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Uvodnik

 Puščica - glasilo slovenskih lokostrelcev, letnik XVIII, številka 1, 2010

Pred vami spet nova številka Puščice in počasi se uresniču-
jejo naši cilji: naše glasilo izdajamo pogosteje, hkrati pa 
postaja vse bolj bogato. Tokrat se moram za to zahvaliti 
številnim avtorjem, ki ste prispevali svoje članke in pope-
strili in obogatili naše glasilo.

Ob tej priliki bi rada čestitala tudi vsem udeležencem 
zadnjega DP Indoor v Postojni: organizatorju, sodnikom, 
tehnični delegatki, vsem sodelavcem LZS, predvsem pa 
tekmovalcem in predstavnikom klubov, ki ste prijavljali in 
spremljali svoje tekmovalce. V prvi vrsti vam moram seve-

da čestitati za dosežene rezultate. Čestitam pa vam tudi za celoten nastop, saj 
so bile izrečene same pohvale glede prijavljanja, prijavljanja norm, nastopa, 
oblačil in podelitve medalj. Torej se je naš skupni trud obrestoval.

V Puščici, ki je pred vami, poleg strokovnih člankov in intervjujev objavljamo 
tudi pregled najvišjih uvrstitev slovenskih lokostrelcev v zgodovini na evropskih 
in svetovnih prvenstvih ter uvrstitev na olimpijskih igrah doslej. 

Ponovno pa vas vabim k sodelovanju. Sodelujte s strokovnimi članki in prevo-
di tujih strokovnih člankov. V Puščici lahko objavimo tudi oglas vašega spon-
zorja ali donatorja saj iz trženja teh oglasov financiramo avtorske honorar-
je za vaše objavljene članke. Prispevke pošljite v elektronski obliki na naslov  
LZS: president@archery-si.org ali direktno urednici: darja.rozmanec@potens.si

Irena Rosa, predsednica 
Lokostrelske zveze Slovenije
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Zaključna prireditev 2009
 
V soboto, 19.12.2009 od 11. do 17. 
ure smo imeli lokostrelci v gostil-
ni Štern na Ježici v Ljubljani vsako-
letno zaljučno slovesnost, na kateri 
smo podelili priznanja in zahvale! 
Najboljša lokostrelka sezone 2009 je 
po mnenju večine postala Toja Černe, 
najboljši lokostrelec Dejan Sitar in 
najboljši klub LK Kamnik.
 
Slovesnosti se je udeležilo preko 180 
lokostrelcev iz 35 klubov. Ob tej 

priložnosti smo prejeli nove sten-
ske koledarje, izvode decemberske 
revije Puščica, priznanja in darila, 
ki sodijo v okvir zaključka sezone! 
 
Lokostrelci smo po uradnem delu še 
malo pokramljali ob prigrizku in pijači. 
Priredili so nam tudi bogat lokostrelski 
srečolov s priložnostnim streljanjem. 
Velika zahvala velja članom izvršnega 
odbora, ki je speljala to prireditev! 
                                       Marjan Podržaj



Lokostrelka Najka Tomat 
se predstavi
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Najka Tomat, dijakinja 4. letnika ško-
fjeloške gimnazije, svoje športne am-
bicije uspešno usklajuje s šolskimi ob-
veznostmi in tudi z ustvarjanjem.
 
Najka je iz športne družine. Oče in 
mama sta jo pred devetimi leti usmeri-
la v lokostrelstvo. Menila sta, da bo ta 
šport pisan na kožo njeni prirojeni trmi 
in individualnosti. Že na prvi tekmi za 
slovenski pokal leta 2002 je z zmago 
med mlajšimi deklicami presegla pri-
čakovanja. Leto kasneje je v isti kate-
goriji popravila več državnih rekordov.  

Kmalu se je začela udeleževati še 
mednarodnih tekem. Leta 2006 je 
tako na evropskem mladinskem po-
kalu v Nemčiji in na Češkem obakrat 
osvojila 4. Mesto med kadetinjami, 
leta 2008 je uspeh ponovila v Gruzi-
ji ekipno med mladinkami skupaj s 
Petro Krt in Ano Umer. Letos je tudi 
osvojila 4. mesto na dvoranskem 
turnirju v francoskem mestu Nîmes.  

Lokostrelka je lansko in predlansko 
leto na zunanjem državnem prvenstvu 
premagala tudi žensko člansko konku-
renco. Lansko leto je uspeh ponovila 
tudi na prvenstvu v dvorani, v leto-
šnjem letu pa je osvojila 2. mesto, 
uvrstila se je tudi na letošnje evrop-
sko dvoransko prvenstvo. 

Najka že od malih nog rada ustvar-
ja. Od osmega leta obiskuje slikar-
ske tečaje, izdeluje pa tudi nakit. 
Zadnjih nekaj let je članica slikarske 
šole Metke Gosar Peternelj in je sku-
paj z drugimi člani imela že kar ne-
kaj razstav. Pripravlja se tudi na le-
tošnje sprejemne izpite na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje.  

Želje? Uspešna matura in vpis na fa-
kulteto, olimpijske igre 2012 …
Rojena: v znamenju vodnarja 29.1.1991
Šola: Gimnazija Škofja Loka, 4. letnik
Klub: TVD Partizan Škofja Loka, 
Lokostrelska sekcija

Saška Benedičič Tomat
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Seminar FITA za trenerje

V mesecu oktobru lanskega leta smo 
se slovenski trenerji udeležili 4. FITA 
seminarja v večnem mestu Rimu. 
Seminar je organizirala italijanska 
lokostrelska zveza FITARCO, ki je za 
pripravo, izbiro in izvedbo strokov-
ne tematike dobila izredno pozitivne 
ocene. Vsi udeleženci seminarja so si 
bili edini, da je bil to daleč najboljši 
FITA seminar dosedaj. 

Poslušali smo veliko strokovnih tem, 
predstavitev in zgodovino organiza-
cije FITARCO, organiziranost strokov-
nega dela ter  posameznih programov, 
olimpijskega, sestavljenega loka ter 
seveda golega loka. Zavedati se mo-
ramo, da je v Italiji lokostrelstvo zelo 
razvito in da italijanski tekmovalci do-
segajo izredne rezultate v prav vseh 
disciplinah in slogih. Razpon šampio-
nov je izredno velik, saj lahko govori-
mo o olimpijskih prvakih, kot je Marco 
Galiazzo, svetovnih prvakih kot sta 
Frangilli in Valeeva  v ukrivljenem loku 
ali pa o prvakih v sestavljenem loku in 
seveda golem loku. Prav tako so nam 
predstavili seveda program 3D, ki je v 
tej deželi močna panoga.

Danes vam bom predstavil nekaj pri-
merov organiziranosti strokovnega 
trenažnega sistema v dveh lokostrel-
sko zelo razvitih državah in ga kasneje 
primerjal s sistemom dela v Sloveniji. 
Izbral sem seveda Italijo in Španijo. 
Italijanski sistem nam je bil predsta-
vljen na oktobrskem seminarju, špan-
skega pa zelo dobro poznam, saj sem 
v letih od 2004 do 2007 služboval v tej 
državi  kot glavni trener.

Obe državi sta, kot bi lahko rekli iz-
raziti, športni naciji. Da bi lahko ra-
zumeli ta pojem moramo najprej ve-
deti da imata obe dolgo kulturno tra-
dicijo in zgodovino v kateri sta igrali 
skoraj vedno dominantno vlogo. Obe 
sta si podobni po velikosti in številu 
prebivalstva. Šport pri obeh igra zelo 
pomembno vlogo. Ne samo v smislu 
financiranja ampak tudi v smislu za-
vesti ljudi. Toliko tekačev kot sem jih 
videval v Madridu ne glede na vreme, 
težko vidiš drugod. Prav tako je v obeh 
državah povdarjen čut za domoljubje, 
kar je športnikom v neverjetno po-
moč, ko zmagujejo na tekmovanjih. 
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Italijanski FITARCO izvaja svoj olimpij-
ski program v lokostrelskem centru v 
Cantalupi. Gre za kompleks zunanjega 
strelišča, 70meterske dvorane in pri-
padajoče infrastrukture. Izbrani tek-
movalci, v italijanskem primeru gre za 
9 lokostrelcev in 6 lokostrelk,  vadijo 
v centru pod nadzorstvom reprezen-
tančnih trenerjev  in so deležni tudi 
vse potrebne oskrbe kot je delo s psi-
hologom, trenerjem za fizično pripra-
vo in zdravnikom. Skupno delo poteka 
skozi vse leto v 15 dnevnih intervalih, 
tako da imajo športniki 15 dni skupne 
priprave in nato 15 dni vadijo doma in 
v klubih ter lahko uredijo vse šolske 
obveznosti. Italijanski lokostrelci so 
seveda finančno preskrbljeni, saj so 
praviloma zaposleni v državni upravi, 
policiji in vojski.  Zanimivo je dejstvo, 
da je tak način organizacije dela v Ita-
liji še razmeroma nov, saj traja šele 
nekaj sezon.

