Izvršni odbor LZS je na 60. redni seji, dne 09.12.2013 sprejel pravila pokala, spremembe na dopisni seji, dne 17.03.2015 in 41. dopisni seji,
dne 25.03.2016

PRAVILA SLOVENSKEGA TARČNEGA POKALA
1. NAMEN IN CILJI TEKMOVANJ
1.1
Ta pravila so priloga tekmovalnemu pravilniku LZS in jih sprejme IO LZS na predlog strokovnega sveta.
LZS organizira tekmovanja za Slovenski TARČNI pokal (v nadaljevanju TP) z namenom spodbujanja razvoja vrhunskega
tarčnega lokostrelstva in promocije olimpijske discipline. Tekmovanja v TP so enodnevna in se odvijajo po pravilih
WA ter v skladu s Tekmovalnim pravilnikom LZS in Pravili TP.

2. KATEGORIJE IN SLOGI
2.1
Tekmuje se s sestavljenim lokom (SL) in ukrivljenim lokom (UL), v kategorijah, določenih s Tekmovalnim pravilnikom.

3. KROGI
3.1
Tekmovanja se odvijajo v 70m krog/50m krogu in 1440 krogu.
V primeru, da je tekmovanje v disciplini 70m krog/50m krog, se izvede tudi olimpijski krog (OK) za ukrivljeni lok
oziroma dvobojevalni krog (DK) za sestavljeni lok. V tem primeru se za TP upoštevajo rezultati kvalifikacij.

4. KOLEDAR
4.1
Tekme, ki štejejo za TP, so označene v koledarju LZS. V primeru odpovedi ali preklica tekme, Strokovni svet določi
nadomestno tekmo. Če to ni mogoče, se tekma črta iz koledarja tekem za TP.

5. VREDNOTENJE REZULTATOV
5.1
V TP so uvrščeni samo tekmovalci z veljavno tekmovalno licenco LZS.
Za končno razvrstitev v TP se določijo točke glede na število doseženih krogov na posameznem tekmovanju.
Točke izračunamo tako, da rezultat tekmovalca primerjamo z najvišjim možnim rezultatom kroga, izraženem v
odstotkih in pomnoženim s 100.
Na primer:
70m krog/50m krog:
 rezultat 687 : 7,20 = 95,41 X 100 = 9541 točk
 rezultat 679 : 7,20 = 94,30 X 100 = 9430 točk

1440 krog:
 rezultat 1386 : 14,40 = 96,28 X 100 = 9628 točk
 rezultat 1358 : 14,40 = 94,30 X 100 = 9430 točk

5.2
Pri računanju točk posameznega tekmovanja se rezultat zaokrožuje navzdol brez decimalk.
Za točkovanje posameznega tekmovalca v TP šteje ena tekma manj kot je razpisanih za pokal.
Zmagovalec TP v kategoriji in slogu je tisti posameznik, ki je zbral‐la največje število točk.
V primeru enakega števila zbranih točk, odloča o boljši uvrstitvi seštevek vseh doseženih krogov posameznega
tekmovalca na tekmah, ki štejejo za končno razvrstitev.
Vsak tekmovalec lahko v eni tekmovalni sezoni nastopa le v slogu in kategoriji, v kateri je osvojil prve točke za TP.
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6. RAZPIS TEKMOVANJ IN NAGRADE
6.1
Organizatorji tekmovanj za TP razpišejo tekmovanje skladno s Tekmovalnim pravilnikom.
Medalje za prva tri mesta v vseh kategorijah in slogih po kvalifikacijah zagotovi organizator. Pokale za prva mesta v
končni razvrstitvi TP podeli LZS na prireditvi, ob koncu tekmovalne sezone, v kategorijah in slogih, kjer so vsaj trije
uvrščeni.
Pokali se podelijo, če so organizirana vsaj 4 tekmovanja (za pokal lahko štejejo tudi kvalifikacije državnega prvenstva).
Za desežene rezultate v olimpijskem in dvobojevalnem krogu organizator zagotovi posebne nagrade.

7. REZULTATI
7.1
Reklamacije na obdelavo skupnih rezultatov med sezono je treba sporočiti osebi, ki je s strani IO pooblaščena za
vodenje skupnih rezultatov.
7.2
Reklamacije na obdelavo skupnih rezultatov med sezono je treba sporočiti osebi, ki je s strani IO pooblaščena za
vodenje skupnih rezultatov.
Naslov pooblaščene osebe in stanje v pokalu je objavljeno na spletni strani LZS.
Rok za pritožbe na končne rezultate je 5 dni po objavi na spletni strani LZS. Pritožbe se naslovi na pooblaščeno osebo.

8. ŠTARTNINA
8.1
Štartnino in način plačila določi organizator, vendar višina štartnine za ml. dečke/deklice in dečke/deklice ne sme
presegati 10,00€, za vse ostale starostne kategorije pa ne sme presegati 15,00€.

9. PRAVILA OLIMPIJSKEGA KROGA IN DVOBOJEVALNEGA KROGA
NA TEKMOVANJIH 70M KROG/50M KROG
9.1
Kvalifikacije:
70m krog/50m krog po pravilih WA in Tekmovalnem pravilniku LZS.
Olimpijski krog in dvobojevalni krog se izvedeta v naslednjih kategorijah:
ABSOLUTNO – članice/člani in mladinke/mladinci skupaj
Napreduje 16 najboljših po kvalifikacijah in biti morajo vsaj 3 tekmovalke/tekmovalci.
DO 17 LET ‐ kadetinje/kadeti in veteranke/veterani skupaj
Napreduje 8 najboljših po kvalifikacijah in biti morajo vsaj 3 tekmovalci/tekmovalke.
DO 14 LET ‐ deklice in dečki skupaj
Napreduje 8 najboljših po kvalifikacijah in biti morajo vsaj 3 tekmovalci/tekmovalke.
DO 12 LET ‐ ml. deklice in ml. dečki skupaj
Napreduje 8 najboljših po kvalifikacijah in biti morajo vsaj 3 tekmovalci/tekmovalke.

Ljubljana, 25.03.2016
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