
MLADINSKA REPREZENTANCE ZA NASTOP NA 
EVROPSKEM PRVENSTVU

LILLESHALL,  15. 8. - 21. 8. 2022

UKRIVLJENI LOK Okvirna
norma

Rezultat izbirnih
tekem

Mladinke Žana PINTARIČ – LK Paradoks 609-A 603*

Mladinci Timej JERAS – LK Kamnik 635-A,  627-B 622**

Kadetinje Metka OBLJUBEK – LK Budanje

Nina COREL – LK Ankaran

Anja ŠAREC – LK Kamnik

623-A,  619-B
640-A
637-A
632-A

Kadeti Oskar GNIDOVEC – LK Kamnik 645-A,  637-B 646-A

SESTAVLJENI LOK Okvirna
norma

Najvišji rezultat

Mladinci Tim JEVŠNIK – LK Gornji Grad

Matija ROŽIČ – LK Kamnik

Aljaž Matija BRENK – Snežniška Diana

684-A,  679-B
705-A
683-B

624-***

Spremljevalci Matej ZUPANC – vodja ekipe, trener
Dejan SITAR/Brina BOŽIČ- trener

V reprezentanco, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Lilleshallu predlagam tekmovalce, ki so
ustrelili A ali B normo, v reprezentanco pa predlagam tudi  tri mladince, ki norme niso izpolnili.

Višina A norme je postavljena na 32. za UL in 16. mesto za SL na zadnjih štirih prvenstvih (EP&SP).
Višina B norme je postavljena na prvo polovico uvršečnih na zadnjih štirih prvenstvih (EP&SP).

Predlagani tekmovalci brez norme :
**mladinka UL Žana Pintarič je letošnjo pomlad na izbirnih tekmovanjih in na mednarodni tekmi v
Kamniku pokazala izjemen napredek. Forma še ni bila dovolj stabilna, da bi ji uspelo ves čas držati
tako visok nivo pripravljenosti (nov DR), verjamem pa, da se bo do avgusta uspela dovolj pripraviti.
Hkrati tudi upam, da ji bo nastop za reprezentanco dal še dodatno motivacijo za delo.
*  mladinec UL Timej Jeras je bil  v letošnji sezoni že v članski selekciji.  Tudi on je naredil velik
napredek, ki pa ga na izbirnih tekmovanjih ni uspel vnovčiti. Menim, da bo uvrstitev v reprezentanco
dovoljšna spodbuda za nadaljnje delo in bo že v letošnjem letu lahko razvil svoj potencial.
*** mladinec SL  Aljaž Matija Brenk ni nastopil na 3. izbirnem tekmovanju, ki je potekalo v Stožicah.
Kljub  nedoseganju  določenega  rezultata  ga  predlagam  v  reprezentanco  saj  je  svojo  dobro
pripravljenost dokazal na izbirnih tekmovanjih članskega programa in nastopih na mednarodnih in
domačih tekmovanjih.

Strošek nastopa je ocenjen na 17.500€ . 

Ljubljana, 23.06.2022 Vodja mladinskega programa 
             Matej ZUPANC


