




3 PUŠČICA

Uredniški odbor: Darja Rožmanec, Matej Zupanc, Marjan Podržaj, Jože Ravnjak, Irena Rosa; Tehnična 
urednica: Darja Rožmanec; Fotografije: Dušan Letnar, Iztok Fink, Matej Zupanc, Marjan Žnidaršič,  
avtorji objavljenih člankov; Založila in izdala: Lokostrelska zveza Slovenije; Naklada: 1000 izvodov; 
Tisk: Potens d.o.o.; Marec 2009. Revijo prejemajo brezplačno člani Lokostrelske zveze Slovenije. 
Objavljeni teksti niso lektorirani. www.archery-si.org

Puščica je izdana v sodelovanju s Fundacijo za šport v Sloveniji.

Uvodnik

Puščica - glasilo slovenskih lokostrelcev, letnik XVII, številka 1, 2009

Konec preteklega leta smo z novim uredniškim odborom 
izdali prvo številko povsem oblikovno prenovljene in pred-
vsem vsebinsko obogatene Puščice ter si za cilj postavili 
izdajo več številk v letu 2009.

Pred vami je nova, prva letošnja številka. V njej po-
leg strokovnih člankov objavljamo vse pomembnej-
še tekmovalne dosežke preteklega leta. Zaključuje-
mo dvoransko tekmovalno sezono in vsi si že želimo 
streljanja zunaj, zato tudi objavljeni prispevki obrav-

navajo temu primerno tematiko. Upam, da bo vsak bralec v njih našel    
kakšno koristno informacijo. 

Hkrati pa vas spet vabim k sodelovanju! Sodelujete s strokovnimi članki, pre-
vodi tujih strokovnih člankov in predstavite mlade obetavne lokostrelce vašega 
društva. V Puščici lahko objavimo tudi oglase vaših sponzorjev ali donatorjev, 
kajti iz trženja teh oglasov financiramo avtorske honorarje za objavljene član-
ke. Svoje prispevke pošljite v el. obliki na naslov LZS: president@archery-si.org 
ali direktno urednici Darji Rožmanec na naslov: darja.rozmanec@potens.si

Irena Rosa, predsednica 
Lokostrelske zveze Slovenije
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Najboljši v letu 2008e

LOKOSTRELKA LETA 2008 
  
Ana Umer, LK Ankaran
 
Ana Umer je v letu 2008 osvojila 
laskavi naslov mladinske svetovne 
prvakinje v poljskem lokostrel-
stvu, poleg tega pa je dvakrat - na 
obeh mladinskih evropskih poka-
lih, v Španiji in v Gruziji osvojila 
odlično četrto mesto pri mladin-
kah z ukrivljenim lokom. Čeprav 
še mladinka, je sodelovala že tudi 
v članski reprezentanci. 

LOKOSTRELEC LETA 2008

Dejan Sitar, LK Varing Novo mesto

Dejan Sitar je že več kot 10 let 
ponos slovenskih lokostrelcev in 
vzornik tekmovalcem povsod po 
svetu, tekmovalec, ki je osvojil 
kar nekaj visokih odličij. Letos 
nas je na EP Fita ponovno osrečil 
z osvojeno srebrno medaljo pri 
članih s sestavljenim lokom. 
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LOKOSTRELSKI KLUB LETA 2008 - LK ŠENČUR

Lokostrelski klub Šenčur ima 53 članov, od tega 43 registriranih tekmovalcev. 
Ima vse selekcije, od najmlajših do najstarejših, zastopane pa imajo skoraj vse 
sloge. Njegovi tekmovalci uspešno tekmujejo v številnih disciplinah na tekmo-
vanjih tako doma kot v tujini. Klub vodi Marjan Podržaj. Tekmovalci so v leto-
šnjem letu na 4 DP osvojili skupaj 23 medalj. Klub se je v končni uvrstitvi SLP 
uvrstil na 2. mesto, posamezniki pa so v SLP osvojili 2 prvi mesti in prav tako 
dve prvi mesti v končni uvrstitvi 3D pokala. En član kluba je sodeloval v članski 
državni reprezentanci, kar trije mladinci pa v mladinski državni reprezentanci. 
Klub je nastopil kar z dvema ekipama tudi na prvem evropskem klubskem tek-
movanju. 
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Andrejka Mateja Krička Uroš Sitar Dejan
Bahun Andrej Križe Barbara Strušnik Peter
Čekada Dolores Krt Petra Šetina Klemen 
Černe Toja Lukšič Vanja Štrajhar Klemen
Dermastja Katja Marcen Maja Tofaj Gutman Dragica
Fink Iztok Mažgon Rok Tomat Najka
Gruden Ana Mežnar Jaka Turšič Slavko
Gruden Štefan Muznik Ivan Umer Ana
Jamnik Marko Natlačen Andrej Vavtar Nina
Jesenovec Lovre Podržaj Marjan Verbič Darja 
Kolenko Luka Povž Matej Zupanc Matej
Kosec Mihael Rebec David Žlender Matija
Krajnc Žare Rožmanec Darja

Priznanja IO za osvojene najvišje 
Fita značke

Zlata target značka  
Maja Marcen – SL – 677 (Fita 70m)
Zlata target značka   
Uroš Krička – SL – 675 (Fita 70m)
Zlata target značka  
Damjan Majer – SL – 886 (900 krogov)
Srebrna AH značka  
Mori Ivan – SL – 350

Priznanja IO za osvojene medalje
in osvojena 4. mesta na EP in SP

Ana Umer - za osvojeno zlato  
medaljo na MSP Field 2008
Dejan Sitar - za osvojeno srebrno 
medaljo na EP Fita 2008
Nina Vavtar - za osvojeno srebrno 
medaljo na EP 3D 2008
Darja Rožmanec - za osvojeno  
bronasto medaljo na EP 3D 2008
David Rebec - za osvojeno bronasto 
medaljo na EP 3D 2008 
Katja Dermastia - za osvojeno  
4. mesto na EP 3D 2008
Toja Černe – za osvojeno 4. mesto  
na mladinskem SP Field 2008

Priznanja članom LZS

Marjan Podržaj je od Fita trenerske 
komisije prejel zahvalo in priznanje 
za sodelovanje pri sestavi 2. dela tre-

nerskega priročnika. Predsednik tre-
nerske komisije Pascal Colmaire pra-
vi, da je bila njegova požrtvovalnost 
velika in vloženo delo izrednega po-
mena in zahvaljuje se mu za zahtevno 
in korektno opravljeno delo. 

Irena Rosa je za sojenje na OI v Pekingu 
prejela od predsednika mednarodne-
ga olimpijskega komiteja Jacques-a 
Rogge-a in predsednika olimpijskega 
komiteja OI v Pekingu Liu-ja Qi-ja pri-
znanje in zahvalo za prispevek k uspe-
hu olimpijskih iger 19. olimpijade.

PRIZNANJA OKS ZA ŠPORTNE  
DOSEŽKE V LETU 2008

Srebrni znak
Dejan Sitar    2. mesto EP Tarč. SL
Nina Vavtar    2. mesto EP 3D GL
David Rebec    3. mesto EP 3D SL
Darja Rožmanec   3. mesto EP 3D SL

Bronasti znak
Ana Umer  1. mesto ml. SP Polj. UL 

Irena Rosa

Priznanja IO za sodelovanje v reprezentanci
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Povej nam kaj o sebi …
Sem Dejan Perčič, obiskujem  sedmi 
razred devetletke na OŠ Ivan Cankar 
Ljutomer. Ukvarjam se z lokostrel-
stvom, sodelujem pa še pri odbojki 
in košarki ter raznih šolskih tekmova-
njih.

