LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE VAS VABI NA

SLOVENSKI
ONLINE POKAL
OPIS
V januarju in februarju bomo izvedli 3 online tekmovanja. Namenjena so tako
rekreativcem, kot tudi tekmovalcem in vrhunskim športnikom, z namenom ohranjanja
tekmovalnega ritma ter možnosti spremljanja lastnega napredka v primerjavi z drugimi.
Tekmovanja bodo prilagojena tako, da jih lahko izvedete individualno, doma ali v klubskem
okolju.
Po zaključku tretjega tekmovanja, bomo sešteli točke dveh najboljših uvrstitev ter objavili
pokalne zmagovalce.
Prijava na tekmovanje ni potrebna.

KDAJ
1. krog: 25. - 31. januar
2. krog: 8. - 14. februar
3. krog: 22. - 28. februar

KJE
Na domačem ali klubskem strelišču.

KDO
Člani ukrivljeni lok

Članice ukrivljeni lok

Člani sestavljeni lok

Članice sestavljeni lok

Člani goli lok

Članice goli lok

Mladi lokostrelci (2007 in
mlajši)
Mlade lokostrelke (2007 in
mlajše)

PRAVILA
Lica in razdalja
Člani in članice: 18 metrov, lice trojček ali fi40 (SL na trojček za sestavljeni lok, GL na fi40).
Mladi lokostrelci in lokostrelke: 10 metrov na lice fi60.
Strelja se na nova, še ne streljana lica. Novo lice namestite po poskusnih serijah.
Streljanje
Tekmovanje obsega 20 serij po 3 puščice, z omejitvijo časa 2 minuti na serijo. Pred tekmovanjem so dovoljene 3 poskusne serije, po katerih je treba namestiti novo tekmovalno lice.
Zapisovanje rezultatov
Zadetke se zapisuje v zbirnik, ki ga prejmete tukaj.
Oddaja rezultatov
Po končanem tekmovanju pošljete fotografijo zbirnika in svojega tekmovalnega lica na
elektronski naslov onlinetekmovanje@archery-si.org. Rezultate prvega kroga tekmovanja
oddajte od ponedeljka 25. 1. 2021, do nedelje 31. 1. 2021, do 20:00. Rezultatov, poslanih
izven predpisanih datumov, ne bomo upoštevali.
Vsak tekmovalec lahko pošlje le po en rezultat v posameznem slogu.
Primer oddajanja rezultatov

ZMAGOVALCI IN REZULTATI
Vaši rezultati bodo objavljeni na spletni strani LZS takoj, po prejetju in pregledu fotografije
lica in zbirnika. Pokal bo potekal v 3 krogih, zmagovalci posameznih kategorij pa bodo tisti,
z najvišjim skupnim seštevkom točk iz dveh najboljših uvrstitev.

INFORMACIJE
E-pošta: onlinetekmovanje@archery-si.org
Tel.: 040 579 059 Brina Božič, 040 321 887 Luka Gjurin

