LK GORNJI GRAD
in
Lokostrelska zveza Slovenije
vas vabita na

DRŽAVNO PRVENSTVO V
POLJSKEM LOKOSTRELSTVU (tekmovanje šteje tudi za SLO AH pokal)
in ODPRTO POLJSKO TEKMOVANJE (2x12+12)
v
Gornji Grad, 17. in 18. avgusta 2019, na kmetijo Slapnik, Zgornji Dol 18, 3342 Gornji Grad
(nova lokacija proge (koordinate: 46.285678, 14.759348)
PROGRAM v soboto, dne 17. 8. 2019:
Državno prvenstvo in SLO AHP za mlajše deklice/dečke, deklice/dečke, kadetinje/kadete,
mladinke/mladince in veteranke/veterane, ekipno državno prvenstvo za kadete in mladince ter
odprto poljsko tekmovanje (1.del-12+12):
830 – 915 Potrditev prisotnosti
845 – 935 Ogrevanje in pregled opreme
940 –
Otvoritev tekmovanja, razvrstitev po skupinah
1000 –
Začetek tekmovanja
PROGRAM v nedeljo, dne 18. 8. 2019:
Člansko državno prvenstvo in ekipno državno prvenstvo, SLO AHP za članice/člane ter odprto
poljsko tekmovanje (2.del-12+12):
730 – 815 Potrditev prisotnosti
745 – 835 Ogrevanje in pregled opreme
840 –
Otvoritev tekmovanja, razvrstitev po skupinah
00
9 –
Začetek tekmovanja
Polfinala in finala za DP se bodo izvedla pol ure po objavi rezultatov kvalifikacijskega
kroga.
PRIJAVE
Do četrtka, 15. avgusta 2019, do 2000;
e-pošta : tomaz.urlep @ t-1.si

ODJAVE
Do petka, 16. avgusta 2019, do 2000.
Odjave in zamude na dan tekmovanja sporočite na
041 650 015.

STAROSTNE KATEGORIJE in SLOGI – po Tekmova
Tekmovalnem pravilniku LZS
ŠTARTNINA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
 M. deklice/dečki in dečke/deklice
10€
 Kadetinje/kadeti, mladinke/mladinci 15€
 vsi ostali
20€

 štartnina vključuje topel obrok
 vegetarjanski obrok naročite ob prijavi
 plačilo na dan tekmovanja ali dokazilo o
vplačilu na račun kluba:
1966 0500 9755 282, odprt pri DBS
 naročilnic NE sprejemamo

ŠTARTNINA ZA ODPRTO POLJSKO TEKMOVANJE 24+24
Za tekmovalce, ki na dan tekmovanja nimajo razpisanega državnega prvenstva in tekmovalce iz
tujine, štartnina znaša 15 EUR za en dan tekmovanja.
NAGRADE:
Medalje za prva tri mesta v vsakem slogu in kategoriji za DP in odprto prvenstvo. Razglasitev bo
pol ure po zaključenem tekmovanju.
VODJA TEKMOVANJA: ZUPANC Matej
INFORMACIJE: 041 992 449 ( COLNAR Vojko )
SODNIKI: po razporedu sodniške komisije LZS

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 makadamski 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 makadamski cesti do kmetije Slapnik. Na križiščih, kjer
lahko zgrešite pot, bomo postavili usmerjevalne lokostrelske znake.

Tekmovanje sofinancira Občina Gornji Grad.

