Lokostrelska zveza Slovenije
in
Lokostrelski klub Kamnik

VABITA
na

absolutno Državno prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu
za posameznike, ekipe in mešane ekipe
po tekmovalnem pravilniku LZS 70/50 m krog + OK

V NEDELJO, 08.09.2019
na Stadionu Prijateljstva v Kamniku
Tekmovanje šteje za SLO tarčni pokal, doseganje rekordov ter WA značk

PROGRAM
8.00 – 8.30

potrditev prisotnosti in pregled opreme

8.30– 9.00

streli za ogrevanje

9.00– 9.10

otvoritev Državnega prvenstva

9.10

pričetek streljanja ( A B C)
Odmor po zaključenih kvalifikacijah

12.30

eliminacije za posameznike 1/8 ,1/4, 1/2
finalni boji za bron in zlato
eliminacije mešanih ekip 1/4, 1/2, finalni
boji za bron in zlato
eliminacije ekip 1/4, 1/2, finalni
boji za bron in zlato

Pozor: Urnik tekmovanja je informativni in se lahko spremeni glede na število
tekmovalcev

Po zaključenih finalnih bojih objava rezultatov in podelitev
nagrad državnim prvakom za leto 2019 ter podelitev pokalov
najboljšim v SLO tarčnem pokalu.

KATEGORIJE
Za absolutno državno prvenstvo:

članice in člani

SLOGI

ukrivljeni lok, sestavljeni lok

NAGRADE
Na DP prvi trije tekmovalci v kategorijah ter prve tri ekipe prejmejo medalje LZS v skladu s
tekmovalnim pravilnikom.

PRIJAVE
Od 27.08.2019 do 3.09.2019 do 20.00 ure, preko spletne aplikacije LZS ali na mail
tomaz.urlep@t-1.si

ODJAVE
Do petka 6.09.2019 do 20.00 na mail tomaz.urlep@t-1.si
Na dan tekmovanja na tel 041 650 015

INFORMACIJA:

Končan Gregor 040 507 893, mail: gregor_darja_koncan@t-2.net

LOKACIJA
Stadion Prijateljstva Kamnik, Cankarjeva cesta 26, 1240 Kamnik (pot bo označena, zemljevid
v prilogi)

ŠTARTNINA
( gotovina na dan tekmovanja ali na TRR SI56 0231 2001 3771 875)
Državno prvenstvo posamezniki

20€ ( vključen hladni obrok)

Ekipe

štartnine ni

VODJA TEKMOVANJA:

Štrajhar Igor

DIREKTOR STRELJANJA:

Gjurin Dejan

SODNIKI:

po razporedu LZS

KOMISIJA ZA PRITOŽBE:

bo imenovana na dan tekmovanja

MOŽNOST NOČITEV

Hostel Pod skalo - http://www.podskalo.si/
Tel: 031 521 365
info@podskalo.si

Prenočišča pri Cesarju - https://pricesarju.si/
Tel: 041 629 846
info@cesarski-dvor.si

Penzion Špenko - https://www.visitkamnik.com/sl/namestitve/penzioni/penzion-spenko
Tel: 041 685 478
penzion.spenko@gmail.com

PRILOGA (zemljevid lokacije)
GPS koordinate - 46.230953, 14.614297

VSE V ZLATO!