Tvoje ime vsak najprej poveže z 
lokostrelstvom. Kdaj in kako si se 
začel ukvarjati s tem športom?
Leta 2004 sem za rojstni dan dobil prvi 
lok. Začel sem obiskovati treninge pri 
lokostrelski sekciji Športnega društva 
Partizan v Ljutomeru in tako sem po-
stal lokostrelec.

Kdo pa te je naučil vseh veščin  
lokostrelstva?
Najprej mi je osnove pokazal moj oče, 
ki je nekoč že tekmoval. Bil je tudi 
pionirski prvak v SFRJ v letu 1981. Ko 
pa sem začel obiskovati treninge, je 
postal moj učitelj Uroš  Vrbančič. On 
me je naučil tehnike streljanja, pa 

Lokostrelec Dejan Perčič 
se predstavi

tudi vse o opremi, o pripravi na stre-
ljanje in o tekmovanjih. Pri njem tre-
niram tudi sedaj, velikokrat pa greva 
tudi skupaj na tekmovanja. Lani pa 
sem bil tudi na lokostrelskem taboru 
v Bohinju.

Se spomniš svojega  prvega  
tekmovanja?
Seveda, leta 2006 v Žalcu. Ostalo mi 
je v lepem spominu, ker sem prvič 
stal na stopničkah in prejel medaljo 
za tretje mesto med mlajšimi dečki.
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Kje vse pa tekmuješ ?
Po celi Sloveniji, bil pa sem tudi že na 
mednarodnih tekmah v Avstriji in na 
Hrvaškem.
Lepo pa je bilo tudi poleti na dvo-
dnevnem FITA tekmovanju v Moščeni-
ški Dragi.

Katere uspehe si  dosegel  
med mlajšimi dečki?
Večkrat  sem bil državni prvak, lani pa 
sem postavil  deset državnih rekordov 
v streljanju na 20 metrov, na 30 me-
trov, v kategorijah  Fita 70m krog, fi-
nalni krog 3 x 12,  finalni krog 4 x 3 in  
Arrowhead  12 + 12.

Kako kaj spremljajo tvoje uspehe  
v domačem kraju?
Na koncu leta 2008 sem dobil srebrno 
občinsko priznanje za perspektivnega 
mladega športnika. Na lokalnem ra-
diu in v časopisu pa redno objavljajo 
dosežene rezultate vseh članov naše 
ekipe.

Koliko pa vas je v lokostrelski sekciji 
Športnega društva Ljutomer?
Skupaj s trenerjem nas aktivno trenira 
šest. Upam pa, da se nam bo pridružil 
še kdo.

Kolikokrat na teden treniraš?
V telovadnici treniram v zimskem času 
2 do 3 krat na teden. Za kondicijo še 
dodatno vadim tudi doma.  Komaj pa 
čakam lepo vreme, da bom začel s 
treningi na stadionu. 
Letos si začel tekmovati v starostni 
kategoriji dečki. Kaj se je s tem  
spremenilo?
Zdaj streljam na 20  centimetrov 
manjšo tarčo, moji nasprotniki pa 
so starejši in imajo boljše rezultate. 
Zato se mi prehod iz kategorije mlajši 
dečki malo pozna. 

Klub temu pa si se v Šenčurju 
odlično odrezal…
Z doseženimi 525 krogi sem dosegel 
prvo mesto, česar res nisem pričako-
val.

Kakšni pa so tvoji načrti za naprej?
Upam, da se bom še bolj potrudil na 
treningih in dosegal še boljše rezulta-
te. Morda se bom uspel udeležiti  še 
kakšnega od večjih tekmovanj…

Veliko sreče in dobrih rezultatov še 
naprej! 

Uroš Vrbančič
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Vendarle se je dovolj ogrelo, da 
bomo lahko zakorakali na prosto in 
si prezračili klavstrofobično dolgo-
časnost zimskih dvoranskih tekmo-
vanj.

Za uspešen prehod na prosto je tre-
ba najprej prirediti opremo. Nekate-
ri lokostrelci imajo za dvoranski del 
tekmovanj celo posebej pripravljen in 
prirejen lok. Vendar v večini primerov 
ni tako, zato je treba kot prvo na novo 
uglasiti lok na tanjše in lažje puščice. 
Pri compoundnem-sestavljenem loku 
je ta postopek dokaj enostaven, kajti 
praviloma naj bi ostal sredinski odmik 
puščice enak v dvorani in na prostem. 
To naj bi veljalo vsaj v primeru, ko 
uporabljate ležišče za strel preko ali 
padajoče vzmetno ležišče. Preuglasiti 
je treba predvsem višino točke nase-
danja jahača in višino nameščenega 
kukala na tetivi ter togost ležišča za 
puščico na loku.

Pri klasičnem-olimpijskem ali golem 
loku je treba korigirati tiler in višino 

nasedanja jahača hkrati, kajti izkuše-
nejši lokostrelci si za dvoransko sezo-
no, kjer ni pretirano velikega nagiba 
loka navzgor posebej priredijo udob-
nost dlani v držalu. (glej knjigo Loko-
strelstvo, Podržaj str.: 169-172)

Poleg navedenega pa bi posebej po-
udaril nekaj aktivnosti v zvezi s pre-
hodom iz dvorane na prosto. Compo-
undisti, ki redno trenirajo ustrelijo 
vsaj 400 do 600 puščic na teden, kar 
pomeni v enem letu okrog 25.000. Po-
mislite kakšne stresne preizkušnje sta 
prenesla kabla in tetiva compounda 
ne le v smislu natezne trdnosti ampak 
tudi obrabe povitja v žlebovih in lo-
mnega faktorja na točki nasedanja ja-
hača ter žlebovih koles. Za primer naj 
navedem, da se vsak kabel običajno 
preko letne sezone zapelje po žlebu 
v skupni dolžini vsaj petih kilometrov, 
če pa prištejemo še drgnjenje na od-
mičniku pa pridemo na dobrih 10 km.
Upam, da sem vas prepričal v dejstvo, 
ki narekuje letni remont tetive in ka-
blov na vašem compoundnem loku. 
Posvetite ob tem tudi pozornost na 
zamenjavo drsnega vložka ležaja na 

Prihaja sezona streljanja  
na prostem
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kolesih. Le ob redni oskrbi in vzdr-
ževanju vašega compoundnega loka 
lahko pričakujete, da vam bo deloval 
enako na tekmovanjih in treningih, 
kajti običajno se okvara pojavi prav 
na tekmovanjih.

Lokostrelci klasičnih slogov naj bi gle-
de vzdrževanja tetive poskrbeli vsaj 
za zamenjavo sredinskega povitja in 
obnove točke nasedanja jahača na 
njem.

Na vse zadnje je najvažneje pripraviti 
ducat ali dva kvalitetnih puščuc, ki naj 
bi vsaj količinsko zdržale osem meseč-
no sezono na prostem. Če ste finančno 
dovolj sposobni, vam priporočam, da 
si končno umislite dva različna ducata 
puščic, katerima je skupna samo to-
gost, dolžina in po možnosti vrsta in 
velikost jahačev. Kot je razbrati sem 
kot možnost različnosti dopustil ope-
resenje in konice. Zakaj?

V kolikor ste strasten “fitaš”, si bo-
ste z različnim operesenjem in težo 
konice pomagali pri prilagajanju na 
različne vremenske razmere tarčnih 
tekmovanj. Za razliko od Field ali 3D 
lokostrelcev si morate dodatno nastre-
liti le 4 razdalje, ki bodo namenjene 
puščicam iz drugačno opremljenega 
ducata. En ducat puščic si pripravite 
po že ustaljenih in preizkušenih oseb-
nih zahtevah, ki ste si jih izoblikovali 
tekom več letnih testiranj in samoza-
upanja v opremo.