V Španiji  podoben sistem poznajo že 
dolgo časa. Prelomnica je bila seveda 
osvojena zlata medalja na olimpijskih 
igrah leta 1992 v Barceloni. V tem 
času je RFTA zasnovala strokovno delo 
z pomočjo ukrajinskega trenerja Vik-
torja Sidoruka na podoben način.  Lo-
kostrelska ekipa deluje v sklopu Uni-
verze za šport in Ministrstva za šport 
v Madridu.  V tem športnem centru 
vadijo vsi španski vrhunski športniki  v 
vseh olimpijskih panogah. Ker gre za 
ogromen kompleks, ta nudi športni-
kom vso potrebno oskrbo za nemoten 
trening in vrhunsko pripravo ter študij 
. Športniki v njem tudi bivajo in zato 
se lahko v celoti posvetijo treningu.
Lokostrelci trenirajo v 50 metrski dvo-
rani in dveh zunanjih streliščih. Delo 
poteka celoletno in se prilagaja šol-
skemu letu in seveda tekmovalni sezo-
ni. Tudi španski športniki so finančno 
motivirani, saj poleg plačanega šola-
nja v primeru dobrih uvrstitev dobiva-
jo štipendije, ki so za naše razmere 
kar izdatne. 

Ko sem jeseni leta 2004 prišel v Madrid 
sem moral seveda najprej evidentira-
ti potencialne kandidate za skupno 
delo. Kasneje smo izbrane tekmoval-
ce povabili v lokostrelski center in 
pričeli z delom. Seveda je bilo treba 
organizirati tudi sodelovanje z psiho-
logom, trenerjem za fizično pripravo 
in zdravniki. Prav tako smo kontrolira-
li tudi šolski uspeh, saj so vsi dijaki, ki 
so trenirali  v centru, tudi obiskovali 
šolanje. V času dveh let je naše delo 
obrodilo sadove, ob mladinskih naslo-
vih smo osvojili tudi posamično zlato 
in ekipno srebrno madaljo na evrop-
skem prvenstvu v Atenah 2006.

Kaj pa Slovenija?
Kot ste v prejšnji Puščici lahko prebra-
li, pri nas delo poteka po olimpijskem 
Programu London 2012. Seveda se  ne 
moremo primerjati z zgoraj omenjeni-
ma državama v velikosti in finančnimi 
sredstvi, ki jih  namenjata za šport. 
Vendar smo nekako uspeli organizirati 
naše delo na način, ki ga lahko uresni-
čimo. Imamo selekcijo tekmovalcev, 
predvsem mladih, ki stalno izboljšu-
jejo rezultate in se počasi razvijajo v 
dobre tekmovalce.

Nimamo velike dvorane, moderne in-
frastrukture in modernega strelišča za 
trening, a sem prepričan, da bomo z 
dobrim, predanim delom in samoza-
vestjo uspeli  doseči naše zastavljene 
cilje. 

Samo Medved 
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Kaj je šolski šport?

Šolski šport je pomemben in nepogre-
šljiv del otrokovega razvoja. Z  njim 
pripomoremo k skladnemu razvoju 
odraščajočega mladega človeka ter ga 
vzgajamo za zdravo in ustvarjalno ži-
vljenje. Šolska športna tekmovanja pa 
so nadgradnja za tiste, ki želijo poka-
zati svoje znanje in sposobnosti. Pri-
reditve so namenjene druženju vseh 
mladih, ne glede na znanja in sposob-
nosti. 

V Lokostrelski zvezi Slovenije se bomo 
trudili približati ta lep in bogat šport 
mladim. 

Boljšo organizacijsko osnovo, katera 
je nujna za razvoj šolskega lokostrel-
stva, bomo dosegli z regionalizacijo 
šolskih tekmovanj – Regijski Lokostrel-
ski Centri za notranja in zunanja pr-
venstva. V sodelovanju z izobraževal-
no in trenersko komisijo bomo izdelali 
enotni program vadbe lokostrelstva 

Šolski program 2010 -2012
po šolah »osnovni program«. Ustvari-
ti želimo smernice kako, kdaj in kje 
izpeljati osnovni program, ter s ka-
kšnimi vsebinami doseči želene cilje, 
enotnega in primernega poučevanja 
otrok, ki se srečujejo z lokostrelstvom 
v smislu lažjega dela pedagogov. Poi-
skali želimo dolgoročne partnerje za 
izvedbo regionalnih in državnih šol-
skih prvenstev (notranjih in zunanjih). 
Ustvarjanje centrov Šolskih športnih 
tekmovanj  ima velik pomen, saj bi se 
v njih vsako leto srečevala mladina, 
od tistih, ki se prvič srečujejo z  loko-
strelstvom, do tistih, ki jim lokostrel-
stvo pomeni stil življenja. 

K večji prepoznavnosti lokostrelstva, 
poleg člankov v reviji Puščica, Šport 
mladih in objavah na različnih sple-
tnih straneh, bodo zagotovo prispevali 
tudi lokostrelski tabori za mlade loko-
strelce, ki so že predelali osnovni pro-
gram in želijo svoje znanje nadgraditi 
oziroma dopolniti.
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Seveda pa na tem mestu ne smemo 
pozabiti tudi na Študentski šport, ki 
pridobiva na svoje veljavi, saj združu-
je tako akademsko izobraževanje, kot 
vrhunski šport v celoto. Študentski po-
pulacijo bomo pomagali z organizaci-
jo Študentskega državnega prvenstva, 
tesnim sodelovanjem z Slovensko uni-
verzitetno športno zvezo, ter pomočjo 
pri nastopih tako na  Študentskem sve-
tovnem prvenstvu kot Univerzijadi.

Šolski program je tesno povezan z 
Mladinskim programom saj tekmovalci 
prehajajo tako posredno kot neposre-
dno iz enega v drugega. V skupnem so-
delovanju obeh programov in Italijan-
ske zveze – regije Furlanija – Julijska 
krajina pripravljamo dva projekta: 
otroška Fita (Monfalcone, Postojna) 
in »mala Fita« - pokalno tekmovanje 
(Kamnik, Cormons). Oba projekta 
vključujeta organizacijo in izpeljavo 
dveh mednarodnih tekmovanji, eno v 
Sloveniji in drugo v Italiji.

Zastavili smo si ambiciozen načrt in 
čaka nas trdo delo, zato vam zau-
pam elektronski naslov Šolskega pro-
grama Lokostrelske zveze Slovenije 
na katerega se lahko obrnete z vaši-
mi željami, pripombami in predlogi 
lzs.solskiprogram@gmail.com

Matija Žlender

Matija Žlender 
vodja šolskega programa

Matija Žlender se je rodil v Kopru in je 
član LK Ankaran. Z lokostrelstvom se je 
seznanil, ko se je v 5. razredu vključil v 
lokostrelski krožek na OŠ Pinka Tomažiča 
v Kopru. Lokostrelstvo ga je navdušilo 
in že leto kasneje (1994) se je vpisal v 
LK Ankaran. Redno je začel trenirati in 
tekmovati in rezultati so se začeli vrstiti. 
Leta 1999 je osvojil srebrno medaljo 
na mladinskem EP Field v Bovcu in 
takrat prvič pridobil status vrhunskega 
športnika. Leta 2002 je prvič nastopil v 
članski državni reprezentanci in je od 
takrat dalje vsako leto njen član. Kot 
član je tako v poljskem kot v tarčnem 
lokostrelstvu večkrat osvojil naslov 
državnega prvaka in dosegel številne 
državne rekorde, med mednarodnimi 
uspehi pa so najodmevnejši: 4. mesto 
ekipno na SP Field 2003 v Franciji, 4. 
mesto ekipno na EP Fita 2004 v Belgiji, 
5. mesto posamično na SP Field 2004 na 
Hrvaškem, 5. mesto na GP Fita 2005 na 
Poljskem in 5. mesto na končni lestvici 
GP 2005, 6. mesto na SI Field 2005 v 
Nemčiji, 8. mesto na SP Field 2006 na 
Švedskem, 4. mesto na EP Field 2007 na 
Hrvaškem, 2. mesto na končni svetovni 
lestvici Field 2007, 7. mesto na SP 
Field 2008 v Veliki Britaniji, 14. mesto 
na EP Fita 2008 v Franciji in 14. mesto 
na študentskem SP v TPE, 10. mesto 
na EP Field 2009 v Franciji in 5. mesto 
ekipno. Matija Žlender zaključuje študij 
na Fakulteti za šport. Leta 2009 si je 
pridobil tudi strokovni naziv Učitelj 2 v 
lokostrelstvu.
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V letošnjem letu je prišlo do novosti, 
ki jih lahko slovenski lokostrelci naj-
prej opazite v tekmovalnem koledar-
ju za leto 2010. V njem so najavljene 
otroške in mladinske FITA-e. Gre za 
tekmovanja, ki so plod povezovanja 
slovenskih lokostrelcev in lokostrelcev 
Furlanije Julijske krajine. 

V drugi polovici lanskega leta je LZS 
pristopila k projektu za večjo poveza-
vo z lokostrelci iz severno italijanske 
regije. V ta namen smo se dogovorili 
za organizacijo dveh mladinskih FITA 
tekem in dveh otroških FITA tekmo-
vanj.

otroška FITA
Mednarodno tekmovanje Otroška Fita 
je športna prireditev promocijske na-
rave, ki ni tekmovalno naravnana in 
kot taka daje otrokom, ki so šele sto-
pili v stik z lokostrelstvom, možnost 
spoznavanja in učenja. 

