Lokostrelskiinklub Maribor
Lokostrelska zveza Slovenije
vas vabita na lokostrelsko tekmovanje

Slovenski dvoranski pokal za mlajše in veterane, ter
dvoransko državno pr venstvo za mlajše in veterane
Maribor, 22. februar 2020 - dvorana Tabor, Koresova ulica 7
Program tekmovanja:
.
1. izmena - UL in DL:
- do 8.30 potrditev prisotnosti in pregled opreme
- 8.30 do 8.50 streli za ogrevanje
- 9.00 otvoritev
- 9.10 začetek tekmovanja
2. izmena - SL, GL in IL:
- do 12.00 potrditev prisotnosti in začetek pregleda
opreme
- 12.40 podelitev medalj za prvo skupino in podelitev
pokalov za slovenski dvoranski pokal (ml. + vet.)
- 13.00 do 13.20 streli za ogrevanje
- 13.30 začetek tekmovanja
Postavljenih bo 27 slamnatih tarč.
Kategorije:
- mlajše deklice in dečki
- deklice in dečki
- kadetinje in kadeti
- mladinke in mladinci
- veteranke in veterani
Slogi:
- ukrivljeni lok
- sestavljeni lok
- goli lok
- dolgi lok
- instinktivni lok

Nagrade:
DP: Prvi trije v slogu in kategoriji prejmejo medalje.
SDP: Prvi trije v slogu in kategoriji prejmejo medalje.
Štartnina - po pogodbi o sodelovanju za leto 2019:
- samo dvoranski pokal: ml. deklice in ml. dečki, ter
deklice in dečki 10€, vsi ostali 15€
- državno prvenstvo: ml. deklice in ml. dečki, ter
deklice in dečki 10€, vsi ostali 15€
Plačilo:
- na račun kluba: SI56 0417 3000 0684 626 NKBM, na
tekmo obvezno prinesite potrdilo o plačilu!
- ali na dan tekmovanja v gotovini.
Prijave:
Do srede, 19. 2. do 20. ure, na naslov: tomaz.urlep@t-1.si
Informacije - Igor Vrbančič: info@lk-maribor.si
Odjave so možne do 20. 2. do 12. ure, v nasprotnem
primeru klubu zaračunamo štartnino.
Sodniki:
Po razporedu LZS.
Komisija za pritožbe:
Bo imenovana na dan tekme v skladu s tekmovalnim
pravilnikom LZS.
Vodja tekmovanja / direktor streljanja:
Igor Vrbančič / Lars Somi
Malica:
Vključena v štartnino, možen tudi vegetarijanski obrok, kar
navedite ob prijavi.

Tekma je prijavljena pri WA in velja za doseganje značk in rekordov

Vse v zlato !