Drug ducat puščic si pripravite za raz-
mere, ki se lahko zgodijo na tarčnem 
tekmovanju, kot so: veter, dež, mraz, 
vročina ali popolnoma mirno in ideal-
no vreme.

Za veter si operesite puščice s kraj-• 
šimi, nižjimi in mehkejšimi peresi, 
kot so Para Fletch, Easton Diamond 
ali Spin Wing v svetlejših barvnih 

tonih (firma Range-o-Matic izde-
luje ta peresa v dveh debelinah, 
od teh pa so zaradi barve svetlej-
ši toni načeloma tudi mehkejši). 
Za veter si privoščite tudi od 5 do 
15 grainov težje konice, ki bodo 
bolj usmerjeno vodile puščice. 

Za dež si operesite puščice z ja-• 
ponskimi Flonite Fin-trdimi, AMBO 
Spiralflex ali Sitar-trdimi peresi, ki 
so toga, tanka, statično stabilna in 
z majhno uporno površino. Konice 
naj ostanejo enake ali 5 grn lažje. 

Mraz in vročina vplivata le na • 
togost puščic in učinkovitost 
loka, zato v tem primeru na pu-
ščicah manipulirajte le s težo 
konic, peresa naj bodo tiste 
vrste, ki jim najbolj zaupate. 

Za lepo, mirno in nasploh idealno • 
vreme si pripravite puščice z 1/5 
daljšimi peresi kot običajno, vrste 
Pro Fletch, X wing ali Arizona, ki 
so srednje trda in lepljena popol-
noma naravnost. Še napotek za 
konec, ne uporabljajte peres, ki 
so krajša kot 1/20 dolžine pušči-
ce.

To so le grobi napotki, ki se jih lahko 
držite, jih upoštevate, preizkusite ali 
pa naredite po svoje!

Marjan Podržaj
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Kakšen lok in kako  
z začetnikom?
V času, ko lahko lokostrelstvo ob 
ostalih naravnih športih upravičeno 
pričakuje povečanje zanimanja za 
vsakovrstne aktivnosti prostega časa, 
se vedno znova pojavlja vprašanje  
KAKO ZAČETI.

Osnovno vodilo začetnika je predani-
macija, ki jo doživi v športni sredini 
prijateljev in znancev. Le peščica za-
nesenjakov skrito sanja o lokostrel-
stvu od malih nog, a jim na žalost ni 
bila  dana priložnost zaradi časa, oko-
lice, družine, šole itd. Šele pozneje 
se oprimejo prve čvrstejše in zaupa-

nja vredne informacije ali animacije 
lokostrelstva. 

Prišli smo do vira informacij o loko-
strelstvu, kaj pa sedaj? Običajno je 
prelomni trenutek prav naključno ali 
načrtovano srečanje z lokostrelstvom 
na lokostrelskem vadbišču ali tekmo-
vanju. Skoraj nemogoče je od zane-
senjaka pričakovati, da bo v prvem 
trenutku naletel na pravo osebo, ki 
mu bo hotela, znala in dala prave in-
formacije za iztočišče lokostrelstva. 
Če že, potem je prva stvar kako do 
prvih lokostrelskih znanj in s kakšnim 
lokom.
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vilni lokostrelski ritem, gibe, sidranje 
in strel. Vse naj poteka v kar se da 
enakih časovnih intervalih. Za ojača-
nje karakternih mišičnih skupin, pa v 
trening začetnika vključite vajo mi-
mičnega strela z uporabo elastičnega 
traku ali vrvi, ki naj ne ima večjo na-
tezno silo kot 5 kg. Sledi prvo fizično 
spoznavanje z držalom loka, zapestno 
ali naprstno zanko ter podprstnikom 
ali mehanskim sprožilcem. 

Verjetno ste se sedaj vprašali koliko 
časa je minilo od spoznavne ure novin-
ca in trenerja do trenutka, ko bo naš 
zanesenjak prvič napel lok in ustrelil 
puščico.

Upam, da vas odgovor ne bo presene-
til; lokostrelci, ki so danes v svetov-
nem vrhu, so tak način dela in spozna-
vanja z lokostrelstvom doživeli pred 
15 do 20 leti. Pri nas gre na žalost vse 
to veliko prehitro, zaradi tega je tudi 
dokaj velik osip med novinci.
Za neprekinjeno animacijo novinca 
naj bi trajala učna doba do prvega 
strela vsaj 1 do 2 tedna, šele nato naj 
bi sledil prvi fizični strel po možnosti 
v miže iz razdalje 2 do 3 m.

Prvi strel, kako in s čim? Vsekakor naj 
bo previ strel ustreljen iz klasičnega 
loka, ki ima funtažo manjšo od 20 
lbs. Po prvem strelu naj novinec vadi 
še vsaj nadalnjih 14 dni na razdaljo 
2-3 m v miže. Temu sledi 14 dnevno 
streljanje iz razdalje 5 m tokrat z od-
prtima očema. Čim preje navadite no-
vinca na binokularno merjenje. Prvo 
srečanje z licem tarče naj bi imel no-
vinec po 3 mesecih streljanja na raz-
dalji 10 m. Prvo klubsko tekmovanje 
pa naj bi novinec doživel z lastnim lo-
kom primerne moči po 6 mesecih stre-
ljanja na razdalji 30 m v lice premera 
122 cm.

Marjan Podržaj

Priporočam vam, da se z začetnikom 
najprej izčrpno pogovorite, predvsem 
mislim na možnost, da mu pustite čas 
za vprašanja in pričakovanja. 
Od bodočega lokostrelca pridobite po-
datke, kot so: 

starost• 
poklic in izobrazbo• 
stan• 
preteklo športno aktivnost• 
osnovno, laično predstavo o loko-• 
strelstvu 
pričakovanja, smisel in morebitne • 
cilje v lokostrelstvu.

Tako si boste lahko ustvarili namišlje-
ni lik lokostrelca, ki se bo razvil iz va-
šega kandidata ali kandidatke. 

Prvih par ur posvetite teoriji, ki naj za-
jema opis in namembnost lokostrelske 
opreme in pripomočkov. Določite no-
vincu vodilno oko, ki bo nadalje odlo-
čilno za izbiro desnega ali levega loka. 
Vmes najdite čas, da novincu večkrat 
razložite ukrepe za varnost pri loko-
strelstvu. To ponavljajte tudi kasneje, 
ko bo novinec že prijel za lok.

Sedaj sledijo prve ure predstavitve 
delovanja mišičnih skupin in skele-
tnega položaja, ki ga zahteva pravilna 
splošna lokostrelska tehnika. V ta na-
men naj novinec prvih nekaj trenin-
gov intenzivno ponavlja vaje za razgi-
bavanje in ogrevanje. “Na suho” naj 
sedaj mimično poizkusi oponašati pra-
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Daljnogledi

8x42
Kaj pomenijo te številke, napisane na 
daljnogledih? Prva številka nam pove 
moč povečave - v tem primeru je sli-
ka, ki jo vidimo s pomočjo daljnogle-
da 8 x večja od tiste z golim očesom. 
Druga številka pa nam pove kolikšen je 
premer (v milimetrih) leče objektiva - 
v tem primeru 42 mm. Objektna leča 
je tista, ki je najbližja opazovanemu 
objektu (in ne tista, ki je najbliž-
je vašemu očesu); predstavlja dober 
pokazatelj moči zbiranja svetlobe, ki 
jo premore daljnogled.  Večja kot je 
leča, več svetlobe prihaja skoznjo, 
zato bo pri daljnogledu z večjimi le-
čami slika svetlejša.

