
SLABO VREME – DOBRI REZULTATI 

 

Končali smo tekmovanja na prostem. Letošnje muhasto vreme, polno dežja, viharji in žled so krojili 

koledar tekem. Tako so lahko prve tekme na prostem pričele šele maja meseca namesto marca, kar je 

zgostilo tekmovanja v pozno jesen. V temperaturno ugodnih sedmih mesecih smo imeli preko 5o 

tekem. Naši člani tekmujejo v vrsti pokalnih tekmovanj ( Slovenski dvoranski pokal, Slovenski tarčni 

pokal, Slovenski AH pokal, Slovenski 3-D pokal, Jadranski pokal) na vseh državnih prvenstvih in vrsti 

prijateljskih tekem. 

Časovno pa tudi denarno ni moč slediti vsem možnostim, kar se kaže posebej ob mlajših kategorijah, 

saj starši vseh želja in hotenj ne morejo izpolniti. Lokostrelska zveza je do sedaj razpisala že preko 70 

različnih tekem.  

Kljub težavam, visokim stroškom prevozov in lokacija tekmovanj širom Slovenije in zamejstva smo 

lahko zadovoljni z doseženimi rezultati (zainteresirani lahko poimenske plasmaje in rezultate 

spremljajo na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije). Jedro tekmovalcev kluba šteje nekaj preko 

dvajset članov in članic. Udeležba na posameznik tekmah pa je različna. 

 

 

Izpostaviti moramo naše najboljše tekmovalce njihove plasmaje in naslove v letu 2014. 

 

Klavdija Možina ,članska in absolutna  državna prvakinja v disciplini 3-D, vice 

prvakinja v disciplini 900 krogov in tretja v 3-D slovenskem pokalu. 

  



 

Edvard Goršič,  zmagovalec 3-D pokala s sestavljenim lokom, vice državni prvak v 

disciplini 3-D v sestavljenem loku, v disciplini AH pa je z dolgim lokom osvojil 

tretje mesto na državnem prvenstvu in četrto mesto v disciplini 900 krogov. 

Tekmovalec z rdečo kapo je letošnji evropski prvak Slavko Turšič. 

 

 

 

 

Matic Štrukelj, naš najperspektivnejši tekmovalec v kategoriji kadeti, tekmuje z 

golim lokom, prvi v slovenskem AH pokalu, drugi v Slovenskem dvoranskem 

pokalu, prvi v Slovenskem 3-D pokalu,državni prvak v disciplini 900 krogov, vice 

prvak v disciplini 3-D, drugi na odprtem šolskem prvenstvu in državni prvak v 

disciplini AH. 

 



 

Stanislav Ahac, naš najboljši  veteran, tretje mesto na državnem prvenstvu v 3-D, 

četrto mesto v 3-D pokalu, peto mesto v disciplini 900 krogov na državnem 

prvenstvu,šesto mesto v AH Pokalu. 

Seveda to niso vsi tekmovalci, dobre rezultate so dosegli tudi drugi. Blaž Koritnik drugo mesto v 

Slovenskem 3-D pokalu,drugo mesto na državnem prvenstvu,  sedmo mesto v Jadranskem pokalu, 

Kovačič Božo peto mesto v Slovenskem pokalu,četrto mesto na državnem prvenstvu itd. Tu so še 

Miklič Jože peti na državnem prvenstvu, Koren Maks tretji na državnem prvenstvu, oba v 3-D 

disciplini in svoji kategoriji.  Izpostaviti moramo še najmlajše tekmovalce, predvsem Tilen Dolšak in 

Klun Matic z dolgim lokom, ter Koritnik Jakob in Gale Miha z instiktivnim lokom, ki redno posegajo po 

dobrih uvrstitvah. 

 

Tilen Dolšak (levi) in Matic Klun po uspešnem državnem prvenstvu 2014 na Ulovki. 

 

S prijateljskimi tekmami v oktobru (Ložnica 11.10.2014 in Budanje 18.10.2014 bomo zaključili sezono 

na prostem z izjemo tradicionalne tekme v 3-D  t.i. Božične tekme na Turjaku 26.12.2014. 

Z oktobrom se že selimo v dvorane, vadba prične s torkom ob 18.30 uri v telovadnici v Velikih Laščah, 

kamor vabimo tudi ljubitelje lokostrelstva na prve korake pod strokovnim vodstvom. 

 

                                                                                                                                   Božo Kovačič                                                            





 

 

 

 

 


