
POROČILO PROGRAMA 2022, PARALOKOSTRELSTVO 

 

Paralokostrelstvo je nova športna panoga v Sloveniji, uradno sprejeta leta 2020 kot paralimpijska 

športna panoga v programu Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja 

(Zveza ŠIS-SPK). Je tudi v sistemu kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije.  

V letu 2022 smo do sedaj program uspešno izvajali, opravili zastavljene priprave, treninge ter nastope 

na mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih. 

Uvrstitve na mednarodnih tekmah v letu 2022: 

Dvoranski svetovni pokal Nimes (FRA), 20.-23. januar 2022 (Dejan Fabčič 47. mesto) 

Svetovno prvenstvo Dubai (UAE), 18.-27.2.2022 (Dejan Fabčič 17. mesto) 

Veronikin pokal WRE Kamnik (SLO), 30.4-1.5.2022 (Dejan Fabčič 33. mesto, Gregor Habe 33. mesto, 

Živa Lavrinc 17. mesto) 

Evropski pokal in WRE Nove mesto nad Metuji (CZE), 1.-10.7.2022 (Dejan Fabčič, 9. mesto) 

Evropsko prvenstvo in evropski pokal Rim (ITA), 2.-8.8.2022 (Dejan Fabčič 9. mesto, Živa Lavrinc 9. 

mesto, mešana ekipa 4. mesto) 

 

Dva mednarodno nastopajoča lokostrelca sta pridobila tudi dobre uvrstitve na mednarodnih lestvicah. 

Le za eno mesto smo zgrešili tudi uvrstitev na finale evropskega pokala 2022, na katerega so uvrščeni 

prvi štirje paralokostrelci iste kategorije iz seštevka točk pokalov. 

Uvrstitve na mednarodnih rang lestvicah: 

Svetovna rang lestvica 

Dejan Fabčič 17. mesto (dne 11.11.2022) 

Živa Lavrinc 38. mesto (dne 11.11.2022) 

Evropska rang lestvica 

Dejan Fabčič 12. mesto (dne 11.11.2022) 

Živa Lavrinc 21. mesto (dne 11.11.2022) 

Evropski pokal 2022 lestvica 

Dejan Fabčič 5. mesto 

Živa Lavrinc 10. mesto 

Mešana ekipa Živa Lavrinc in Dejan Fabčič 6. mesto 

 

 

 



V sklopu programa smo v letu 2022 izvedli 28 dni priprav, 53 dni tekmovanj, individualne treninge pod 

strokovnim vodstvom v lokalnem okolju lokostrelcev in skupinske treninge selekcije. Udeležili smo se 

tudi promocijskih dogodkov in prireditev para športa ter poskrbeli za pojavljanje paralokostrelstva v 

medijih. Člani selekcije so nadgradili lokostrelsko opremo in pomožne naprave. Tekom leta so selekcijo 

dopolnili trije člani. Integrirani so bili tudi v lokalno okolje/klub, z namenom dolgoročne vizije 

zagotavljanja pogojev za trening in razvoj tekmovalnega športa.  

Poleg omenjenega je vidnejši napredek leta 2022 klasifikacija nove tekmovalke v kategoriji RWO in 

posledično prvi mednarodni nastop tudi v mešani ekipi (RXO), z uvrstitvijo na 4. mesto na evropskem 

prvenstvu v Rimu. V sezoni 2023 bomo tako usmerjeni ne le v dosego individualne kvote za 

paraolimpijske igre Pariz 2024, temveč tudi v pridobitev kvote za mešano ekipo. 

 

Finančno izvedbo programa je krila v večini Zveza ŠIS-SPK. LZS bo krila priprave v decembru 2022. 

 

Gorjansko, 12. 11. 2022 

Vodja paralokostrelskega programa  

Brina Božič 

 

 

 