Širina zornega kota
Zorni kot predstavlja delež zornega 
kroga, ki ga lahko opazujete z daljno-
gledom. Ker je lahko neposredna pri-
merjava zornih kotov daljnogledov, z 
različnimi povečavami, zavajajoča, si 
lahko izračunate navidezni zorni kot, 
s preprostim množenjem dejanskega 
zornega kota daljnogleda in njegove 
povečave. Navidezni zorni kot, ki meri 
65° ali več velja za široki kot, s kate-
rim je enostavno slediti premikajočim 
se objektom. 

Prizme
Oblika prizme je večinoma stvar oku-
sa. Daljnogledi s krovnimi prizmami so 
bolj tanki, ravni in kompaktni. Običaj-
no so dražji, saj imajo vgrajene manj-
še prizme, ki za doseganje izvrstne 
kakovosti slike zahtevajo natančnejše 
brušenje in poliranje. Daljnoglede s 
porro prizmami je lahko prepoznati 

po značilni prelomljeni obliki objekti-
vov. Posledica tovrstnega oblikovanja 
je širša razporeditev objektnih leč, 
kar poudari perspektivnost in proizve-
de bolj realistično, tri-dimenzionalno 
sliko. 

Kaj moram vedeti?
Pri uporabi v slabih vremenskih pogo-
jih ali v mraku so priporočljive leče z 
večslojnim optičnim nanosom. Leče z 
optičnim nanosom zmanjšajo blesk in 
odboj ter povečajo moč zbiranja sve-
tlobe. 

Kaj pa, če nosim očala?
Če nosite očala je dobro izbrati dalj-
nogled s 13 mm ali več največje raz-
dalje okular-oko. 'Največja razdalja 
okular-oko' se nanaša na največjo od-
daljenost očesa od okularja, pri kateri 
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Daljnogledi v lokostrelstvu

Daljnoglede in spektive uporablja-
mo v lokostrelstvu za odčitavanje 
zadetkov v tarčah v vseh slogih ra-
zen v 3D-ju, kjer ga potrebujmo 
tudi za ogled centra tarče pred 
strelom. 

V tarčnem lokostrelstvu upora-
bljamo spektive s povečavo 15-
36x, pritrjene na stativ. Stative 
lokostrelci uporabljamo na strelni 
liniji, ker so postavljeni fiksno in 
je rokovanje z njimi enostavnej-
še. Pri stativih je potrebno paziti 
na trdnost in težo. V vetrovnem 
vremenu jih dodatno vpnemo ali 
obtežimo. S tem pridobimo stabil-
nost. Dovoljena višina spektiva je 
v višini ramen tekmovalca. V dvo-
rani ni omejitev pri uporabi dalj-
nogleda.

V 3D slogu uporabljamo binokula-
ren daljnogled s povečavo 7x42. 
Ima namreč zadovoljivo ločljivost 
in svetlobno vrednost. Dovoljeni 
so daljnogledi, z maksimalno po-
večavo 8,5x po proizvajalčevi spe-
cifikaciji. 

V poljskem lokostrelstvu ni ome-
jitve pri povečavi. Na daljnogle-
du in v lečah ne sme biti nobenih 
oznak, ki bi lokostrelcu pomagale 
pri določitvi razdalje. 

je še moč videti celotno sliko. Z veli-
ko razdaljo med očesom in okularjem, 
kot npr. 13 mm, boste lahko videli ce-
lotno sliko skozi daljnogled, ne da bi 
vam bilo potrebno sneti očala. 

Ponudba in izbor
Ponudba na tržišču je zelo pestra se-
veda pa je za dokončno odločitev o 
nakupu  potrebno ugotoviti še njihove 
cene. Tisti, ki prisegajo na kvaliteto 
in jim zanjo ni žal odšteti malce več 
denarja bodo izbirali  kvalitetne dalj-
noglede nekje v zlati sredini. 

Če se oziramo po cenejših daljnogle-
dih moramo preveriti, ali izbrani mo-
del sploh omogoča ročno ostrenje. 
Nekateri najcenejši daljnogledi imajo 
namreč fiksen fokus, ki je naravnan 
na neskončnost, kar zna biti velika te-
žava pri gledanju ne tako zelo odda-
ljenih objektov. Priznani proizvajalci 
daljnogledov navajajo vse pomembne 
podatke, medtem ko je na cenenih 
izdelkih vzhodnega porekla ponavadi 
težko najti kaj drugega kot podatek o 
povečavi in premeru leč.

Proizvajalci: 
Canon, Bushnell, Konus, Leica, 
Leupold, Nikon, Pentax, Praktica, 
Swarovski,...

Darja Rožmanec, Iztok Fink
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Zbrala se je skupina lokostrelskih za-
nesenjakov in s pomočjo lokostrelske-
ga kluba Muta uresničila idejo Dušana 
Klemena po lokostrelskem druženju 
na drugačen način. V veliko pomoč pri 
organizaciji je bil njihov predsednik 
Zoran Mešl.
 
In kaj je nastalo -  PRVI EKIPNI  
LOKOSTRELSKI DART.

Turnir je potekal v prijetnem druženju 
v telovadnici v Vuzenici. Na turnir se 
je prijavilo devet ekip, ki so medse-
boj tekmovale na način izločanja.Tako 
smo dobili prve tri zmagovalne ekipe, 
kar pa ni bilo najpomembneje na tur-
nirju. Dušanu Klemenu je s pomočjo 
lokostrelskega kluba Muta znova uspe-
lo dokazati, da je lahko lokostrelsko 
druženje lepo in zabavno tudi na ta-
kšen način. 

Hvala lokostrelskemu klubu Muta ter 
Dušanu Klemenu za prijetno druže-
nje. 

Želimo si še veliko takšnih turnirjev. 

Jože Ravnjak 

Prvi lokostrelski ekipni pikado 
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25. kongres evropske  
lokostrelske zveze Popinjay 
V soboto 7.3.2009 sem bil kot pred-
stavnik LZS povabljen na kongres in 
okroglo 25. obletnico evropske loko-
strelske zveze Popinjay v belgijsko 
mesto Beveren. Na kongesu sem imel 
enega od slavnostnih govorov in stro-
kovno predavanje na temo PSIHOLO-
ŠKI VIDIKI V LOKOSTRELSTVU.  Na pod-
lagi predloga vodstva evropske zveze 
in ustvarjenega vtisa, sem po novem 
postavljen na mesto podpredsednika 
evropske Popinjay zveze! 

Slovenija je član te asociacije od leta 
2008, ko je 6 članska ekipa lokostrel-
cev: Edo Leben, Sandi Huič, Zmago 
Mažgon, Toni Vambergar, Lojze Zo-
bavnik in Marjan Podržaj tekmovala 
na 7. Evropskem prvenstvu v Melselu. 
Takrat je vso evropsko elito Popinjay 
lokostrelcev prijetno presenetil naš 
Edo Leben, ki je v konkurenci 521 lo-
kostrelcev iz 6 držav osvojil srebrno 
medaljo v instinktivnem slogu, ekipno 
pa smo Slovenci zasedli 4. mesto! 

