Pravila šolskih športnih tekmovanj je sprejel IO LZS, na 75. dopisni seji, dne 03.10.2018.

PRAVILA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ
1. NAMEN IN CILJI
1.1
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje, povezovanje šole, mladine, staršev in predvsem društev iz okolice. Šolska
športna tekmovanja so vez med društvenim športom, množičnostjo ter programi, ki so usmerjeni v kakovostni šport.
Pravila veljajo za šolska športna tekmovanja, sprejme jih Izvršni odbor LZS.

2. SPLOŠNA PRAVILA
2.1

Državno tekmovanje
Dvoransko
Zunanje
Področno tekmovanje
VZHOD
Regijska tekmovanja

Področno tekmovanje
ZAHOD
Regijska tekmovanja

REGIJSKA TEKMOVANJA
Na šolskih regijskih tekmovanjih lahko tekmujejo vsi, ki obiskujejo osnovno šolo in srednjo šolo 1.‐4. letnik.
Tekmovalec lahko tekmuje za srednjo šolo do leta, v katerem dopolni 19 let. Norm ni.
PODROČNA TEKMOVANJA
Na šolskih področnih tekmovanjih lahko tekmujejo vsi, ki obiskujejo osnovno šolo in srednjo šolo 1.‐4. letnik.
Tekmovalec lahko tekmuje za srednjo šolo do leta, v katerem dopolni 19 let. Norm ni.
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Prijavijo se lahko le tisti učenci in dijaki, ki so na področnih tekmovanjih dosegli norme za svoj slog in kategorijo, ki so
določene s tem pravilnikom. Norme se lahko dosegajo izključno samo na področnem tekmovanju glede na razpis v
vabilu in objave v informatorju šolskih športnih tekmovanj. Norme se dosegajo posebej za dvoransko tekmovanje in
posebej za zunanje tekmovanje. V primeru, da se področnega tekmovanja ne organizira, norme za nastop na
državnem tekmovanju niso potrebne. Za nastop na regijskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih
tekmovalna licenca ni potrebna.
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3. DISCIPLINE
3.1
Na šolskih športnih tekmovanjih se tekmuje v disciplinah:
DVORANSKO: 18m dvoranski krog prilagojeno (2x5 serij po 3 puščice)
ZUNANJE: tarčni krog prilagojeno (2x6 serij po 3 puščice)

4. PODROČNA RAZDELITEV ŠOL
4.1
Za prijavo na področno tekmovanje je pomembna lokacija šole.
Področje VZHOD: Jugovzhodna, Koroška, Osrednja, Podravska, Pomurska, Posavska, Savinjska in Zasavska.
Področje ZAHOD: Gorenjska, Goriška, Obalno‐kraška in Notranjsko‐kraška.
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5. KATEGORIJE, RAZDALJE, SLOGI, LICA IN NORME
5.1
KATEGORIJE, RAZDALJE, SLOGI, LICA IN NORME ‐ 18m dvoranski krog prilagojeno
kategorija

razdalja m

1. ‐ 3. razred

10

4. ‐ 6. razred

15

7. ‐ 9. razred

18

1. ‐ 4. letnik

18

slog

velikost lica ø

GL
UL
SL
GL
UL
SL
GL
UL
SL
GL
UL
SL

80
80
60
80
80
60
80
80
60
40
40
3x40

norma krogov
130

130

130

130

Višina centra tarče za prvo triado naj bo 100 cm od tal, če je to mogoče.
Tekmovalci, ki tekmujejo z lokom nižjega ranga od golega loka, tekmujejo v slogu GL.

KATEGORIJE, RAZDALJE, SLOGI, LICA IN NORME ‐ zunanji krog prilagojeno
kategorija

razdalja m

1. ‐ 3. razred

15

4. ‐ 6. razred

20

7. ‐ 9. razred

25

1. ‐ 4. letnik

25

slog

velikost lica ø

GL
UL
SL
GL
UL
SL
GL
UL
SL
GL
UL
SL

122
122
80
122
122
80
122
122
80
80
80
60

norma krogov
130

130

130

130

Višina centra tarče za prvo triado naj bo 100 cm od tal, če je to mogoče.
Tekmovalci, ki tekmujejo z lokom nižjega ranga od golega loka, tekmujejo v slogu GL.