V letu 2010 bo tekmovanje v Itali-
ji organiziral lokostrelski klub Arco 
Club Monfalcone na svojem strelišču 
v kraju Monfalcone, dne 25. 04. 2009, 
tekmovanje v Sloveniji pa lokostrelski 
klub MINS Postojna, dne 5. 6. 2010, 
predvidoma v Postojni. Tekmovanje je 
odprtega tipa in v letu 2010 se lahko 
otroške FITA-e udeležijo otroci, ki so 
rojeni v letih od 1996 do 2002. Loko-
strelski slog, ki je dovoljen na otroški 
FITA-i pa je za vse udeležence enak, 
to je standardni lok. 
Predvidena je porazdelitev kategorij:

Otroška in mala FITA

kategorija razdalja leto rojstva število puščic velikost lica
Pikapolonice 10 m 2001-2002 30+30 80 cm
Mlajši 15 m 1999-2000 30+30 80 cm
Dečki/Deklice 25 m 1996-1997-1998 30+30 80 cm
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kategorija razdalja leto rojstva število puščic velikost lica
Pikapolonice 10 m 2001-2002 30+30 80 cm
Mlajši 15 m 1999-2000 30+30 80 cm
Dečki/Deklice 25 m 1996-1997-1998 30+30 80 cm

mala FITA
Mednarodno tekmovanje Mala FITA 
za mladino, ki strelja z ukrivljenim 
lokom, je pokalno tekmovanje, ki 
omogoča tekmovalcem športni izziv in 
mednarodno sodelovanje ter izmenja-
vo izkušenj.

Vsaka od držav udeleženk letno dolo-
či Fita tekmovanje, na katero se veže 
dogovorjena prireditev v tej državi.

Predvideni sta dve tekmovanji, eno v 
Italiji in eno v Sloveniji. Za leto 2010 
je v koledar Lokostrelske zveze Slo-
venije vpisano tekmovanje v Kamni-
ku, ki ga bo dne 12.6.2009 organiziral 
lokostrelski klub Kamnik, v koledar 
Italijanske lokostrelske zveze pa je 
vpisano tekmovanje v Cormonsu, ki 
ga bo dne 3.7.2010 organiziral klub 
“Compagnia Arcieri Cormòns”. 

Vsaka ekipa (SLO:ITA) je sestavljena 
iz 16-ih tekmovalcev, po 2 iz vsake 
kategorije moškega in ženskega spola 
(MM, MŽ, KM, KŽ, DM, DŽ, MDM, MDŽ). 
Kategorije so definirane glede na sta-
rost tekmovalcev skladno s pravilniki 
obeh lokostrelskih zvez.

Skladno s tem velja za leto 2010 sledeče:
−	 MDM in MDŽ: tekmovalci, stari od 

9 do 12 let (šteje letnica rojstva, 
torej rojeni 2001 – 1998)

−	 DM in DŽ: tekmovalci, ki do 31. 
decembra v letu dopolnijo največ 
14 let (1997 – 1996)

−	 KM in KŽ: tekmovalci, ki do 31. 
decembra v letu dopolnijo največ 
17 let (1995 – 1993)

−	 MM in MŽ: tekmovalci, ki do 31. 
decembra v letu dopolnijo največ 
20 let (1992 – 1990).

Tekmovalci lahko nastopajo tudi v za 
eno stopnjo višji kategoriji (npr. MDM 
v DM).

Skupno število točk posamezne eki-
pe se določi s seštevkom točk, ki jih 
osvojijo posamezni tekmovalci ekipe 
in sicer:
za osvojeno 1. mesto          4 točke
za osvojeno 2. mesto          3 točke
za osvojeno 3. mesto          2 točki
za osvojeno 4. mesto          1 točka

V primeru enakega števila točk zmaga 
ekipa, ki ima večje število prvo uvr-
ščenih itd.

Tekmovanje je odprtega tipa, tekmo-
valci, ki bodo zastopali slovensko eki-
po pa bodo povabljeni vanjo s strani 
vodje mladinskega programa.

Matej Zupanc

kategorija/lice 122 122 80 80 število puščic
MM - mladici 90 70 50 30 36+36+36+36
MŽ - mladinke 70 60 50 30 36+36+36+36
KM - kadeti 70 60 50 30 36+36+36+36
KŽ - kadetinje 60 50 40 30 36+36+36+36
DM - dečki 50 40 30 20 36+36+36+36
DŽ - deklice 50 40 30 20 36+36+36+36
MDM - ml. dečki -- -- 30 20 36+36
MDŽ - ml. deklice -- -- 30 20 36+36

Strelja se na sledeče razdalje in  
velikosti lic: 
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stopom, kar potrjuje tudi Sodniški 
zapisnik. Prvič se je zgodilo, da so 
prav vsi oddali korektno izpolnjene 
prijavnice, da so večinoma vsi korek-
tno izpolnili obrazce z zahtevanimi 
normami, da so vsi pokazali licenčne 
izkaznice, da ni bilo potrebno nikogar 
opozoriti glede oblačil in da so skoraj 
vsi počakali na podelitev medalj.

Da imamo ažurno vodene rezultate 
smo že tako vajeni. Zdi se nam sa-
moumevno, da se ta segment odvija 
tekoče. Tokrat je bilo možno zaznati, 
da so vsi udeleženi želeli opraviti svoj 
del v tem duhu.

Veliko stvari se najbrž da opraviti tudi 
bolje in tako tudi bo, če bomo deležni 
nasvetov in idej članov LZS, ki loko-
strelstvo kot način življenja in druže-
nja doživljajo že od rane mladosti.
   
Ne morem si kaj, da ne bi še enkrat 
pohvalila: Bravo vsi!

Svetlana Vran,  
tehnična delegatka LZS  

Bravo vsi! 

Pred vsako pomembno stvarjo v ka-
teri bomo sodelovali smo zaskrbljeni. 
Veliko vprašanj si zastavimo, da bi le 
vse šlo tako kot veličina dogodka zah-
teva.  Kako bo zadeva potekala? Ali 
bomo lahko opravili vse tako, kot si 
to želimo? Ali bo dogodek prinesel za-
dovoljstvo vsem, ki bodo v tej zgodbi 
sodelovali?

Seveda je želja, da bi odgovor bil DA 
velika, a ni vedno tako. Rado se kaj 
samo zalomi, včasih se zgodi, da kdo 
iz prevelike želje po uspehu pripo-
more, da se zalomi tudi nepotrebno. 
Uspeh ni odvisen od posameznika, 
temveč od vseh vpletenih. In uspelo 
nam je. Vsem! 

Državno dvoransko prvenstvo je že v 
začetnih pripravah potekalo v spro-
ščenem vzdušju. Člani Lokostrelskega 
kluba Mins Postojna so se z veliko do-
bre volje, sproščenosti in požrtvoval-
nosti lotili zahtevne priprave. Ne vem 
ali je pri njih taka navada ali je bilo 
to tokrat, ko sem z njimi sodelaovala 
v pripravah – na zaplete so se odzivali 
s smehom, z njim so reševali zagate.  
Oba dneva tekmovanja sta potekala 
tekoče. Mogoče pa se je to tudi samo 
zdelo, saj vseh želja ni bilo mogoče 
upoštevati, a vseeno, tekmovalci so 
z razumevanjem sprejeli vse, kar je 
bilo v zvezi s potekom tekmovanja od-
ločeno in s takim načinom odzivanja 
ustvarjali pozitivno vzdušje pri sodni-
kih in v organizatorjevem timu. 
Poleg navedenega so bili tekmovalci 
soustvarjalci dobrega poteka držav-
nega prvenstva tudi s svojimi izredno 
ažurnimi in točnimi prijavami ter na-
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Na kaj moramo biti pozorni pri 
nakupu sestavljenega loka
Sestavljeni lok je v zadnjih letih postal zelo 
priljubljen in je za marsikoga, ki se prvič sreča z 
lokostrelstvom tudi prvi lok, ki si ga kupi in začne 
streljati z njim. Seveda začetnik ne ve kakšen 
lok bi mu ustrezal, še manj pa kako naj bo 
nastavljen, da bo varen za uporabo, da bo 
veselje streljati z njim in seveda tudi dosegati 
zadetke.
Na trgu je danes veliko proizvajalcev 
sestavljenih lokov in vsak si lahko kupi sebi 
primernega, tako otroci kot odrasli.Tukaj sedaj 
nastopi vprašanje kateri je pravi in ustreza? 
Običajno so prodajalci tisti, ki naj bi svetovali 
kaj je najbolje. Ker pa to ni vedno tako in 
prodajalec kaj hitro ponudi lok, ki ga pač 
prodaja in morda ni ravno primeren, je prav da 
tudi sami vemo na kaj paziti, če se odločamo za 
nakup sestavljenega loka. V osnovi tu veljajo 
podobni pogoji kot za nakup golega loka, pa 
vendar so nekateri pogoji drugačni in bolj 
pomembni. 

 Najprej je potrebno ugotoviti kakšna je naša 

telesna zgradba. Ker se pri sestavljenem loku 
premaguje moč krakov na sredini napenjanja 
loka, se najprej vprašamo kakšna je naša 
kondicija in moč in nenazadnje na kaj bomo 
streljali s tem lokom. Pri izbiri bodimo pozorni, 
da nam lok ni pretežak - še posebej to velja za 

1.