Kaj je na kratko POPINJAY?  Ena naj-
starejših lokostrelskih tekmovalnih di-
sciplin, ki sega v 13 stoletje NŠ. Nekdaj 
je discipline temeljila le v navpičnem 
zbijanju Jay-ev, prevedeno šoj-ptičev 
s stojala nameščenega na drogu v vi-
šini 30 metrov. Danes je zaradi poe-
nostavljenega sistema stojalo s ptiči 
postavljeno horizontalno na razdalji 
17 metrov. Tudi prvi in najstarejši lo-
kostrelski klub v Evropi je ustanovljen 
zaradi Popinjay discipline in sicer leta 
1381 v Antverpnu in deluje še danes! 
Član tega kluba je tudi nov mladinski 
svetovni dvoranski prvak Denis Ivan iz 
nedavno končanega SP na Poljskem! S 
tem športom, ki je ena od srednjeve-
ških flamskih iger, se v Belgiji ukvarja 
približno 25 000 lokostrelcev in le 6% 
od teh se ukvarja s tarčnim lokostrel-
stvom FITA. Popinjay je bila uradna 
lokostrelska disciplina na olimpijskih 
igrah vse do leta 1920, ko je bila za-
dnjič na sporedu OI prav v belgijskem 
Antverpnu!
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Sistem tekmovanja je enostaven, vsak 
lokostrelec ustreli po 1 puščico v 10 
serijah, sešteje se število zbitih pti-
čev in v primeru enakih rezultatov 
se tekmovanje za izenačene ponovi. 
Najboljši zbijejo tudi 10 od 10 možnih 
nato pa imajo nadaljevanje do razči-
ščenosti zaporedja. Puščice imajo na-
mesto konice nameščene nekakšne za-
maške, ki v premeru ne smejo biti širši 
od 3 cm. V vseh slogih vključno s com-
poundnim je proženje tetive striktno 
le s prsti, ostala oprema je dovoljena 
enako kot pri FITA. Čas streljanja ni 
omejen, velja za celo garnituro tek-
movalcev, ki štartajo ob najavljenem 
času na vseh tarčah hkrati in ko zadnji 
konča najavijo začetek naslednje gar-
niture. Ena garnitura je običajno 200 
lokostrelcev, ki jih hkrati a zaporedno 
strelja po 10 na tarči.      
                                              

Marjan Podržaj

VABILO NA mEDNARODNO 
POPINJAy TEKmOVANJE

LK Šenčur vas vljudno vabi na 1. 
mednarodno Popinjay tekmova-
nje-zbijanje cofov, ki bo v nedeljo 
5.4.2009 v športni dvorani Šenčur 
s pričetkom ob 9.00 uri. Najprej 
se bodo vsi novi deleženci tovr-
stnega tekmovanja seznanili s pra-
vili in vsak od njih dobi primerno 
Popinjaj puščico za tekmovanje in 
v spomin. Strelja se v vseh slogih 
s prsti 10 x 1 puščica na razdaljo 
17m. Štartnina 5 EUR, dobite pri-
grizek in pijačo!
  
Prijave: marjan.podrzaj@siol.net
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Februarja se je v Atenah na svoji red-
ni seji sestal svet EMAU-a. Glede na 
to, da se svetovna ekonomska kriza 
odraža tudi v naših življenjih, vključno 
s športom in s tem tudi v lokostrel-
stvu, je sprejel nekaj pomembnih 
odločitev, vezanih na število medn-
arodnih tekmovanj. Število Grand Prix 
tekmovanj in tekmovanj evropskega 
mladinskega pokala se bo v prihodn-
jem letu zmanjšalo, s tem pa se bodo 
zmanjšali tudi stroški posameznih zvez 
članic. Člani sveta ocenjujejo,  da je 
koledar mednarodnih tekmovanj pre-
natrpan in da sodelovanje posameznih 
zvez na vseh zaradi pomanjkanja den-
arja ni možno. Z zmanjšanjem števila 
tekmovanj lahko pridobimo močnejšo 
udeležbo na posameznem tekmovan-
ju. Bolje je imeti močno tekmovanje 
s številno udeležbo kot pa mnogo tek-
movanj s skromno udeležbo. Od tega 
bodo imeli korist tudi organizatorji 
tekmovanja, saj bodo tako lažje našli 
sponzorje in podporo lokalnih oblasti. 

Tako bomo imeli:
EMPOK: le en evropski mladinski • 
pokal v letu, ko imamo mladinsko 
EP,
GRAND PRIX: dve tekmovanji GP v • 
letu, ko imamo tarčno EP in dve 
tekmovanji GP v letu, ko imamo 
tarčno SP v Evropi.

Na seji sveta EMAU je bilo izbranih 
tudi nekaj organizatorjev za orga-
nizacijo bodočih EP: 

Informacije iz EMAU in FITA 
EP 3D 2010: Alghero, Italija,  • 
5.-10.10.2010
EP AH 2011: Borro, Italija,  • 
22.-28.08.2011

Svet EMAU pa je tudi že določil zadnje 
kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev 
na mladinske OI. Zadnji dve mesti za 
članice EMAU bo možno osvojiti na ev-
ropskem mladinskem pokalu v Reggio 
Calabria v času 18.-23.05.2010.

Sistem kvalifikacij smo objavili v 
prejšnji številki Puščice. 

V tem prispevku smo zapisali tudi 
nekaj o izboru sodnikov za mladin-
ske OI. Naj povem še to, da se je 
naša mlada sodnica Maja Shalaby do 
sedaj prebila skozi zahteven selekci-
jski sistem, ki poleg starosti sloni na 
rezultatih testiranj, v ožji izbor sod-
nikov. Čakajo jo še zadnje preizkušnje 
in posebno šolanje.

FAWR tekmovanja za svetovno Field 
rang lestvico ne potekajo več uradno 
preko Fite, lestvica pa se še vedno 
vodi. S tem pa tudi ni več limitirano 
število tekmovanj v posamezni državi, 
pač pa štejejo vsa tekmovanja, ki jih 
posamezna zveza prijavi. V LZS bodo 
za FAWR štela vsa AH tekmovanja. Tek-
movalci lahko točke zbirate na vseh 
domačih AH tekmovanjih in na vseh 
prijavljenih tekmovanjih v tujini.

EMAU v letošnjem letu organizira že 
drugič tekmo evropskega klubskega 
pokala, ki bo tokrat od 9.-11. okto-
bra v Madridu. Tekmujejo lahko do tri 
ženske in moške ekipe z ukrivljenim 
lokom.

Irena Rosa
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Kruto je bilo in nepričakovano kot re-
zilo noža se je zarezalo v srce, ker je 
odšel od nas Gašper Antloga.  

Z letom 1989 se je začelo Gašperje-
vo življenje. Že z osmimi leti se je 
vključil med gasilce in kot pionirček 
vztrajal do mladinskih vrst. Kot mlad 
fant se je rad pokazal tudi na odru, 
živel za igro in za razne nastope. Vsak 
nastop je bil odlično izpeljan.   

Prijatelj Jure ga je skupaj s sosedi, 
prijatelji in sošolci pritegnil med izzi-
ve lokostrelstva. Vključil se je v usta-
navljanje novega lokostrelskega kluba 
Sokol Ložnica pri Žalcu v letu 2003 in 
v te aktivnosti je vključil studi svojo 
družino. Skupaj smo preživeli mnogo 
lepih dni na treningih in še posebno 
pri izgradnji doma na našem strelišču. 
Strelišče je postalo mesto srečanja s 
prijatelji in drugimi člani. Pri trenin-
gih, tekmovanju in delu smo se zbli-
žali in postali velika družina. S svojim 

igrivim značajem je vedno poskrbel, 
da nam ni bilo dolgčas. Poznali in kli-
cali smo ga z različnimi imeni Gašper, 
Gaši …
 
Gašperjeva paradna disciplina je bila 
dolgi lok. Rad se je udeleževal tekmo-
vanj in se družil z drugimi lokostrelci. 

Nizal je uspehe na tekmovanjih – v letu 
2006 2. mesto na Državnem prvenstvu 
3D v Bistri in na Državnem šolskem pr-
venstvu indoor prilagojeno v Nove me-
stu. V letu 2007 je zasedel 5. mesto 
na Državnem prvenstvu in slovenskem 
3D pokalu na Turjaku in 3. mesto na 
Lokostrelskem dvoranskem regijskem 
tekmovanju osnovnih in srednjih šol 
3. 2. 2007 Dravograd. V letu 2008 pa 
1. mesto na Šolskem regijskem prven-
stvu v Vavti Vasi ter enako 1. mesto 
v oktobru na zaključku 3D pokala na 
domačen strelišču na Ložnici. 

