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ZAPISNIK ‐ predlog
87. dopisne seje IO LZS, ki je potekala od petka, dne 05.07.2019 do ponedeljka 08.07.2019.
Elektronsko glasovanje je potekalo od petka 05. julija od 8.00 ure
do ponedeljka, 08. julija do 12.00 ure.
Elektronsko so glasovali:
Marko Arnež, Konrad Jurca, Janko Rop, Irena Rosa in Jaroš Šteharnik
Za 87. dopisno sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pokalno tekmovanje Logatec ‐ trajna prekinitev 22.06.2019 in potrditev termina
za dodatno tekmo SLO tarčnega pokala.

k tč. 1
Dne 22.06.2019 je bilo tekmovanje za tarčni pokal v Logatcu, po enkratni prestavitvi za pol ure trajno
prekinjeno, še pred uradnim pričetkom tekmovanja zaradi nevihte z močnim treskanjem.
Na podlagi 5.5 člena Tekmovalnega pravilnika je sprejeto sodniško odločitev dolžan obravnavati Izvršni odbor.
DL Logatec je dne 01.07.2019 podal prošnjo za organizacijo dodatnega tekmovanja, ki bi štelo za SLO
tarčni pokal. Konrad Jurca je podal predlog, da imajo vsi tekmovalci, ki so bili prijavljeni in so plačali
štartnino na prekinjenem pokalnem tekmovanju v Logatcu, dne 22.06.2019 priznan pogoj sodelovanja
na tarčnem državnem prvenstvu 2019.
Skladno z 29. členom Statuta LZS je Izvršni odbor pooblaščen za potrjevanje koledarja tekmovanj.
Elektronskega glasovanja, ki je potekalo skladno s 25. členom poslovnika se je v roku udeležilo
5 članov Izvršnega odbora, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.
Sklep št. 1: Izvršni odbor LZS Skladno z 29. členom Statuta Lokostrelske zveze Slovenije potrdi predlog
razpisa dodatnega tekmovanja LD Logatec z dne 24.08.2019, ki šteje za SLO Tarčni pokal.
Vsi tekmovalci, ki so bili prijavljeni in so plačali štartnino na prekinjenem pokalnem tekmovanju
v Logatcu, dne 22.06.2019 imajo priznan pogoj sodelovanja na tarčnem državnem prvenstvu 2019.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.

Zapisala:
Darja Rožmanec

Predsednik LZS po pooblastilu:
Marko Arnež l.r.