Otroški 
sestavljeni lok

Tarčni, defleksni lok,
neagresivna kolesa

Lovski-3D, 
refleksni lok,
agresivna kolesa

Večja razdalja “A” - pomeni:
reflekesen, agresiven 
in hiter lok

A

Otroški lok je nerejen iz lahkih 
materialov, prilagodljivim 
potegom, deluje pa tako kot 
pravi sestavljeni lok. Ima tudi 
vgrajeno preprosto merilno 
napravo.

otroke in ženske. Naredimo preizkus in ga držimo 
z iztegnjeno roko vsaj 15-20 sekund in ne smemo 
čutiti pretirane teže, saj ga bomo kasneje še 
obtežili s stabilizatorji, utežmi, merilno 
napravo, itd. Nato izberemo moč loka, ki nam 
ustreza in jo brez problema premagamo pri vleki 
loka. V tej točki je dobro vedeti, da imajo 
nekateri loki geometrijo koles takšno, ki nam 
omogoča lažje vleči lok in pa loki s kolesi, ki 
delujejo nasprotno, bolj agresivno in sicer pri isti 
moči loka. To je povezano s samo ozivnostjo loka 
in seveda manjšo ali večjo hitrostjo puščice pri 
izletu z loka. Praviloma se za tarčno lokostrelstvo 
izbira lok z neagresivnimi kolesi, saj bomo 
streljali z znanih razdalj in pasivno. Prav zato pa 
potrebujemo lok in moč, ki bo ostala čez vse 
serije ustreljenih puščic čimbolj konstantna. 
Nasprotje od tarčnega lokostrelstva pa je poljsko 
in 3D lokostrelstvo, kjer pa zaradi aktivnega 
streljanja potrebujemo lok z večjo hitrostjo, 
impulziven in bolj refleksen - vse te lastnosti 
prepoznamo po videzu loka, ročaj je pomaknjen 
nazaj od linije vpetja krakov, kolesa so večja, 
nepravilnih oblik in kraki so praviloma krajši kot 
pri tarčnem loku. Vse te lastnosti nam 
omogočajo manjšo napako pri ocenjevanju 
razdalje do tarče in boljši zadetek. Seveda lok 
zahteva več moči in nadzora, vendar je 
ustreljenih puščic manj kot pri tarčnem 
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2. Naslednji pomemben podatek pri izbiri loka 

je seveda željeni poteg loka do končenga 
položaja. Za ta namen je priporočljivo, da se 
odločimo pri našem prvem loku, da se lahko 
nateg na kolesih enostavno nastavlja. Tako si 
bomo lok lahko kasneje, ko bomo obvladali prve 
korake lahko popolnoma prilagodili, saj se lahko 
nateg nastavlja na 1/2 inče natančno. Seveda pa 
moramo v osnovi kupiti lok ki ustreza našemu 
nategu in to si lahko enostavno izmerimo.
Načinov je več - lahko odročimo obe roke ob 
steni, nekdo nam označi konice sredincev na 
steno in izmeri razdaljo med njimi. Izmerjeno 
dolžino delimo z 2.5 in dobimo našo idealno 
dolžino natega. Ko opravljamo meritev je 
pomembno, da odročimo roke brez pretiravanja 
in pretegovanja. Ko dobimo podatek iz te 
izmere, vemo kakšen nateg na loku je ustrezen 
za nas. Fino nastavitev pa bomo opravili 
kasneje, ko bomo opremili lok z dodatki in 
izbrali ustrezen sprožilec.

Primer pravilnega natega za sestavljeni lok: Ko lok potegnemo do končenga natega imamo levo 
roko iztegnjeno, desno tesno pokrčeno v liniji puščice in tetiva se nam dotika konice nosa in 
poteka preko kotička ustnice. Zaradi uporabe različnih sprožilcev je pot tetive lahko drugačna, 
vendar velja da, naj se konica nosu dotika tetive.

A

Primer kako izmerimo naš poteg z odročitvijo rok.

IZMERIMO ODROČITEV IN DELIMO Z 2.5

Primer pravilnega potega.

3. Opremo sestavljenega loka sestavljajo 

merilna naprava, stabilizator, sprožilec in 
puščice. Pri nakupu opreme je ponovno 
pomembno, da ustreza nam in našim 
sposobnostim, ter da je tudi skladna s predpisi s 
katerimi se kasneje srečamo na prvem 
tekmovanju. Naj bodo ti dodatki  kvalitetni, saj 
ni potrebno, da jih menjamo z morebitno 
kasnejšo menjavo loka. Naj bodo tudi čim lažji, 
da držimo težo kompletnega loka nam 
primerno. Pa pojdimo po vrsti. 

Stabilizator je običajna oprema vsakega 
sestavljenega loka in njegova funkcija je 
predvsem stabilizacija tako loka kot strelca. 

Če želimo doseči dobro stabilizacijo 
potrebujemo primerno dolg stabilizator (od28” 
dalje), ki je čim lažji, priporoča se karbonski in 
naj ima možnost dodajanja uteži na koncu 
stabilizatorja - te bomo dodajali kasneje po 
potrebi za optimalno stabilizacijo loka pri 
merjenju.

Merilna naprava je cenovno drag kos opreme in 
kljub temu se pri njej ne varčuje. Izbira je velika 
- ponovno naj bo čim lažja, robustna in fino 
nastavljiva. K merilni napravi spada še scope z 
lečo, tudi ta naj bo kvaliteten z lečo povečave 6X 
za tarčno lokostrelstvo in morda eno s povečavo 
4X za 3D lokostrelstvo.
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Sprožilec je prav tako zelo pomemben kos 
opreme, ki spada k sestavljenemu loku in izbira 
je bogata - če hočemo kvaliteto tudi ni poceni. 
Prevladujeta 2 tipa sprožilcev in 2 načina 
proženja. Za začetnika je priporočljiv zapestni 
sprožilec in kasneje je odločitev vsakega 
posameznika za ročni tip - ki se najbolj pogosto 
uporablja v tarčnem lokostrelstvu. Za poljsko in 
3D lokostrelstvo pa je bolj v uporabi zapestni - 
srečujemo pa oba tipa v obeh disciplinah. 
Običajno se en in drugi tip sprožilca proži s 
pritiskom na prožilo, lahko pa izberemo tudi 
vlečni oz. “back tension” sprožilec, ki se aktivira 
z vleko hrbtnih mišic in naklonom roke. Ta tip 
sprožilca je v uporabi pri izkušenih lokostrelcih 
in se ga za začetnike ne priporoča. Pri izbiri je še 
pomembno, da velikost sprožilca ustreza 
velikosti dlani lokostrelca in vsi resni 
proizvajalci ponavadi nudijo 2 ali 3 velikosti med 
katerimi lahko izbiramo.

Na koncu pa lahko rečemo še kakšno o puščicah. 
Seveda je tudi tu cela znanost kakšne so najbolj 
primerne pa to pustimo za kdaj drugič. 
Pomembno je sledeče: Glede na moč loka, ki jo 
imamo potrebujemo primerno trdoto puščic. Na 
splošno velja za sestavljeni lok da je bolje če so 
bolj trde kot ne, torej izberemo trdoto po Easton 
karti za izbiro primernih cevk in se lahko 
odločimo za malo tršo kot kaže karta. Dolžina je 
prav tako pomembna in dober prodajalec bo znal 
svetovati pravo dolžino, sicer pa je tudi ta 
odvisna oz. neposredno vpliva na trdoto, kar na 
koncu definiramo s pravilno težko konico. 
Če bomo streljali v dvoranah je dobro kupiti 

aluminij puščice, naj imajo čim večji premer - po 
FITA pravilih lahko uporabimo 2315 in 2312, ki je 
tudi največji še dovoljeni premer cevke in za 
dvorano izberemo tudi čim težjo konico (do 
200g) in dolga 4” naravna peresa. Pri dvoranski 
puščici največjega premera 9.3 mm naj še velja 
opozorilo, da je treba peresa lepiti direktno na 
cevko brez uporabe wrapov, ki povečajo 
debelino cevke do te mere, da postane po 
najnovejših FITA predpisih nedovoljena.  Ko pa 
streljamo zunaj na tarče je najbolje ravno 
obratno in sicer primerno trde karbonske 
puščice, tanke, nižja in manjša peresa ter 
primerno težka konica. Kako pa najlažje 
pridemo do res ustreznih podatkov za dobro 
puščico pa morda v članku naslednje Puščice. 
Slednje je sicer skrbno varovana skrivnost 
uspešnih lokostrelcev, velja pa nekaj preprostih 
zakonitosti, ki nam pomagajo izbrati dobro 
puščico, ampak o tem naslednjič.

Če bomo pri nakupu sestavljenega loka 
upoštevali zgoraj omenjeno, smo lahko 
prepričani, da bomo kupili lok in opremo, ki nam 
bo dobro služila in dala dobre smernice za 
morebitno kasnejšo nadgradnjo opreme. Vsak 
lokostrelec je kar se tiče osebnosti in sloga 
popolnoma unikaten in opremo je potrebno 
prilagoditi lokostrelcu in ne obratno. Naj tudi 
velja da najbolj prestižne blagovne znamke niso 
najboljše, so pa običajno najdražje. Torej je 
potrebno pogledati na nakup sestavljenega loka 
iz vseh zornih kotov - predvsem pa ga je potrebno 
pred nakupom imeti možnost preizkusiti.

Sandi Janežič
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Vegas shoot 2010
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Če govorimo o indoor lokostrelskih 
tekmah, potem je vsakoletna tekma 
v Las Vegasu gotovo največji tovrsni 
dogodek. Ne samo da je največja, je 
tudi najbolj posebna, tako po številu 
lokostrelcev, publike kot tudi poseb-
nih prilagojenih pravil, ki s FITA pra-
vili, kot jih poznamo mi nimajo veliko 
skupnega. Vsekakor pa je prav zaradi 
tega izredno zanimiva in privabi vsako 
leto veliko udeležencev.

Letos se jo je udeležilo več kot 1600 
lokostrelcev v vseh kategorijah. Ka-
tegorije so na tej tekmi tudi nekaj 
posebnega saj razen v t.i. champion 
kategoriji compounda in recurva ne 
poznajo delitve med moške in ženske. 
Vse ostale kategorije so namreč meša-
ne in enakopravne. Tudi pravila za ka-
tegorije so prilagojena in dovoljujejo 
marsikaj kar na FITA tekmovanjih ne 
poznamo. Tako najdemo v golem loku 
možnost uporabe stabilizatorja in pri-
lagojene merilne naprave. Pri compo-
undu se dovoljuje uporaba do 80 fun-
tov močnih lokov, debelejših puščic, 
konic, in še bi lahko naštevali. Lica so 
bodisi enojna 40 cm ali pa posebna 3 
spot vegas lica, kjer so t.i. zajčki raz-
porejeni v trikot na sivi podlagi. Raz-
dalja je 20 yardov oz. 18 metrov, kar 
pa je enako kot na naših tekmah.

