Lokostrelski klub ŠENČUR
v sodelovanju z

Lokostrelsko zvezo Slovenije
vabita

v soboto 27. in nedeljo 28.11.2021
na

LOKOSTRELSKO DRŽAVNO DVORANSKO PRVENSTVO,
ki bo v športni dvorani ŠENČUR (ob OŠ Šenčur).
SLOGI: DL, IL, GL, UL, SL.
KATEGORIJE: po tekmovalnem pravilniku LZS.
PRIJAVE: od ponedeljka, 22. 11. 2021, do četrtka, 25. 11. 2021 do 20. ure, na e-naslov: tomaz.urlep@t-1.si.
Norme za prijavo niso potrebne. Za uvrstitev na oprto lestvico IWS (indoor world series) se je potrebno posebej
prijaviti na: lzs.mediji@gmail.com
ODJAVE: do petka, 26. 11. 2021 do 12. ure, v nasprotnem primeru zaračunamo startnino.

PROGRAM TEKMOVANJA ZA SOBOTO
KVALIFIKACIJE ZA VSE KATEGORIJE IN EKIPE ter DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE IN VETERANE
1. IZMENA

2. IZMENA

3. IZMENA

GOLI in INSTINKTIVNI LOK
do 7:50 potrditev prisotnosti
8:00 pregled opreme in otvoritev
8:10 poskusni streli
8:30 pričetek tekmovanja

SESTAVLJENI in DOLGI LOK
do 11:30 potrditev prisotnosti
11:40 pregled opreme
11:50 poskusni streli
12:10 pričetek tekmovanja

UKRIVLJENI LOK
do 14:40 potrditev prisotnosti
14:50 pregled opreme
15:00 poskusni streli
15:20 pričetek tekmovanja

PROGRAM TEKMOVANJA ZA NEDELJO
ELIMINACIJE PO SOBOTNEM KVALIFIKACIJSKEM RAZPOREDU
08:30 trening – streli za ogrevanje
- osmina finalov po sobotnem kvalifikacijskem razporedu
- četrt finalni dvoboji
- pol finalni dvoboji
- ženski mali finale BRON
- moški mali finale BRON
- vsa finala za ženske
- vsa finala za moške
- premor
- ekipne eliminacije (ob zadostnem število prijav – ekip)
- podelitve medalj in razglasitev državnih prvakov

STARTNINA: mlajši, dečki/deklice: 10 €; kadeti/-nje, mladinci/mladinke, veterani/veteranke, člani/-ce: 25 €;
PLAČILO: izključno na račun kluba, TRR: SI56 2900 0005 1507 148. Vsa potrdila o vplačilu na TR obvezno
prinesite s seboj!
NAGRADE: Prvi trije tekmovalci vsakem slogu in spolu prejmejo v medalje LZS.
NOČITVE: YOUTH Hostel Kidričeva 53 Kranj 04, Hotel AZUL, Gostišče Bakhus in Sobe Gostišče Dežman.
OPOMBA: Za telesne poškodbe in poškodbe opreme na tekmovanju organizator ne odgovarja. Tekmuje se na
lastno odgovornost.
SODNIKI: določi LZS
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: imenovana bo na dan tekmovanja
INFO: Branko ŠTEPIC 040 366 206
DIREKTOR STRELJANJA, VODJA TEKMOVANJA: Klemen CEZAR 031 759 092
TEHNIČNI DELEGAT: Boris VALJAN 031 722 792

Za vstop v dvorano in udeležbo na tekmi je obvezen PCT pogoj.
Pod okriljem LZS bo v soboto na dan tekmovanja organizirano brezplačno testiranje v dvorani prireditve.

VSE V ZLATO!!!

KAKO DO PRIZORIŠČA TEKMOVANJA?

NASLOV: Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur

OPIS POTI: peljite po avtocesti do izvoza Šenčur, kjer zavijete v smeri Šenčurja, nato pri glavnem rondoju (s
spomenikom na sredini – Sveti Jurij na konju s sulico prebada zmaja) zavijete v naselje in nadaljujete pot
naravnost, dokler na levi strani ne zagledate večjo rdečo zgradbo in za njo šolo z večnamensko športno dvorano.