Gašperjevi prvi koraki na lastne noge 
so bili zelo uspešni. Začel je obiskova-
ti prvi letnik Visoke šole za zdravstvo 
v Ljubljani, kjer je dosegal dobre re-
zultate. Bil je priden in marljiv štu-
dent. 

Zadnje sobotno jutro ga je popeljalo 
od doma k svojim prijateljem na Vo-
gel, kjer so se njegove počitnice tudi 
tako usodno končale. 

Gašper bo vsem lokostrelcem ostal v 
trajnem spominu. 

LK Sokol

Gašper Antloga
10. 07. 1989 - 21.02.2009



Vojko Štambergar
1945 - 2008
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Težko nam je, Vojko

Avgustovski trening, polno strelišče 
razposajenih, mladih lokostrelcev je 
prekinila novica o prezgodnji smrti 
našega člana, predvsem pa prijatelja, 
Vojka Štembergarja.

Nikakor nismo mogli sprejeti  kru-
te resnice, ki je pretrgala nit idej in 
načrtovanj o tem, kako bomo v klubu 
popestrili in izboljšali delo, kako bo 
ko……

Vojko je bil med tistimi, ki smo pred 
več kot petnajstimi leti začeli posta-
vljati naš klub na noge. Skupaj s svojo 
družino je bil nepogrešljiv del našega 
delovanja. Njegove bogate izkušnje, 
predvsem pa poštenost in doslednost 
so v veliki meri pripomogle, da smo se 
razvili v res dober klub.

Tudi tekmovalni del lokostrelstva 
mu ni bil tuj. Skupaj s hčerami so bili 
dolgo časa prisotni na streliščih širom 
Slovenije. S svojim sestavljenim lo-
kom je še posebej užival na Arrowhe-
ad tekmah, predvsem zato, ker je bil 
tam najbolj povezan z naravo. Skupaj 
smo se veselili uspešnih nastopov bi-
striških lokostrelcev, seveda pa je bil 
še posebej vesel uspehov svojih treh 
deklet.

Njegovo delo v našem klubu ni ostalo 
neopaženo, zato je bil leta 1992 pre-
dlagan in na skupščini 1993. izvoljen 
za predsednika Lokostrelske zveze 
Slovenije. Še enkrat je dokazal, kako 
pošten in dosleden delavec je. Žal je 
potekalo njegovo vodenje Zveze rav-
no v času, ko so nekateri lokostrelci 

in funkcionarji rovarili proti vsem in 
vsemu, kar ni bilo njim po godu. Niso 
mu dali možnosti, da bi svoje videnje 
izpeljal do konca, zato je, razočaran, 
z  grenko izkušnjo več, končal svoje 
delo na zvezi dve leti kasneje.

Da je bilo lokostrelstvo res ena od 
njegovih ljubezni je dokazal s svojim 
delom v domačem klubu. Poln idej, 
zanesljiv in delaven je bil nepogrešljiv 
del ekipe, ki je skrbela za nemoteno 
in dobro delo v druščini,ki ji še sedaj 
pripadamo.

Njegova nenadna smrt ni prizadela 
samo njegove družine. Ob smrti smo 
onemeli tudi vsi tisti s katerimi je so-
deloval in delil lepe trenutke. Loko-
strelci smo ostali brez neumornega 
člana, ljubitelji psov brez učitelja, 
pevci brez odličnega drugega basis-
ta….

Tvoja potrpežljivost, doslednost in 
poštenje nam bo vedno v mislih, ko 
bomo načrtovali nove lokostrelske 
uspehe. Hvala ti!

Vlado Čeligoj
 LK IlirskaBistrica

     
 



Vinko Leban
1940 - 20.01.2009

Lokostrelski prijatelj, zakonski oče 
treh sinov, začetnik lokostrelstva na 
tolminskem, ornitolog, vulkanizer, 
pustni navdušenec, profesor telesne 
vzgoje, poznavalec tolminske zgodo-
vine, ljubitelj živali in vesel-preprost 
človek. To so le utrinki življenja enega 
od zelo pomembnih lokostrelskih nav-
dušencev v Sloveniji.

Vinko Leban je o pravem lokostrelstvu 
sanjal že od mladih nog, življenjska 
pot ga je skozi šole, mladost, poro-
ko, družino vodila tudi s trebuhom za 
kruhom. Da je svoji družini omogočil 
finančno stanovitnost je par let delal 
tudi v Nemčiji. V letih okrog 1983 je 
vendarle našel stik s slovenskimi loko-
strelci, obiskal gozdno šolo v Bohinju 
in leta 1985 ustanovil lokostrelski klub 
Tolmin. Konec tega leta je že organi-
ziral prvi dvoranski turnir na Primor-
skem, ki se ga je udeležilo 50 loko-
strelcev iz SLO in ITA. Naslednje leto 
si je pristreljal prvo medaljo na dr-
žavnem prvenstvu v Flight disciplini in 

zasedel v GL 3. mesto na republiškem 
prvenstvu 900 krogov. V letu 1987 je 
zopet osvojil bronasto medaljo na 
republiškem prvenstvu in se je na dr-
žavnem dvoranskem prvenstvu vpisal 
med nosilce medalj v slogu compound 
instinktivno. Leto 1988 je bilo za Vin-
ka še bolj uspešno, saj je takrat na 
republiškem dvoranskem prvenstvu 
nastopal v dveh slogih in osvojil dve 
srebrni medalji. Leta 1989 je osvojil 
naslov državnega Field prvaka in 3. 
mesto na dvoranskem v CU INT slogu. 
V letu 1990, se je kvalificiral v držav-
no reprezentanco, ki je tekmovala 
na svetovnem Arrowhead prvenstvu v 
Norveškem Loenu kjer je zasedel 22. 
mesto. 

Vsa ta leta je Vinko tradicionalno or-
ganiziral decembrski Indoor v Tominu 
in prelepe turnirje ob trdnjavi Kluže 
ter vzgojil kar nekaj lokostrelcev, ki so 
aktivni še danes. Poleg tega je opra-
vljal tudi sodniško delo v LZS. Vinko je 
bil državni reprezentant tudi na nasle-
dnjem svetovnem prvenstvu leta 1992 
v nizozemskem Maargatnu, kjer je 
zasedel 21. Mesto. Kljub veteranskim 
letom je v članskih vrstah zmagoval 
predvsem na dvoranskih prvenstvih, 
tako tudi leta 1994 v dvobojih DP. 

Kasneje je vse več energije posvečal 
organizaciji tekmovanj in postavitvi 
strelišča v Tolminskih Koritih pod Dan-
tejevo jamo! Z lokostrelstvom je po-
polnoma prenehal šele leta 2006, ves 
čas do smrti pa je na svojem ranču 
rad s prijatelji obujal lepe spomine na 
svojo lokostrelsko kariero.

Hvala mu za vsa prijateljska srečanja, 
organizacijo tekmovanj, vzgojo novih 
lokostrelcev in nepozabna glasna raz-
laganja dogodkov ob kriljenju zgara-
nih vulkanizerskih rok! Slava mu.