Letos so se tekmovalna odvijala v dveh 
sejemskih halah na skupno 105 tarčah 
s po 4 tekmovalci in v 4 izmenah. Prva 
izmena je začela tekmovanje že zgo-
daj zjutraj ob 7 uri in potem naslednji 
ob 10 uri, pa 13 uri in zadnji ob 16 uri. 
Imeli smo 3 tekmovalne dneve in vsak 
dan se je streljalo eno serijo po 30 
puščic, Zakljkuček tekmovanj so bili 
zadnji dan finali v champion katego-
riji, ki se je tudi letos končala s sho-
ot off-om in nespornim zmagovalcem 
v compound kategoriji, ki je bil letos 
kanadčan Dietmar Trillus pred Jesse 

Broadwaterjem s katerim sta imela 
shoot off. Nam bolj znani Dave Cou-
sins je končal na petem mestu. Potek 
posamezne tekme je tudi bolj druga-
čen kot smo ga vajeni pri nas in sicer 
se prične s 30 minutnimi poskusnimi 
streli na svoji tarči, potem slediti dve 
poskusni seriji in nato tekma. Name-
noma nisem omenil da se prične z 
ogrevanjem, ker je tudi ogrevanje lo-
kostrelcev čez lužo malo drugačno od 
našega, namreč tam se v večini prime-
rov pred začetkom streljanja ogrevajo 
s 3 dcl Starbuks kavo, kakšnim ham-
burgerjem ali pa krofom in potem po 
lok pa streljat. Lahko rečem da smo 
izpadli posebneži ko smo krilili z roka-
mi in se raztegovali. Ko se začne redni 
del tekme je za vsako serijo je na vo-
ljo 230 sekund časa in po 5 seriji se 
zamenjajo pozicije streljanja. Gornji 
in spodnji na tarčah morajo zamenjati 
pozicije med seboj. Ker pred pričet-
kom streljanja pozicije niso določene 
velja zakon hitrejšega in sicer vsak 
posameznik sam namesti svoje lice na 
pozicijo, ki je trenutno prazna. Ker 
velja pravilo, da je najboljše začeti 
na gornji poziciji in potem nadalje-
veti na spodnji, si lahko predsatvljate 
kako hitro se popolnijo gornje pozi-
cije. Nasprotno od tega pa se vsaka 
serija začne s streli na spodnje tarče 
in ta vrstni red ostane nespremenjen, 
vedno začenjajo streljati tisti ki ima-
jo spodnjo tarčo. Omeniti velja tudi, 
da je vsak lokostrelec na tej tekmi 
resnični gospodar svoje tarče-lica, saj 
se sodniki ne smejo dotikati lic in ne 
smejo zamenjati nobene tarče pa če 
je še tako raztrgana. To pravico ima 
samo tekmovalec in niso redkost lica, 
ki jim praktično manjka kompleten 
vegas center pa to nikogar ne moti. 
Sicer pa se tekmovalci na vsaki tarči 
dogovorijo sami katera dva bosta pi-
sala score, kdo bo čital zadetke in kdo 
bo elektronsko vnašal rezultate. Naj 
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omenim še da je skoraj obvezna »dres 
code« za Vegas tekme – t.i. obleci se 
kar si želiš in tako prevladujejo kav-
bojke, kratke hlače, opanki, kavboj-
ski škornji in klobuki, usnjeni jopiči, 
izdatne tetovaže, itd. Na tekmi so se-
veda prisotni tudi sodniki in sicer na 
35 tarč oz. 140 lokostrelcev sta dva 
sodnika, ki pa res nimata težkega dela 
saj se razen v primeru ko nekdo želi 
potrditev zadetka, ki je na črti ne 
vtikata v tekmo, razen z žvižgom za 
začetek in konec vsake serije. Seve-
da tudi pregleda orožja nismo doži-
veli. Temu primerno je tudi vzdušje v 
dvoranah, saj tišine ne poznajo in te 
živžav v ozadju ne sme motiti pa je 
vse v najlepšem redu. Skratka tekma, 
ki je vredna udeležbe, če ne zaradi 
drugega pa zaradi vsega zgoraj ome-
njenega. Pa še ena zanimivost – tek-
ma se je tudi letos odvijala v hortelu 
Riviera hotel in Casino, ki je bil v času 
dogodka zaseden do zadnje sobe. Lo-
kostrelci smo svoje loke sestavili kar v 
sobah in potem z sestavljenim lokom 
in opasanim tokom hodili po hotelu, 
med igralnimi avtomati in kamorkoli 
si pogledal je nekdo držal lok v roki 
ali pa imel prislonjenega ob igralni 
avtomat ali barski pult. Torej prena-
šanje »orožja« pripravljenga na strel 
po hotelu ni nikogar motilo, enako je 
veljalo za ulice okrog hotela kjer so 
lokostrelci iz sosednjih hotelov hodili 
po cesti z loki v rokah.

Ker pa je to res velik dogodek, ki ga 
sicer organizira ameriška nacionalna 
field zveza pa brez močnih sponzorjev 
kljub sorazmerno visokim štartinam 
ne gre. Tako so letos izdatno podprli 
ta dogodek vsi večji ameriški proizva-
jalci lokostrelske opreme kot so Hoyt, 
Easton, PSE, Mathews, Martin, Lanca-
ster archery supply, Carter, TRU ball, 
Limbsawer, Brownell, BCY, Sure lock, 
Copper John, Bohning, Shibuya in še 
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mnogi drugi da ne naštevam naprej. 
Vsi omenjeni so v eni od hal postavili 
tudi sejmišče in tako smo imeli mo-
žnost v živo spoznati in preizkusiti vse 
najnovejše dosežke teh proizvajalcev. 
Ti so tudi poskrbeli za sponzorirane 
breplačne seminarje o lokostrelstvu, 
večerne dogodke z »ballon dropom« 
kjer se vsi zapodijo v balone na sre-
di dvorane in v skoraj vsakem balonu 
je bila nagrada, ki so jo prispevajo ti 
sponzorji.

Cel dogodek streljajnja championship 
kategorij pa je prenaša tudi archery 
TV, ki je dogodek medijsko podprla 
tudi širše v Ameriki. Kljub mesecu fe-
bruarju je bilo v Vegasu toplo vreme, 

čez dan okoli 20 stopinj in zvečer oko-
li 8, vsekakor prijetno glede na zimske 
razmere pri nas.

Torej Vegas shoot 2010 je za nami in 
ostal nam bo v lepem spominu in ver-
jetno se ga bomo lokostrelci.si udele-
žili tudi drugo leto, vsi, ki pa imate 
podobno željo pa se za koristne infor-
macije lahko obrnete na nas in z ve-
seljem vam bomo pomagali, kako do 
ugodnih letalskih kart, hotela in osta-
lih drobnimi informacijami, ki smo jih 
spoznali na tem dogodku. Za Vegas po 
Vegasu in skoraj v živo lokostrelci.si.
Uradna stran dogodka:  
http://www.nfaa-archery.org/tour-
naments/vegas/index.cfm

Sandi Janežič
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Določila o oblačilih 
in obutvi na tekmovanjih
V tekmovalnem pravilniku LZS je zapi-
sano, da so oblačila za tekmovalce in 
trenerje na tekmovanjih po koledarju 
LZS predpisana s pravili FITA in slede-
čimi dopolnili:

• tekmovalci v tarčnem lokostrel-
stvu tekmujejo v klubskih ali be-
lih oblačilih,

• tekmovalci v ostalih panogah 
tekmujejo lahko tudi v terenskih 
oblačilih.

Klubska oblačila morajo biti enotna. 
Naziv kluba mora biti najmanj na 
enem delu oblačil dobro razpoznaven. 
V primeru, da klub nima enotnih obla-
čil, je osnovna barva bela. To pomeni, 
da če nek član kluba nima klubskega 
oblačila, bo lahko streljal le, če bo 
imel oblečeno belo majico (brez vsa-
kega napisa) in bele hlače. Ob hla-
dnem vremenu si tekmovalec obleče 
toplo oblačilo spodaj in klubsko ali 
belo majico (pa četudi ima kratek ro-
kav) povrhu. Pri nizkih temperaturah 
ali ob dežju je dovoljena uporaba to-
plejših oblačil ter zaščitnih pokrival, 
ki glede barve odstopajo od belih ali 
klubskih oblačil. 

V ostalih panogah (3D, poljsko loko-
strelstvo, arkatlon, clout in flight) 
klubska oblačila niso obvezna, so pa 
zaželena. Na teh tekmovanjih tekmo-
valci praviloma nastopajo v klubski 
majici ali zgornjem delu trenirke ter 
v terenskih hlačah, ki niso maskirnih 
barv. 

Na vsakem tekmovanju morajo vsi tek-
movalci nositi štartne številke. Štartna 

številka mora biti pritrjena na toku ali 
stegnu tekmovalca in mora biti dobro 
vidna. To seveda pomeni, da mora biti 
pritrjena na vidnem mestu z dvema 
sponkama, da se ne obrača. 

