Športna dvorana Gimnazije in srednje šole Kočevje
Gimnazija in srednja šola Kočevje Lokostrelski klub Orel Lokostrelska zveza Slovenije Zavod za šport Planica

LOKOSTRELSKO DVORANSKO REGIJSKO
PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL
12. januar 2013 - jug
program

1. izmena
do 9.30 POTRDITEV PRISOTNOSTI
9.45 OGREVANJE
10.00 ZAČETEK TEKMOVANJA

2. izmena
do 12.30 POTRDITEV PRISOTNOSTI
12.45 OGREVANJE
13.00 ZAČETEK TEKMOVANJA

slogi

kategorije

OŠ - en slog: šolski lok (goli lok, dolgi lok)
SŠ - štirje slogi: šolski lok, ukrivljeni lok,
sestavljeni lok, goli lok, (dolgi lok 10%)

Posamezno - 8 kategorij:
Licencirani tekmovalci - člani LZS s tekmovalno licenco
OŠ: 1-3 razred, 4-6 razred, 7-9 razred SŠ: 1-5 letnik
Nelicencirani tekmovalci - brez licence LZS
OŠ: 1-3 razred, 4-6 razred, 7-9 razred SŠ: 1-5 letnik
Ekipno - štiri kategorije:
1-3 razred, 4-6 razred, 7-9 razred, Srednja šola

prijave

Spletna aplikacija - Šolska športna tekmovanja
(prijavnica LZS) in na e-mail naslov:
prijave.orel@gmail.com do srede 09.01.2013.
Kontakt za prijavo 041/639 671.
Prijavnice PODPISANE in ŽIGOSANE prinesite
s seboj na dan tekmovanja. Brez pravilno
izpolnjene in žigosane prijavnice nastop na
tekmovanju ni mogoč!

nagrade

Prvi trije v vsakem slogu in kategoriji prejmejo
medalje, prve tri ekipe prejmejo medalje.
Podelitev nagrad bo približno pol ure po koncu
zadnje izmene.

kje smo

štartnina
8,00€, ki se plača na dan tekmovanja, ali na
TRR - DBS Kočevje: SI56 1920 0500 7903 297 ali
gotovina, naročilnic organizator ne sprejema.
V kolikor štartnina ni nakazana jo ob prijavi založijo
spremljevalci. Vsi, ki boste štartnino nakazali na TRR,
obvezno pri prijavi oddajte potrdilo o plačilu.
V štartnino je všteta malica, ki jo priskrbi organizator.

sodniki

Določi Lokostrelska zveza Slovenije.

organizator

Športna dvorana Gimnazije in srednje šole Kočevje,
VODJA TEKMOVANJA: Albin Likar
Cesta na stadion 7, Kočevje1330,
INFORMACIJE: Albin Likar 031/285 723
N45 38.286 E14 51.357
V primeru večjega števila prijav, si organizator pridržuje pravico do spremembe urnika tekmovanja.

