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Namen priročnika:

- Vodnik za trenerje začetnikov
- vsebina
- vrstni red podajanja znanj

- Skupek znanj in nalog za celostno izobrazbo   
- izvedba strela, rezultat
- različna lokostrelska znanja
- različne lokostrelske spretnosti

- Poenotenje vsebin poučevanja začetnikov
- Nadomestitev programov poučevanja začetnikov
- Dodatna motivacija vadečih – osvajanje značk



Namen priročnika:

FITA je priročnik za začetnike zasnovala kot vodilo 
za vrednotenje njihovega napredka v daljšem 
časovnem obdobu, ki ga pokriva začetna stopnja 
programa, preden se pomerijo na uradnih 
tekmovanjih. 



Vsebina priročnika:
- 7 programov (2 + 5)

PERESA: vadeči stari manj kot 12 let
1. RDEČE PERO
2. ZLATO PERO

PUŠČICE: starejši otroki, najstniki, odrasli začetniki
1. BELA PUŠČICA
2. ČRNA PUŠČICA
3. MODRA PUŠČICA
4. RDEČA PUŠČICA
5. ZLATA PUŠČICA



Vsebina priročnika:

KRATKA NAVODILA ZA PROGRAME PERES IN 
PUŠČIC:

- Ocenjevanje strelskega dela preverjanja
( lokacija, ogrevanje, vrsta in višina lica, število puščic, časovna omejitev) 

- Ocenjevanje veščin
( opis lokostrelske tehnike )

- Ocenjevanje znanja 
( opis lokostrelskih znanj)



Vsebina priročnika:

POSAMEZEN PROGRAM VSEBUJE:

1. Opis strelske naloge
2. Opis spretnosti (lokostrelske tehnike)
3. Opis lokostrelskih znanj
4. Ocenjevalni obrazec za pridobitev značke



1. Opis strelske naloge

2. Opis spretnosti

Program 
RDEČE PERO



3. Opis lokostrelskih znanj

Program 
RDEČE PERO



3. Opis lokostrelskih znanj

Program 
RDEČE PERO



4. Ocenjevalni obrazec

Program 
RDEČE PERO



1. Opis strelske naloge

2. Opis spretnosti

Program 
MODRA PUŠČICA



2. Opis spretnosti

Program 
MODRA PUŠČICA



2. Opis spretnosti

Program 
MODRA PUŠČICA



3. Opis lokostrelskih znanj

Program 
MODRA PUŠČICA



3. Opis lokostrelskih znanj

Program 
MODRA PUŠČICA



4. Ocenjevalni obrazec

Program 
MODRA PUŠČICA



Povezava s trenerskim 
priročnikom:

Za uspešno opravljen program mora vadeči 
poznati in obvladati tehnično pravilen strel 
(spretnosti),  poznati mora v programu določena 
lokostrelska znanja in doseči ustrezen rezultat. 

Spretnosti in znanja opisuje Fitin trenerski 
priročnik prve stopnje. 

Če pri ocenjevanju pridobljenih spretnosti in znanj 
potrebujete pomoč, boste potrebno razlago našli v 
FITA trenerskem priročniku prve stopnje. 



Povezava s 
trenerskim 

priročnikom



Ocenjevalni obrazec za 
program 

RDEČE PERO

Povezava s 
trenerskim 

priročnikom



Povezava s trenerskim priročnikom



Povezava s 
trenerskim 

priročnikom



Povezava s trenerskim priročnikom



Povezava s 
trenerskim 

priročnikom



Povezava s trenerskim priročnikom



Distribucija značk:

PERESA PUŠČICE



Distribucija značk:
Kdo lahko naroči značke?
Licencirani strokovni kader

Kako naročiti značke?
Kopijo izpolnjenega ocenjevalnega obrazca poslati v 
pisarno LZS (Dolenjska cesta 11, LJ) s pripisom:

IME KLUBA, ZNAČKE – PERESA, PUŠČICE

Kdaj prejmem značke?
Na zaključni prireditvi konec leta in na licenčnih 
seminarjih.



Z željo, da vam bo priročnik v 
pomoč pri vašem delu



HVALA ZA POZORNOST
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