Obvezna je obutev, ki mora ustrezati 
varnostnim ter športno tehničnim zah-
tevam. Obutev mora biti povsem za-
prta. Niti v tarčnem lokostrelstvu ne 
more na strelišče nihče z neustrezno 
obutvijo niti v največji vročini. Dolo-
čilo velja tako za tekmovalce kot tudi 
za trenerje, organizatorje in sodnike. 
Pri dvoranskih tekmovanjih je obve-
zna uporaba športne obutve, ki ima 
podplate iz materialov, ki ne puščajo 
sledov. Sodniki pazijo tudi na to, da se 
njihovih korakov ne sliši. Ob vstopu v 
vsako športno dvorano se je praviloma 
potrebno preobuti - v nobeno dvorano 
se praviloma ne vstopa v isti obutvi, v 
kateri smo hodili zunaj. 

Vsak tekmovalec mora poskrbeti, da 
uporablja urejena oblačila. Lokostrel-
cem z zelo zamazanimi ali strganimi in 
razrezanimi oblačili ali obutvijo lahko 
sodnik po opozorilu prepove nastop na 
tekmovanju. 



PUŠČICA 24 

Oblačila reprezentance LZS so eno-
tna. Reprezentančna oblačila zagotovi 
IO LZS. Vsak član reprezentance prej-
me reprezentančno oblačilo, ki je last 
LZS. Član reprezentance sme repre-
zentančno oblačilo uporabljati samo 
v skladu z navodili vodstva reprezen-
tance. Nedovoljeno je spreminjanje 
kroja, dodajanje ali odvzemanje em-
blemov. Samo z dovoljenjem IO LZS je 
možno uporabiti reklamne površine, ki 
jih FITA dovoljuje. Od nosilcev držav-
nih oblačil se zahteva zgledno športno 
obnašanje. Ta določila veljajo tudi za 
trenerje in funkcionarje. 

Pri mednarodnih nastopih so slovenski 
lokostrelci podvrženi omejitvam po 
pravilih FITA, ki se nanašajo na obla-
čila ter reklame. Nastopati morajo 
v nacionalnih oblačilih, ki so za celo 
ekipo enotna in po pravilih označena 
(napis ali oznaka države, ime tekmo-
valca, oznaka spremljevalca) in imajo 
omejeno velikost reklame. 

Tudi za sodnike veljajo določila o 
oblačilih. Kroj in barvo nacionalnih 
sodniških uniform določi IO LZS, nji-
hovo uporabo pa Sodniška komisija s 
svojim poslovnikom. 

Zelo težko je tekmovalcu na tek-
movanju onemogočiti nastop zaradi 
oblačila, vendar je treba spoštovati 
napisana pravila. Ugotavljam, da smo 
na naših tekmovanjih glede oblačil 
naredili velik korak naprej in da tek-
movalci določila oblačenja kar dobro 
spoštujejo. Še vedno pa se pripeti, 
da pride na tekmovanje neustrezno 
oblečen začetnik. Še posebej hudo 
je, če je to otrok. Klubskim trenerjem 
priporočam, da pred nastopi znova in 
znova opozorijo svoje varovance na 
določila o oblačilih na tekmovanju. 
Priporočam tudi, da imajo s seboj eno 
belo rezervno majico in en spodnji del 
trenirke. Še vedno se namreč zgodi, 
da pride kak tekmovalec na tekmo ne-
ustrezno oblečen, trener pa zmajuje 
z glavo in zagotavlja, da je vse opozo-
ril. Če bo tekmovalec oblekel spodnji 
del trenirke in belo majico, bodo to 
sodniki še tolerirali, ne bodo pa dopu-
stili streljanja v neustrezni majici in 
neustrezni obutvi. 

Irena Rosa
FITA mednarodna lokostrelska sodnica  

in predsednica LZS
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Toxofil - oblačila  
za vsakega lokostrelca

Lokostrelci smo športniki, ki smo kar 
se tiče oblačil dokaj zahtevni glede na 
ostale športe. Naša oblačila morajo biti 
primerno krojena in ne smejo ovirati 
lokostrelca pri streljanju, hkrati pa 
se mora v njih počutiti udobno in 
prijetno.  Z vsemi temi  ¨problemi¨ se 
je spoprijelo kanadsko podjetje Toxofil 
in rezultat je sklenitev pogodbe z 
krovno lokostrelsko organizacijo FITA 
o sodelovanju in oskrbi tekmovalcev 
in ostalih udeležencev tekmovanj z 
oblačili.

Oblačila Toxofil se ponašajo z vrhunsko 
kvaliteto materialov, saj so njihove 
majice izdelane iz Coolmax materialov.  
Coolmax je svetovno znana trgovska 
znamka, ki že od leta 1986 izdeluje in 
izpopolnjuje športna oblačila.  

Zakaj torej izbrati izdelke iz 
Coolmax materiala?
• Coolmax ® tkanine potiskajo 

vlago stran od kože, jo dobro  
vpijajo  in širijo v celotni 
strukturi kar omogoči povečano 
stopnjo izhlapevanja in hitro 
sušenje, ter hkrati preprečuje 
znojenje in širjenje neprijetnega 
vonja.

• Coolmax ® tkanine odlikuje 
¨year-around comfort¨ kar 
pomeni, da nas poleti varuje 
pred sončnimi UV žarki in 
vročino, v hladnem vremenu pa 
ohranja telesno temperaturo in 
nas tako varuje pred mrazom

• Coolmax ® tkanine so enostavne 
za vzdrževanje, se zelo hitro 
sušijo, zaradi svoje prožnosti pa  
likanje ni potrebno.
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V Toxofilu so na voljo dve vrsti 
Coolmax majic 

Majice Toxo-Pro so iz tanjšega zelo 
propustnega materiala, namenjene 
vrhunskih športnikom, reprezentan-
tom in ljudem, ki se  morajo popolno-
ma posvetiti športu. Majica z posebno 
krojenimi rokavi za lokostrelca ima 5¨ 
zadrgo in ovratnik, ki nikakor ne ovi-
ra strelca in daje prefinjen in uglajen 
videz. Na voljo je v treh barvnih kom-
binacijah, pri čemer je osnova bela, 
dodatki pa v mornarsko modri, črni ali 
rdeči barvi, v merah od XS do XXL.  Iz-
birate lahko med moškim in ženskim 
krojem, majica pa nosi na desnem ro-
kavu vtisnjen logo FITE, saj prav ta iz-
delek  predstavlja temelj sodelovanja 
med Toxofilom in FITO.

Majice Toxo-Fit so prav tako izdelane 
iz materiala Coolmax, le da je ta v za 
odtenek debelejši izvedbi in primer-
nejša za široki krog lokostrelcev. Tudi 
ta model ima na izbiro ženski in moški 
kroj, 5¨ zadrgo in ovratnik, na voljo 
pa je v šestih barvnih kombinacijah 
in merah od XS do XXL.  Različica te 
majice je Toxo-V Fit, ki je na voljo 
brez ovratnika z V izrezom in enakimi 
karakteristikami.

Iz Toxofil kolekcije artiklov iz Coolmax 
materialov je na voljo še Toxo-Skin 
kompresijska majica z dolgimi rokavi, 
primerna tako za vroče poletne dni 
kot zaščita pred sončnimi žarki, kot 
tudi za hladne in vetrovne dni kot 
podmajica in zaščita pred mrazom. 
Majica je na voljo v štirih barvah in 
kot Unisex model v veličinah od XS do 
XXL.

Poleg majic izdelujejo v 
podjetju Toxofil tudi ostala 
oblačila za lokostrelstvo. 
Predstavljamo vam še Toxo-
Supllex športne hlače, ki 
so na voljo le v črni barvi. 
Narejene so iz SUPPLEX® 
materiala, ki je na otip 
prijetnejši od bombaža, ima 
pa vse prednosti modernih 
tehnologij fiber vlaken, saj 
se ne mečka, barve so bolj 
obstojne, se hitreje sušijo 
in ohranjajo svojo obliko. 
Na voljo so v Unisex kroju v 
velikostih od XS do XXL.

V Sloveniji je uradni zastopnik za 
Toxofil izdelke podjetje Dišport d.o.o., 
več informacij in celotno ponud-
bo pa si lahko ogledate na interne-
tni strani podjetja www.disport.si  
                                      Dolores Čekada
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Pregled kategoriziranih 
športnikov v letu 2010
TARČNO LOKOSTRELSTVO, februar od   do 
 
PERSPEKTIVNI RAZRED 
  
1 Rijavec Jan LD Logatec  01/10/2009 30/09/2011
2 Černe Toja LK Feniks  01/10/2009 30/09/2011
3 Štrajhar Klemen LK Kamnik  01/02/2009 31/01/2011
 
DRŽAVNI RAZRED
   
1 Krt Petra  LK Šenčur  01/06/2009 31/05/2010
2 Krička Uroš LK Varing Novo mesto 01/06/2009 31/05/2010
3 Pirc Božo  LK Varing Novo mesto 01/06/2009 31/05/2010
4 Komočar jaka LK Kamnik  01/06/2009 31/05/2010
5 Rajh Gregor LK Kamnik  01/06/2009 31/05/2010
6 Lukančič Jadran LD Logatec  01/02/2010 31/01/2011
7 Sitar Dejan LK Varing Novo mesto 01/02/2010 31/01/2011
8 Tomat Najka LS Škofja Loka  01/02/2010 31/01/2011
9 Omerzel Tomaž LK Varing Novo mesto 01/02/2010 31/01/2011
10 Kus Anže  LK Šenčur  01/02/2010 31/01/2011
11 Umer Ana  LK Ankaran  01/02/2010 31/01/2011
12 Zupan Andrej LS Škofja Loka  01/02/2010 31/01/2011
13 Jamnik Marko DL Dravograd  01/02/2010 31/01/2011
14 Bauer Kristjan LD Logatec  01/06/2009 31/05/2010
15 Majer Damjan LK Feniks  01/06/2009 31/05/2010
16 Lukšič Vanja LK Dolenjske toplice 01/06/2009 31/05/2010
17 Mažgon Rok LK Dolenjske toplice 01/06/2009 31/05/2010
18 Marcen Matej LK Kamnik  01/06/2009 31/05/2010
19 Krajnc Žare LK Gornji grad  01/06/2009 31/05/2010
20 Mori Ivan  DL Dravograd  01/06/2009 31/05/2010
21 Fideršek Matej  LK Kamnik  01/06/2009 31/05/2010
22 Žlender Matija LK Ankaran  01/02/2010 31/01/2011
23 Fink Iztok  LK Dolenjske toplice 01/02/2010 31/01/2011
24 Šetina Klemen LK Varing Novo mesto 01/10/2009 30/09/2010
 
