom v posamicni in 
ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske.

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• kvalifikacijskih tekmovanj 01.-03.04.2022, 15.-17.04.2022 in 29.04.-01.05.2022;
• odločitve vodje programa.

Imenovanje reprezentance 01.05.2022.

6. Svetovni pokal Medellin (COL), 18. - 24.07.2022
Na svetovnem pokalu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim lokom v
posamicni in ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo po 3 moški in 3 ženske z ukrivljenim lokom 
ter 3 moški in 1 ženska s sestavljenim lokom.

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• kvalifikacijskih tekmovanj 01.-03.04.2022, 15.-17.04.2022 in 29.04.-01.05.2022;
• odločitve vodje programa.

Imenovanje reprezentance 01.05.2022.

7. Finale svetovnega pokala
Na finale svetovnega pokala se tekmovalci kvalificirajo na podlagi doseženih uvrstitev
na posameznih tekmovanjih za svetovni pokal po pravilih WA.
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8. Evropsko prvenstvo v dvoranskem lokostrelstvu, Laško (SLO), 14. - 
19.02.2022
Na evropskem prvenstvu lahko nastopijo lokostrelci z ukrivljenim in sestavljenim 
lokom v posamicni in ekipni konkurenci. 

V reprezentanco se predvidoma uvrstijo 3 moški in 1 ženska z ukrivljenim lokom ter 1
moški s sestavljenim lokom. 

Izbor reprezentance bo temeljil na podlagi 
• internih kvalifikacij selekcije tarčnega programa.

Imenovanje reprezentance 30.01.2022.

9. CEC (Avstrija, Slovenija, Slovaška, Madžarska), Veronikin pokal, 
Kahraman Bagatir Spring Arrows Archery Tournament, Nimes
Nastop na teh tekmovanjih je v sklopu priprav selekcije tarčnega programa. 
Odločitev o nastopu na posameznem tekmovanju je odvisna od delovnega koledarja 
tarčnega programa.

10. Svetovni dvoranski pokal, Berlin Open in Kings of Archery, Arizona Cup, 
SoCal Showdown, US Open
Zaradi zasnove tekmovanj člani selekcije na tekmovanjih lahko nastopijo v lastni režiji
ali v sklopu priprav selekcije tarčnega programa, nastopajo pa pod okriljem slovenske
reprezentance. 

VREDNOST PROGRAMA

Vrednost izvedbe celotnega programa na podlagi delovnega koledarja (15.10.2021 – 
25.09.2022) je ocenjena na 156.485,00 EUR.
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