Marjan Podržaj
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Pregled doseženih rezultatov 
v letu 2008 
ČLANI 

EVROPSKO PRVENSTVO INDOOR Torino, Italija, 03. - 08.03.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Andrejka Mateja  551/32. 107  27./38
Čekada Dolores  538/36. /  36./38
člani ukrivljeni lok
Ivan Muznik    566/40. /  40./56
članice sestavljeni lok
Marcen Maja   563/21. 113,114   9./30
Križe Barbara   559/23. 108  21./30
člani sestavljeni lok
Sitar Dejan  589/4.   115  24./49

EVROPSKO PRVENSTVO FITA Vittel, Francija, 12. - 17.05.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Verbič Darja 607/44. 103 36./73
Vanja Lukšič  595/50. 101 38./73
Mateja Andrejka 570/65. / 65./73
člani ukrivljeni lok:
Žlender Matija 626/51. 112,100,108 14./94
Zupanc Matej  627/50. 105             50./94
Povž Matej   597/83. / 83./94
članice sestavljeni lok
Marcen Maja   666/17. 101,113,111 12./50
Križe Barbara   640/38. 103 47./50
člani sestavljeni lok  

Sitar Dejan  695/12. 115,116,113, 
114,118,114   2./71

Jamnik Marko  674/46. 110 48./71
Rebec David  672/50. 107  57./71

ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok 
Verbič, Lukšič, Andrejka 1772/15.     196 16./20
člani ukrivljeni lok
Žlender, Zupanc, Povž 1850/18.     / 18./28
člani sestavljeni lok
Sitar, Jamnik, Rebec 2041/13. 220 14./20

1. GRAND PRIX in 2. SVETOVNI POKAL Poreč, Hrvaška, 15. - 19.04.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Darja Verbič  581/71. / 71./108
Petra Krt    552/96. / 96./108
Mateja Andrejka  544/100. / 00./108
člani ukrivljeni lok
Povž Matej  629/76. / 76./119
Žlender Matija 625/86. / 86./119
Zupanc Matej  624/87. / 87./119
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članice sestavljeni lok
Marcen Maja   657/32. 110,109 23./62
Barbara Križe  635/51. 104 54./62
člani sestavljeni lok
Sitar Dejan  687/14. 112 43./85
Rebec David  681/30. 110 50./85
Jamnik Marko  644/78. / 78./85

ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Verbič, Andrejka, Krt 1677/23.    / 23./25
člani ukrivljeni lok
Povž, Zupanc, Žlender 1878/20. /  20./28
člani sestavljeni lok
Sitar, Rebec, Jamnik 2012/13. 222,218   8./21

2. GRAND PRIX in 3. SVETOVNI POKAL Antalya, Turčija, 27. - 31.05.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice sestavljeni lok
Marcen Maja    651/19. 110,108 12./30
člani sestavljeni lok
Sitar Dejan   688/10. 116,115,112, 

118,114,115   2./68

David Rebec  653/55. 115  34./68
Iztok Fink   644/62. 113  37./68
Marko Jamnik   640/65. / 65./68
   
ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
člani sestavljeni lok
Sitar, Rebec, Fink 1985/12. 226,223 5./15

3. GRAND PRIX in 4. SVETOVNI POKAL Boe, Francija, 23. - 28.06.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Vanja Lukšič     593/89. / 89./122
Ana Umer    593/90. /  90./122
Darja Verbič  544/118. /        18./122
člani ukrivljeni lok
Matej Zupanc  640/43. 109,106  25./155
Matija Žlender 600/120. /        20./155
Ivan Muznik      604/114. /       14./155
članice sestavljeni lok
Marcen Maja  677/8.  -, 113,113,113   5./34
člani sestavljeni lok
Sitar Dejan  696/11. -, 115,115   9./50
     
ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice ukrivljeni lok
Lukšič, Umer, Verbič 1730/24.     / 24./27
člani ukrivljeni lok
Zupanc, Muznik, Žlender 1844/21.     / 21./32
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SVETOVNO PRVENSTVO FIELD  
Llwynypia, Wales, Anglija, 1. – 6. september 2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice goli lok
Vavtar Nina       308/26.              26./28
člani goli lok
Kosec Mihael  465/11. 161   6./39
Podržaj Marjan 461/13. 145 14./39
članice ukrivljeni lok
Čekada Dolores  468/7.  158            10./21
člani ukrivljeni lok
Mažgon Rok  407/10. 179   5./32
Žlender Matija  402/13. 175              7./32
Muznik Ivan  390/21.    21./32
članice sestavljeni lok
Marcen Maja  535/12. 183 15./30
Tofaj Gutman Dragica      476/27.                               27./30
člani sestavljeni lok
Sitar Dejan  479/9.           199            12./48
Krička Uroš  462/22.                        22./48
Brežnik Daniel 443/34.    34./48
   
ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
članice
Vavtar, Čekada, Marcen 1311/10. 10./12
člani
Kosec, Mažgon, Sitar 1351/6.   6./12

EVROPSKO PRVENSTVO 3D Punta Umbria, Španija, 15. - 19.10.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
člani goli lok
Podržaj Marjan                342/13.                          13./20
članice goli lok
Vavtar Nina       295/4.     98/100/34   2./34 SREBRNA MEDALJA
člani sestavljeni lok
Rebec David  383/14.     118/118/40    3./28 BRONASTA MEDALJA
Krička Uroš                     384/12.          118/118       6./28
Turšič Slavko              384/11.                                  12./28 
članice sestavljeni lok
Rožmanec Darja            350/7.           110/118/28       3./12 BRONASTA MEDALJA
Dermastja Katja               334/10.          108/114/28       4./12
člani dolgi lok
Natlačen Andrej              282/6.                                     9./21
Jesenovec Lovro              279/9.                                  13./21
članice dolgi lok
Gruden Ana                     216/7.                                   7./9
člani instinktivni lok
Bahun Andrej                  255/13.                                 13./17
Gruden Štefan                 243/16.                                  16./17

ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
člani
Turšič, Natlačen, Podržaj 5./8
članice 
Rožmanec, Gruden, Vavtar 5./5
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MLADINA

MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO INDOOR Torino, Italija, 04.-09.03.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok
Umer Ana   542/25. 106  25./34
mladinci ukrivljeni lok
Mežnar Jaka     556/26. 110  28./44

1. EVROPSKI MLADINSKI POKAL Punta Umbria, Španija, 19.- 25.05.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok

Umer Ana  1197/20. bye,97,98,
103,93,90   4./3

Tomat Najka   1217/13. bye, 79 31./37
Krt Petra   1118/36. 93, 98, 83  16./37
mladinci ukrivljeni lok
Šetina Klemen  1177/25. bye, 95 29./34
kadeti ukrivljeni lok
Štrajhar Klemen  1160/29. 107, 107, 109    9./37  
Kolenko Luka   1174/28. 104, 102    24./37 
Strušnik Peter   1133/34. 102   35./37 

ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok
Krt, Tomat, Umer 3532/8 177     8./9
kadeti ukrivljeni lok
Kolenko, Strušnik, Štrajhar 3467/8. 205, 198     8./9

2. EVROPSKI MLADINSKI POKAL Batumi, Gruzija, 13. - 20.07.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok

Umer Ana   1227/15. 99,99,100,
94,100   4./29

Tomat Najka   1239/13. 94, 89  14./29
Krt Petra   1169/21. 84  23./29
mladinci ukrivljeni lok
Šetina Klemen  1197/21. 66  29./29
kadeti ukrivljeni lok
Štrajhar Klemen  1265/9. 103, 110      9./32 
Kolenko Luka   1234/17. 103     17./32 
Strušnik Peter   1231/18. 103    17./32 
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ekipne uvrstitve kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok
Krt, Tomat, Umer 3662/5. 185, 191, 193 4./7
kadeti ukrivljeni lok
Kolenko, Strušnik, Štrajhar 3730/4. bye, 200 7./9

MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO FIELD 
Wales, Velika Britanija, 28.8.-2.09.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok
Umer Ana  386*/4. 150, 50, 55 1./11  ZLATA MEDALJA
Krt Petra   384*/5. 143  5./11 
mladinke sestavljeni lok
Černe Toja   396/4. 47, 32  4./4