MLADINSKI RAZRED
   
1 Strušnik Peter LS Škofja Loka  01/06/2009 31/05/2010
2 Ferencek Aljaž KL Kranj  01/06/2009 31/05/2010
3 Kolenko Luka LK Žalec  01/06/2009 31/05/2010
4 Cehner Gašper DL Dravograd  01/10/2009 30/09/2010
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POLJSKO LOKOSTRELSTVO, februar od   do 

MEDNARODNI RAZRED   
1 Kosec Mihael LK Kamnik  01/10/2009 30/09/2011
2 Sitar Dejan LK Varing Novo mesto 01/10/2009 30/09/2011

PERSPEKTIVNI RAZRED   
1 Umer Ana  LK Ankaran  01/02/2009 31/01/2011

DRŽAVNI RAZRED   
1 Žlender Matija LK Ankaran  01/02/2010 31/01/2011
2 Pirc Kristjan LK Feniks  01/02/2010 31/01/2011
3 Krička Uroš LK Varing Novo mesto 01/10/2009 30/09/2010
4 Krajnc Žare LK Gornji grad  01/10/2009 30/09/2010
5 Drame Sandi LK Šenčur  01/10/2009 30/09/2010
6 Černe Toja LK Feniks  01/10/2009 30/09/2010
7 Podržaj Marjan LK Šenčur  01/10/2009 30/09/2010
    
    
    
3D LOKOSTRELSTVO, februar  od   do 
 
MEDNARODNI RAZRED   
1 Vavtar Nina VLR Vilijem  01/02/2009 31/01/2011
2 Rebec David LK Koroška  01/02/2009 31/01/2011
3 Rožmanec Darja LK Potens  01/02/2010 31/01/2012
4 Izgoršek Andreja LK Šenčur  01/02/2010 31/01/2012
5 Natlačen Vanda LK Mins Postojna 01/02/2010 31/01/2012
 
DRŽAVNI RAZRED   
1 Kosec Mihael LK Kamnik  01/02/2010 31/01/2011
2 Baraga Sebastijan DLLL Snežniška Diana 01/02/2010 31/01/2011
3 Oberstar Jože DLLL Snežniška Diana 01/02/2010 31/01/2011
4 Ravnjak Jože LD Koroška  01/02/2010 31/01/2011
5 Kocman Marjan LK Turjak  01/02/2010 31/01/2011
6 Kržič Rado  VLR Vilijem  01/02/2010 31/01/2011
7 Modec Božidar DLLL Snežniška Diana 01/02/2010 31/01/2011
8 Oblak Aci  DLLL Ljubljana  01/02/2010 31/01/2011
9 Turšič Slavko LD Koroška  01/02/2010 31/01/2011
10 Drame Sandi LK Šenčur  01/02/2010 31/01/2011
11 Kostanjevec Roman VLR Vilijem  01/02/2010 31/01/2011
12 Berus Marko LK Dolenjske toplice 01/02/2010 31/01/2011
13 Ahac Stanislav LK Turjak  01/02/2010 31/01/2011
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Osvojene medalje na EP in SP
ter uvrstitve na OI

  
2009         
   
Svetovno prvenstvo 3D, Latina - Italija      
Bronasta medalja ekipno  ROŽMANEC DARJA    članice   ekipno  
  IZGORŠEK ANDREJA       
  NATLAČEN VANDA       
   
Evropsko prvenstvo FIELD, Champagnac - Francija     
Bronasta medalja  SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok 
Bronasta medalja  KOSEC MIHAEL   člani  goli lok  
    
Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Champagnac - Francija   
Zlata medalja  JANEŽIČ AJA   mladinke sestavljeni lok 
     

   
2008         
   
Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Wales - Velika Britanija   
Zlata medalja  UMER ANA   mladinke ukrivljeni lok 
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Evropsko prvenstvo FITA, Vittel - Francija       
Srebrna medalja  SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok  
     

Evropsko prvenstvo 3D, Punta Umbria - Španija      
Srebrna medalja  VAVTAR NINA   članice  goli lok  
Bronasta medalja  ROŽMANEC DARJA   članice  sestavljeni lok 
Bronasta medalja  REBEC DAVID   člani   sestavljeni lok 
         
                                                         
                                                                             2007 
        
Svetovno prvenstvo 3D, Sopron - Madžarska      
Zlata medalja  REBEC DAVID  člani sestavljeni lok 
Bronasta medalja  PODRŽAJ MARJAN  člani  goli lok  
Bronasta medalja ekipno  TURŠIČ SLAVKO  člani  ekipno  
  PODRŽAJ MARJAN      
  GORŠIČ EDO
     
Svetovno prvenstvo SKI-ARCHERY, Moskva - Rusija    
Srebrna medalja  VONČINA VID  člani 10 km masovni  
      štart  
    
Evropsko prvenstvo FIELD, Bjelovar - Hrvaška       
Zlata medalja ekipno  ČEKADA DOLORES   članice  ekipno  
  MARCEN MAJA       
  IZGORŠEK ANDREJA       
Bronasta medalja ekipno  MUZNIK IVAN   člani  ekipno  
  SITAR DEJAN       
  KOSEC MIHAEL       
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Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bjelovar - Hrvaška    
Srebrna medalja  VAVTAR NINA   mladinke goli lok  
         
       
2006
         
Svetovno prvenstvo FIELD, Gothenburg - Švedska      
Zlata medalja  ČEKADA DOLORES   članice  ukrivljeni lok 
     

Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Gothenburg - Švedska    
Zlata medalja  KRT PETRA   mladinke goli lok 
Bronasta medalja  JELENC URBAN   mladinci  goli lok  
Bronasta medalja ekipno  JELENC URBAN   mladinci  ekipno  
  KERN LUKA       
  KERN MATJAŽ       

   
2005         

Sredozemske igre FITA, Almeria - Španija       
Bronasta medalja ekipno VERBIČ DARJA   članice  ukrivljeni lok 
 ČEKADA DOLORES     ekipno  
 KRIŽE BARBARA       
   
Svetovne igre FIELD, Duisburg - Nemčija       
Srebrna medalja SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok
  

       
Svetovno prvenstvo FITA, Madrid - Španija 
Bronasta medalja  SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok 



PUŠČICA 32 

Svetovno prvenstvo 3D, Genova - Italija       
Zlata medalja  NATLAČEN ANDREJ   člani  ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  BERIČ KARMEN   članice  ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  GRUDEN ANA   članice  dolgi lok  
    
Svetovno mladinsko prvenstvo INDOOR, Aalborg - Danska    
Bronasta medalja  KAŠE META   mladinke  sestavljeni lok 
     
Svetovno prvenstvo Ski Archery, Forni Avoltri - Italija    
Srebrna medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  šprint  
Zlata medalja  VONČINA VID   mladinci  šprint  
Zlata medalja  VONČINA VID   mladinci  zasledovalno 
Srebrna medalja  VONČINA VID   mladinci  skupinski štart 
Srebrna medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
  MARINŠEK JAKA       
  VONČINA VID       
   
Evropsko prvenstvo FIELD, Rogla - Slovenija       
Srebrna medalja  ČEKADA DOLORES   članice  ukrivljeni lok 
Srebrna medalja  SITAR DEJAN   člani   sestavljeni lok 
     
Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Rogla - Slovenija    
Zlata medalja  LUKANČIČ JADRAN   mladinci  ukrivljeni lok 
Srebrna medalja  JELENC URBAN   mladinci  goli lok  
Srebrna medalja  ŽLENDER MAJA   mladinke ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  LEBEN MANCA   mladinke goli lok  
Srebrna medalja ekipno  JELENC URBAN   mladinci  ekipno  
  LUKANČIČ JADRAN       
  KERN MATJAŽ       
    
         
               2004 
         
  
Svetovno prvenstvo FIELD, Plitvice - Hrvaška       
Bronasta medalja ekipno  PODGORŠEK STAŠA   članice   ekipno  
  ČEKADA DOLORES       
  MARCEN MAJA       
   
Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Plitvice - Hrvaška    
Zlata medalja  MUZNIK IVAN   mladinci  ukrivljeni lok 
Zlata medalja  ŽLENDER MAJA   mladinke ukrivljeni lok 
Srebrna medalja  MAŽGON ROK   mladinci  ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  NATLAČEN ANDREJ   mladinci  goli lok
Zlata medalja ekipno  NATLAČEN ANDREJ   mladinci  ekipno 
  MUZNIK IVAN
  KURET ANDRAŽ
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Svetovno prvenstvo Ski Archery, Pokljuka - Slovenija 
Srebrna medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  šprint  
Srebrna medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  zasledovalno 
Srebrna medalja  POKLUKAR JOŽE   člani  ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
  LAH GABER       
  ZUPAN ANDREJ       
   
