Lokostrelski klub DLL POTENS
vas vabi na

3D LOKOSTRELSKO TEKMOVANJE
v soboto 23.10.2021
na Koreno pri Horjulu

PROGRAM TEKMOVANJA
08.30 ‐ 09.30 prijava in poskusni streli
09.30 ‐ 10.00 otvoritev in razvrstitev po tarčah
10.00 ‐ začetek tekmovanja
SLOGI
tradicionalni lok lesene puščice: primitivni lok, dolgi lok,
instinktivni lok: instiktivni lok karbonske in alu puščice: instinktivni lok, dolgi lok
goli lok: goli lok
gosti: sestavljeni lok, lovski lok, samostrel
KATEGORIJE
moški TL, moški IL, ženske TL, ženske IL, mladi do 15 let TL, mladi do 15 let IL, mladi do 15 let GL,
liliput do 9 let TL, liliput do 9 let IL, liliput do 9 let GL, ženske GL in moški GL (nad 15let)
KOLIČKI
bel: liliput
rumen: mladi do 15 let moder: TL, IL, GL
rdeč: gosti SL, LL, S ‐ dve puščici pravila WA3D

Strelja se na 28 3D tarč s skandinavskim načinom štetja: tri puščice 20,14,8/18,12,6/16,10,4
PRIJAVE in ODJAVE
aplikacija: http://pokal‐tradicionalnih‐lokov.tk/prijava‐dll‐potens/
do četrtka 21.10.2021 do 20.00 ure
INFORMACIJE Darja Rožmanec 051/653 393 darja.rozmanec@gmail.com
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
10 € mladi in liliput, 15 € ostale kategorije

* malica je vključena
NAGRADE prvi trije v kategoriji
prejmejo medalje
LOKACIJA
Turistična kmetija Pr Janš
Koreno 4, 1354 Horjul

Opomba: Za telesne poškodbe in poškodbe
opreme na tekmovanju organizator
ne odgovarja!
Prosimo, da upoštevte trenutne Covid 19
omejitve pri izvajanju športnih programov.

OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV
ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID‐19
Razlaga veljavnih omejitev 24.09.2021

Omejitve pri izvajanju športnih programov - pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 24. 9. 2021
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 273. dopisni seji dne 23. 9. 2021 sprejela spremembe in
dopolnitve Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve
ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa pogoje prebolevnosti,
cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne
maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje
zaprtih prostorov.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/21 dne 23. 9. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/
Ur/u2021146.pdf) in je začel veljati z današnjim dnem, 24. 9. 2021.
Sprememba odloka za področje športa določa, da se športna vadba (treningi, rekreativna vadba,
tekmovanja... skratka vse oblike športno gibalne dejavnosti) lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri
čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, izvaja pa se lahko na odprtih ali v zaprtih prostorih ali krajih.
Nova izjema od uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, je dovoljena pod
pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT v skladu s tem odlokom, pri čemer je jasno, da npr. otrokom do
starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.

Obveznost nošenja zaščitne maske:
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih
oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna
razdalja vsaj 1,5 metra.
Uporaba zaščitne maske je obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni
mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra razen, če gre za člane istega
gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb in
na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT
Razkuževanje rok:
Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je
registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti
v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