MLADINSKO IN KADETSKO SVETOVNO PRVENSTVO FITA
Kundu-Antalya, Turčija, 06.-12.10.2008
priimek in ime kvalifikac./ uvrstitev  eliminacije, finale uvrstitev/št. uvrščenih
mladinke ukrivljeni lok
Umer Ana     1252/29. bye, 99, 102 19./75 
kadeti ukrivljeni lok

Štrajhar Klemen    1257/44. 100, 110, 109, 
105 13./101

IZPIS DOSEŽENIH MEDALJ NA SP, EP, SI, MI, GP, MT IN EMPOK V LETU 2008

Člansko in mladinsko svetovno prvenstvo FIELD,  1. 
Wales /Velika Britanija/, 28.8.-2.9.2008
Zlata medalja: UMER ANA, mladinke UL

Evropsko prvenstvo FITA,  2. 
Vittel /Francija/, 12.-17.05.2008
Srebrna medalja: SITAR DEJAN, člani SL

Evropsko prvenstvo 3D,  3. 
Punta Umbria /Španija/, 15.-19.10.2008 
Srebrna medalja: VAVTAR NINA, članice GL 
Bronasta medalja: ROŽMANEC DARJA, članice SL 
Bronasta medalja: REBEC DAVID, člani SL

SVETOVNI REKORD

 TOMAŽ NATLAČEN - flight
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KONČNE UVRSTITVE SLOVENSKIH LOKOSTRELCEV NA LESTVICAH 
SVETOVNEGA IN EVROPSKEGA POKALA 2008

METEKSAN SVETOVNI POKAL 2008

člani sestavljeni lok
1. Pagni Sergio  Italija
10. Sitar Dejan  Slovenija

članice sestavljeni lok
1. Van Natta Jamie  ZDA
14. Marcen Maja  Slovenija

zveze 
1. Koreja
25. Slovenija

EVROPSKA LESTVICA 50 NAJBOLJŠIH 

člani ukrivljeni lok
1. Ruban Viktor  Ukrajina
35. Žlender Matija   Slovenija
43. Zupanc Matej  Slovenija

člani sestavljeni lok
1. Pagni Sergio  Italija
2. Sitar Dejan  Slovenija
   
članice sestavljeni lok
1. Bouillot Amandine Francija
14. Marcen Maja   Slovenija

EVROPSKI GRAND PRIX 2008

člani sestavljeni lok
1. Pagni Sergio  Italija
6. Sitar Dejan  Slovenija

članice sestavljeni lok
1. Simpson Nichola Velika Britanija
10. Marcen Maja Slovenija

EVROPSKI MLADINSKI POKAL 2008

kadeti ukrivljeni lok
1. Ivanytskyy Heorhiy Ukrajina
10. Štrajhar Klemen Slovenija
14. Kolenko Luka  Slovenija
16. Strušnik Peter  Slovenija

mladinke ukrivljeni lok
1. Mylchenko Nina  Ukrajina
10. Tomat Najka  Slovenija
12. Umer Ana  Slovenija
16. Krt Petra  Slovenija

mladinci ukrivljeni lok
1. Melotto Luca  Italija
10. Šetina Klemen  Slovenija

zveze
1. Italija
14. Slovenija



PUŠČICA 30 

UVRSTITVE SLOVENSKIH REPREZENTANTOV FITA NA
SVETOVNI - FITA RANG LESTVICI  V LETU 2008

Tekmovalec
 

 ID
FITA

17.02. 13.03. 11.04. 26.04. 07.05. 19.05. 23.05. 18.06. 09.07. 26.07. 23.08. 27.10. 21.11.

članice UL  

Čekada Dolores 1178 303. 318. 312. 302. 315. 316. 302. 314. 385. 397. 368. 0. 0.

Verbič Darja 4202 481. 498. 492. 482. 495. 498. 464. 481. 482. 500. 438. 0. 0.

Lukšič Vanja 6583 - - - - - 498. 464. 481. 482. 500. 438. 0. 0.

ekipa članice 
UL

      98 - - - - - 52. 52. 52. 51. 51. 51. 51. 51.

člani UL  

Zupanc Matej 3257 133. 140. 136. 135. 141. 147. 145. 256. 145. 151. 141. 139. 144.

Koprivnikar 
Peter

440 539. 571. 564. 561. 559. 563. - 550. 561. 571. - - -

Povž Matej 4017 539. 571. 564. 561. 559. 563. 567. 550. 561. 571. 537. 542. 562.

Žlender Matija 4232 539. 571. 564. 561. 559. 138. 135. 130. 125. 97. 95. 89. 89.

Lukančič 
Jadran

5409 539. 571. 564. 561. 559. 563. 567. 550. - - - - -

ekipa člani UL  98 41. 43. 43. 43. 42. 44. 44. 54. - - - - -

članice SL  

Marcen Maja 1902 23. 23. 25. 28. 26. 26. 26. 22. 17. 17. 20. 19. 19.

ekipa članice 
CO

 25 - - - - - - - - - - - - -

člani SL  

Sitar Dejan 1263 18. 18. 27. 28. 28. 13. 13. 4. 6. 5. 4. 4. 4.

Ušaj Rajko 2185 68. 72. 70. 73. 75. 79. 79. 79. 123. 119. 197. 200. 211.

Majer Damjan 5961 161. 168. 164. 163. 175. 177. 177. 175. 166. 160. 282. 279. 299.

Maljevac Josip 5158 288. 308. 301. 286. 309. 312. 312. - - - - - -

Jamnik Marko 3907 445. 467. 456. 451. 472. 472. 472. 462. 490. 484. 483. 492. 511.

Fink Iztok 5015 453. 476. 465. 460. 480. 479. 479. 469. 490. 484. 483. 492. 511.

Selak Jernej 5811 545. 569. 558. 526. 542. 541. 541. 522. 490. 484. 483. 492. 511.

Rebec David  6418 - - - 526. 542. 541. 541. 522. 490. 484. 483. 492. 511.

ekipa člani SL  98 20. 20. 21. 17. 16. 17. 17. 12. 13. 14. 15. 15. 15.



PUŠČICA31 

UVRSTITVE SLOVENSKIH TEKMOVALCEV NA SVETOVNI  
FIELD RANG LESTVICI V LETU 2008

DOLGI LOK
člani    članice
4. Pavačič Sandi 1. Gruden Ana
6. Mihalič Marko
veterani   veteranke  
1. Kovačič Božo 1. Oblak Dora 

GOLI LOK
kadeti   mladinke
1. Trilar Gašper  1. Vavtar Nina
2. Prestor Adam
člani    članice
11. Podržaj Marjan  18. Izgoršek Andreja
15. Kosec Mihael  48. Vavtar Mateja
74. Drame Sandi  56. Janežič Irena
96. Vrhunc Roman  
veterani   veteranke
12. Novak Dragotin    8. Kocjančič Sonja
28. Močnik Dušan  10. Justin Marija
          
UKRIVLJENI LOK
kadeti    kadetinje
1. Pavačič Klemen  2. Fajdiga Špela
3. Kus Anže
4. Marinko Aleš
mladinci  veterani
20. Osenar Žiga  17. Ulaga Zlatko
21. Vidmar Marko  25. Natlačen Stanislav
člani    članice
3. Muznik Ivan  7. Čekada Dolores
27. Mažgon Rok  
42. Lukančič Jadran  
66. Pirc Kristjan  

SESTAVLJENI LOK
mladinci   kadetinje   
14. Mavsar Aljaž  2. Černe Toja
    4. Janežič Aja
člani    članice   
13. Sitar Dejan  33. Tofaj-Gutman Dragica
26. Krička Uroš    
45. Brežnik Daniel 
52. Kranjc Žare
veterani
18. Vojvoda Jurij
44. Vojvoda Vojko
54. Klemen Dušan
80. Jerin Peter   

Irena Rosa