Evropsko mladinsko prvenstvo INDOOR, Sassari - Italija    
Zlata medalja  KAŠE META   mladinke sestavljeni lok 
Srebrna medalja ekipno  OŠEP ALEKSANDER   mladinci  sestavljeni lok  
  KURET ANDRAŽ     ekipno  
  JERIN GREGA       

2003         

Svetovno prvenstvo 3D, Sully-sur-Loire - Francija      
Zlata medalja  PODGORŠEK STAŠA  članice  ukrivljeni lok 
Srebrna medalja ekipno  PODGORŠEK STAŠA  članice   ekipno  
  SLUGA DARJA       
  GRUDEN ANA       
   
Svetovno mladinsko prvenstvo INDOOR, Nimes - Francija    
Srebrna medalja  MUZNIK IVAN  mladinci  ukrivljeni lok

Svetovno prvenstvo Ski Archery, Mittenwald - Nemčija    
Zlata medalja  ZUPAN ANDREJ  člani  šprint  
Bronasta medalja  ZUPAN ANDREJ  člani  ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
  MARADIN IVAN       
  VONČINA VID       
   
Evropsko prvenstvo FIELD, Vagney - Francija       
Srebrna medalja  KRAJNC ŽARE  člani   goli lok  
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Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Vagney - Francija
Srebrna medalja  SMODE GAŠPER  mladinci   goli lok  
    
Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Atene - Grčija     
Bronasta medalja ekipno OŠEP ALEKSANDER  kadeti    sestavljeni lok  
  BROVČ ALEKSEJ      ekipno  
  PERHAČ PRIMOŽ       
   
         
                                          2002 
         
Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Nymburk - Češka    
Srebrna medalja ekipno  OŠEP ALEKSANDER   kadeti  sestavljeni loK 
  BROVČ ALEKSEJ     ekipno  
  KURET ANDRAŽ       
   
Svetovno prvenstvo Ski Archery, Pokljuka - Slovenija    
Srebrna medalja  RANT ROK   mladinci  individualno 
Bronasta medalja  VONČINA VID   mladinci  šprint  
Srebrna medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
  RANT ROK       
  ANDREJKA BORIS       
   
Evropsko prvenstvo INDOOR, Ankara - Turčija      
Zlata medalja  GRÖGL TEVŽ   člani  sestavljeni lok 
Bronasta medalja ekipno  GRÖGL TEVŽ   člani  sestavljeni lok  
  SITAR DEJAN     ekipno  
  OŠEP ŠTEFAN       
   
Evropsko prvenstvo FITA, Oulu - Finska       
Srebrna medalja ekipno  SITAR DEJAN   člani   sestavljeni lok 
  UŠAJ RAJKO     ekipno  
  GRÖGL TEVŽ       
  HODNIK TOMAŽ       
   

                                       2001 
         
Svetovne igre FIELD, Akita - Japonska       
Srebrna medalja  KRAJNC ŽARE   člani  goli lok  
    
Svetovno prvenstvo FITA, Beijing - Kitajska       
Zlata medalja  SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok  
     
Evropsko prvenstvo FIELD, Železna ruda - Češka      
Srebrna medalja  KRAJNC ŽARE   člani  goli lok  
Bronasta medalja  SITAR DEJAN   člani  sestavljeni lok 
     
Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Poreč - Hrvaška    
Srebrna medalja  ROSA ALEŠ   kadeti  sestavljeni lok 
Zlata medalja ekipno  RAVNJAK URBAN   kadeti  sestavljeni lok 
  ROSA ALEŠ     ekipno  
  OŠEP ALEKSANDER       
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Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Železna ruda - Češka   
Srebrna medalja  CEGLAR DENIS   mladinci  goli lok  
Bronasta medalja  MUZNIK IVAN   mladinci  ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  ROSA ALEŠ   mladinci  sestavljeni lok 
Zlata medalja ekipno  MUZNIK IVAN   mladinci  ekipno  
  CEGLAR DENIS       
  ŠORLI SAMO       
   
Evropsko prvenstvo Ski Archery, Pokljuka - Slovenija    
Zlata medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  zasledovalno 
     
         
2000         
 
Svetovno prvenstvo FIELD, Cortina - Italija
Srebrna medalja  PODRŽAJ MARJAN   člani   goli lok  
    
Evropsko prvenstvo FITA, Antalya - Turčija
Zlata medalja  SITAR DEJAN   člani   sestavljeni lok 
  SITAR VLADO     ekipno  
  OŠEP ŠTEFAN       
   
Evropsko prvenstvo Ski Archery, Pokljuka - Slovenija    
Bronasta medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  individualno 
Zlata medalja  ZUPAN ANDREJ   člani  zasledovalno 
     
        
 1999         

Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec - Slovenija    
Bronasta medalja ekipno  MARCEN MAJA   mladinke  sestavljeni lok 
  CVETKO SAŠA     ekipno  
  KAŠE META       
   
Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec - Slovenija   
Zlata medalja  MUZNIK IVAN   mladinci  goli lok  
Srebrna medalja  ŽLENDER MATIJA   mladinci  ukrivljeni lok 
Srebrna medalja  ŠTEMBERGAR DUNJA   mladinke ukrivljeni lok 
Srebrna medalja  ŠORLI VALTER   mladinci  goli lok  
Bronasta medalja  HERCEG AZRA   mladinke ukrivljeni lok 
Bronasta medalja  LIKAR MIŠO   mladinci  goli lok  
    
   
 1998
         
Svetovno prvenstvo FIELD, Obergurgl - Avstrija       
Bronasta medalja  PODRŽAJ MARJAN   člani   goli lok  
    
Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Sunne - Švedska    
Srebrna medalja  EMERŠIČ GREGA   mladinci  sestavljeni lok 
Srebrna medalja  MARCEN MAJA   mladinke sestavljeni lok 
Bronasta medalja  MARCEN MAJA   mladinke  sestavljeni lok 
  CVETKO SAŠA     ekipno  
  ŠTEFANČIČ MAJA       



PUŠČICA 36 

   
Svetovno prvenstvo Ski Archery, Cone - Italija       
Bronasta medalja  KOPRIVNIKAR PETER   člani  ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
  PRELOG IZTOK       
   
         
                 1997 
        
Sredozemske igre FITA, Bari - Italija       
Bronasta medalja ekipno  KOPRIVNIKAR PETER   člani  ukrivljeni lok 
  MEDVED SAMO     ekipno  
  BURJA MITJA       
   
Svetovne igre FIELD, Lahti - Finska
Bronasta medalja  EMERŠIČ JOŽICA   članice   sestavljeni lok 
     
Evropsko prvenstvo FIELD, Ardesio - Italija      
Zlata medalja  EMERŠIČ JOŽICA   članice   sestavljeni lok 
     
Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Tacherting - Nemčija    
Zlata medalja  SITAR DEJAN   mladinci  sestavljeni lok 
Bronasta medalja  BURJA MITJA   mladinci  ukrivljeni lok 
Zlata medalja ekipno  SITAR DEJAN   mladinci  sestavljeni lok 
  EMERŠIČ GREGA     ekipno  
  EMERŠIČ SAŠO       
Zlata medalja ekipno  BURJA MITJA   mladinci  ukrivljeni lok 
  DORNIK ČRT     ekipno  
  KAMNAR MATJAŽ      
Zlata medalja ekipno  MARCEN MAJA   mladinke  sestavljeni lok 
  CVETKO SAŠA     ekipno  
  ŠTEFANČIČ MAJA       
   
         
                                       1996 
        
Olimpijske igre Atlanta       
14. mesto na OI  MEDVED SAMO   člani   ukrivljeni lok 
54. mesto na OI  KOPRIVNIKAR PETER   člani   ukrivljeni lok 
64. mesto na OI  KRUMPESTAR MATEJ   člani   ukrivljeni lok 
5. mesto ekipno na OI  MEDVED SAMO   člani   ukrivljeni lok 
  KOPRIVNIKAR PETER     ekipno  
  KRUMPESTAR MATEJ       
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Svetovno mladinsko prventstvo FITA, Chula Vista - ZDA     
Srebrna medalja ekipno  SITAR DEJAN   mladinci  sestavljeni lok 
  EMERŠIČ GREGA     ekipno  
  EMERŠIČ SAŠO       
   
Svetovno prvenstvo FIELD, Kranjska gora - Slovenija    
Bronasta medalja   EMERŠIČ JOŽICA   članice  sestavljeni lok 
     
Evropsko prvenstvo FITA, Brdo pri Kranju - Slovenija    
Srebrna medalja  ZEMLJAK BERNARDA   članice  sestavljeni lok 

     
1995         

Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Lilleshall - Velika Britanija   
Zlata medalja  EMERŠIČ GREGA   mladinci  sestavljeni lok 
     
   
 1994
         
Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Roncegno - Italija    
Bronasta medalja  KRUMPESTAR MATEVŽ  mladinci  ukrivljeni lok 
    
         
1992
         
Olimpijske igre Barcelona       
33. mesto na OI  MEDVED SAMO   člani   ukrivljeni lok 
     
         
1988
         
Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Bolzano - Italija    
Bronasta medalja  FALE SIMONA   mladinke ukrivljeni lok 
     
   
1986
         
Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Radstadt - Avstrija    
Zlata medalja  PAVLIN SIMON   mladinci  ukrivljeni lok 
Zlata medalja  POŽAR IZIDOR   mladinci  goli lok  
    

1979         
   
Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Figuera da Foz - Portugalska   
Bronasta medalja  PLOJ BOJAN   mladinci  ukrivljeni lok 
         
        
1976         
   
Olimpijske igre Montreal       
9. mesto na OI  BOJAN POSTRUŽNIK   člani   ukrivljeni loK 
       
                                                                                                                              Irena Rosa 
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