V okviru prireditev ob občinskem prazniku občine Gornji Grad,
vas Lokostrelski klub Gornji Grad in kmetija Slapnik
vabita na

Nočno 3D lokostrelsko tekmo z druženjem in lokostrelskim srečelovom
Tekmovanje bo v soboto, 29. junija 2019, na kmetiji Slapnik, Zgornji Dol 18, Gornji Grad nova lokacija proge!
(koordinate: 46.285678, 14.759348)
Streljali bomo 2 x 12 tarč po 2 puščici.
Nagrade:

Kategorija: absolutna konkurenca (M+Ž)
Slogi: dolgi lok, instinktivni lok, goli lok,
sestavljeni lok, lovski lok in tudi ukrivljeni lok

Prvi trije v vsakem slogu dobijo okusne medalje
Prijavnina:
10 EUR – vsi in se plača pred začetkom tekmovanja

Urnik tekmovanja:
- od 19.30 do 20.30 potrditev prisotnosti,
- od 20.30 do 21.00 streli za ogrevanje,
- od 21.15 do 21.30 otvoritev tekmovanja in razporeditev po tarčah,
- ob 21.30 začetek tekmovanja.

Tekmujejo lahko le licencirani tekmovalci, ogled tekme
in streljanje na lokostrelskem srečelovu pa bo
potekalo za vse obiskovalce od 20.30 dalje.
Nagradi srečelova: Vikend paket v počitniški hišici v
Termah Čatež in SRT twin pig target.
Za hrano in pijačo bo poskrbela kmetija Slapnik.

Informacije: Vojc Colnar (GSM: 041 992 449)
Prijave (tekma) na e-naslov: janko.rop@gmail.com, do četrtka 27.06.2019, do 20.00 ure.
V prijavnino je vštet topel obrok.
Veselimo se vašega obiska.
Prireditev sofinancira Občina Gornji Grad

Kako do nas:
Če prihajate iz smeri Kamnik, se peljete mimo Stahovice, preko prelaza Črnivec, do Nove Štifte. Pred
Gasilskim domom v Novi Štifti zavijete levo in se peljete naravnost delno po asfaltirani in delno po
makedamski cesti in po 1,7 km pripeljete na kmetijo Slapnik.
Iz smeri Mozirje se peljete v smeri Logarska dolina do križišča v Radmirju, kjer zavijete levo za Gornji
Grad. Peljete se mimo Gornjega Gradu do kraja Nova Štifta, kjer za Gasilskim domom Nova Štifta
zavijete desno. Peljete se 1,7 km naravnost, delno po asfaltirani in delno po makedamski cesti do
kmetije Slapnik.
Na križiščih, kjer lahko zgrešite pot, bomo postavili usmerjevalne lokostrelske znake.
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