6. EKIPE
6.1
Ekipno tekmovanje na regijskem, področnem in državnem šolskem tekmovanju poteka absolutno za:
ekipe osnovnih šol in ekipe srednjih šol.
Ekipe na državnih šolskih tekmovanjih sestavljajo trije tekmovalci iste šole ne glede na spol, slog in kategorijo.
Za uvrstitev ekipe se izbere 3 najvišje rezultate tekmovalcev z iste šole, ki potem sestavljajo ekipo 1 te šole.
Če je tekmovalcev dovolj za več ekip, potem drugo ekipo šole sestavljajo naslednji trije najboljši in tako naprej.
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7. RAZPIS
7.1
Regijska tekmovanja organizira zunanji izvajalec v sklopu delovanja Lokostrelskih centrov, na katerih štartnine ni.
Področna tekmovanja organizira osnovna ali srednja šola v sodelovanju z zunanjim izvajalcem – lokostrelskim klubom,
na katerem se lahko pobira štartnina do 8 EUR na tekmovalca.
Državno šolsko tekmovanje poleg ostalih navedenih organizatorjev lahko organizira tudi nacionalna lokostrelska
panožna zveza. Na državnem šolskem tekmovanju štartnine ni.
Šolska športna tekmovanja se objavijo v informatorju, razpise za tekmovanja pa koordinator šolskih športnih
tekmovanj pošlje vsem klubom in društvom, registriranim pri LZS ter na Zavod RS Planica ‐ Šport mladih 10 dni pred
tekmovanjem. Klubi in društva o razpisu tekmovanj po objavi v informatorju obvestijo vse šole, na katerih se izvaja
lokostrelska interesna dejavnost in šole, za katere vedo, da jih obiskujejo njihovi tekmovalci.

8. PRIJAVA
8.1
Na regijska tekmovanja se tekmovalci prijavijo sami. Na področna in državna šolska tekmovanja tekmovalca prijavi
šola. Tekmovalce se na tekmovanja prijavlja najkasneje 3 dni pred tekmovanjem, na elektronski naslov organizatorja
in preko spletne aplikacije »Šolska športna tekmovanja«, iz katere se natisne potrdilo o prijavi. To potrdilo se prinese s
seboj na tekmovanje.
Pravilniku sta priložena dva prijavna obrazca. Obrazec LZS ni obvezen, lahko pa ga uporabimo kot koristen pripomoček
pri zbiranju podatkov za prijavo in boljšo preglednost prijav.
Brez potrdila o prijavi v aplikacijo »šolskih športnih tekmovanj« nastop na tekmovanjih ni mogoč.

9. NAGRADE
9.1
Regijska tekmovanja: prvi trije tekmovalci v razpisanih konkurencah prejmejo nagrade.
Področna tekmovanja: prvi trije tekmovalci v razpisanih konkurencah prejmejo medalje,
ekipe absolutno OŠ in SŠ prejmejo pokale/nagrade.
Državno šolsko tekmovanje: prvi trije tekmovalci v razpisanih konkurencah prejmejo medalje,
ekipe absolutno OŠ in SŠ prejmejo pokale/nagrade.
Za regijska in področna tekmovanja nagrade priskrbi organizator, za državna tekmovanja nagrade priskrbi
Zavod RS Planica.
Medalje in nagrade podeljuje organizator, koordinator šolskih športnih tekmovanj ali predstavnik Zavoda RS Planica.
Če tekmovalec ni prisoten na podelitvi, mu organizator ni dolžan hraniti oziroma izročiti medalje oz. nagrade.
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10. SPLOČNE DOLOČBE
10.1
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor Lokostrelske zveze Slovenije. Z uveljavitvijo teh pravil
prenehajo veljati Pravila šolskih tekmovanj, sprejeta na 76. redni seji IO, 03.12.2015.

Prijavni obrazci:
Prijavni obrazec za vnos v spletno aplikacijo šolska športna tekmovanja ‐ Zavod za šport RS Planica
Prijavni obrazec za šolska športna tekmovanja ‐ Lokostrelska zveza Slovenije
Razdelitev šol po regijah:
Osnovne šole ZAHOD
Osnovne šole VZHOD
Srednje šole ZAHOD
Srednje šole VZHOD

Predsednik LZS:
Leon Uratnik, l.r.
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