LOKOSTRELSKA PRVENSTVA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Zavod za šport RS Planica organizira vsako leto
• dvoransko področno prvenstvo
• dvoransko državno prvenstvo
• zunanje področno prvenstvo
• zunanje državno prvenstvo
Za izvedbo pooblasti Lokostrelsko zvezo Slovenije.
Področno državno prvenstvo
Osnovne in srednje šole v Sloveniji so razdeljene na vzhod in zahod. Seznam šol v vsaki regiji najdete na
spletni strani LZS. Na področnih prvenstvih učenci in dijaki dosegajo norme za udeležbo na državnem
prvenstvu.
Prijave ( Zavod za šport )
Zavod za šport RS Planica evidentira aktivnost učencev, učiteljev, trenerjev in šol preko svoje spletne
aplikacije, kamor šole prijavljajo svoje tekmovalce. Na podlagi te prijave šole dobijo določene bonitete. Če
učencev ne prijavite preko spletne aplikacije, šola do teh bonitet ni upravičena. Ta prijava je prilagojena
potrebam Zavoda za šport in ne vsebuje vseh podatkov, ki jih organizator potrebuje za izvedbo tekmovanja.
Manjka podatek o triadi in izmeni v kateri želi tekmovalec nastopiti.
Prijave ( organizator tekmovanja )
Organizator je pripravil obrazec z vsemi potrebnimi podatki za izvedbo tekmovanja. Najdete ga na spletnih
straneh lokostrelske zveze. Obrazec sicer ni obvezen je le v pomoč odgovornim osebam po šolah, da
pripravijo minimalni nabor potrebnih podatkov. Podatki niso nujno na obrazcu. V elektronski pošti, ki jo
pošljete na naslov organizatorja jih lahko navedete kot tekst ali dodate kot priponko. Če organizator teh
podatkov nima, učencem ne more zagotoviti strelskega mesta na tarči.
Kontrola prijav
Organizator prijav ne potrjuje. Uspešnost in pravilnost prijav preverjajo odgovorne osebe na spletnih
straneh LZS, kjer so nekajkrat dnevno objavljeni podatki o prijavljenih tekmovalcih, kategorijah, slogih in
izmenah po šolah.
Izmene
Ker je običajno na teh prvenstvih preko 200 udeležencev, organizator predvidi dve ali več izmen. Dokler se
izmena ne zapolni, upošteva željo prijavitelja in učence prijavi v željeno izmeno. Ko strelskih mest zmanjka,
se prijavljeni tekmovalci znajdejo v čakalnici v vrstnem redu kot so prispele prijave ( datum in ura prispele
elektronske pošte ). Zaporedna številka načelno pomeni vrstni red vstopanja v posamezno izmeno, seveda
če je vstop z ozirom na velikost lica na prostem strelskem mestu možen. Če ni, dobi možnost vstopa
naslednji tekmovalec na čakalni listi. Vstopanje je možno zaradi odjav ali prehajanja tekmovalcev v druge
izmene. Organizator mora zagotoviti strelsko mesto za vse tekmovalce, ni pa obvezan zagotoviti željene
izmene. Preverite, če niso vaši tekmovalci slučajno v čakalnici.
Ekipe
Ekip ni treba prijavljati, sestavljajo se avtomatsko glede na dosežen rezultat in veljavna pravila.
Spletne strani Lokostrelske zveze Slovenije
Na spletnih straneh LZS www.archery-si.org najdete vse informacije.
Ob desnem robu pod 'Naslednje tekme' kliknete na kraj, kjer bo tekmovanje in dobite podatke o prijavah,
izmenah, licih. Tu preverjate pravilnost prijav. Po tekmi pa pod 'Zadnje tekme' najdete tudi tudi rezultate.
v vabilu
o najdete kontaktne podatke koordinatorja, s katerim boste usklajevali vse nejasnosti
o je objavljen naslov elektronske pošte, kamor pošljete prijavo organizatorju
o so navedeni roki za prijave
o so tudi vsi drugi pomembni podatki

