Izvršni odbor LZS je na 2. redni seji, dne 23.01.2020 potrdil

TEKMOVALNI PRAVILNIK
1. UVOD
1.1
Lokostrelska zveza Slovenije (v nadaljevanju LZS) je član mednarodne lokostrelske zveze World Archery (v nadaljevanju WA),
World Archery Europe (WAE), Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS) in drugih
mednarodnih športnih zvez, ki vključujejo lokostrelski šport ter se ravna skladno z njenimi načeli in pravili.
1.2
Vsa društva (v nadaljevanju člani LZS), funkcionarji, organizatorji ter lokostrelci priznavajo navedena pravila.
1.3
Spremembe tekmovalnega pravilnika usklajuje Strokovni svet, potrdi in sprejema pa izvršni odbor (v nadaljevanju IO) LZS.

2. ORGANIZIRANJE TEKMOVANJ
2.1
Organizatorji so lahko:
• LZS,
• člani LZS ter
• druge fizične in pravne osebe z dovoljenjem IO LZS.
2.2
Organizatorji morajo:
• zagotoviti usposobljen strokovni kader za izvedbo tekmovanja,
• objaviti razpis tekmovanja vsaj 14 dni pred izvedbo,
• pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
• zagotoviti varnost in zdravstveno oskrbo,
• zagotoviti razpisane nagrade,
• prevzeti prijave,
• povabiti predstavnike medijev,
• tekmovanje izvesti v skladu z določbami Zakona o športu ter s pravili WA in LZS.
2.3
Če je potrebno dovoljenje za izvedbo tekmovanja, ga organizator pridobi skladno z veljavnimi predpisi. Organizatorji
tekmovanj so dolžni glavnemu sodniku pred začetkom tekmovanja izročiti štartne liste za vse sodnike. Organizator poljskega
ali 3D tekmovanja mora najmanj en dan pred izvedbo tekmovanja glavnemu sodniku poslati izpolnjene kontrolne liste.

3. RAZPISI TEKMOVANJ
3.1
Razpis mora vsebovati:
• ime prireditve - tekmovanja,
• točen naslov, datum in uro tekmovanja,
• prijavni rok in odjavni rok,
• naziv organizatorja,
• kategorije in sloge,
• točen opis statusa tekmovanja,
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• navedbo časa začetka in trajanje ogrevanja, pregleda opreme ter urnika tekmovanja,
• navedbo vodje tekmovanja in kontaktne osebe,
• način izbora komisije za pritožbe,
• višino štartnine, plačilne pogoje (rok in način plačila) ter podatek, kaj štartnina zajema,
• morebitno zahtevo po normi,
• navedba izdaje računa društvu/klubu za njegove prijavljene tekmovalce, ki niso plačali štartnine, in se niso pravočasno odjavili,
• določila o oblačilih (zaradi tujih tekmovalcev) ter
• določilo, da uživanje alkoholnih pijač na tekmovanjih brez eliminacij ali final do oddaje zbirnikov ni dovoljeno,
• določilo, da uživanje alkoholnih pijač na tekmovanjih z eliminacijami ali finali do konca podelitve medalj in priznanj
ni dovoljeno.
Po potrebi naj razpis vsebuje tudi:
• navedbo prenočitvenih možnosti ter
• navedbo prehrambenih možnosti organizatorja in ponudbe kraja.
3.2
Štartnina pripada organizatorju. Po preteku prijavnega roka jo lahko za prepozno prijavljenega tekmovalca poviša za največ
100%. Štartnino plača tudi klub za svoje prijavljene tekmovalce, ki niso plačali štartnine in se do roka za odjave niso odjavili.
Organizator lahko izda račun na klub/društvo za prepozno odjavljenega oz. neodjavljenega tekmovalca v roku 7 dni od
dneva tekmovanja, vendar mora biti to določeno z razpisom.
3.3
Vračilo celotnih štartnin je možno samo v primeru odpovedi tekmovanja.
3.4
Prijava na tekmovanje se praviloma izvede skladno z razpisom. Vsebuje naj:
• društvo,
• ime in priimek lokostrelca,
• kategorijo in slog,
• podatek o doseženi normi ( rezultat, datum, kraj ) kadar je zahtevana,
• telefonsko številko prijavitelja ter
• po potrebi dodatne zahteve (npr. lica v dvorani, izmena).

4. TEKMOVALNA LICENCA
4.1
Na tekmovanjih v Sloveniji lahko nastopajo tekmovalci, ki imajo veljavno tekmovalno izkaznico s potrjeno tekmovalno
licenco LZS za tekoče leto ali katerekoli druge članice WA. Na državnih prvenstvih lahko nastopajo le tekmovalci z licencami
LZS, s tem da morajo imeti slovensko državljanstvo.
Tekmovalne licence podrobneje ureja Pravilnik o registraciji lokostrelskih klubov in njihovih članov.
4.2
Da je tekmovalna licenca veljavna, mora vsebovati:
• ime in priimek,
• klub/društvo,
• ID številko tekmovalca,
• rojstno letnico,
• veljavno nalepko za tekoče leto.
4.3
Starostne kategorije:
• mlajši dečki in mlajše deklice, stari do vključno 12 let,
• dečki in deklice, stari do vključno 14 let,
• kadeti in kadetinje, stari do vključno 17 let,
• mladinci in mladinke, stari do vključno 20 let,
• člani in članice, stari do vključno 49 let,
• veterani in veteranke, stari 50 let in več.
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4.4
Tekmovalec lahko nastopa v višji starostni kategoriji. Absolutna je članska starostna kategorija. Tekmovalec sme nastopati
v posamezni starostni kategoriji do konca koledarskega leta, v katerem dopolni zgornjo starostno mejo te starostne
kategorije, v kategoriji veteranov pa od začetka koledarskega leta, v katerem dopolni spodnjo starostno mejo te starostne
kategorije. V disciplini 3D je spodnja starostna meja 9 let, kategorij mlajši dečki in mlajše deklice ni.
4.5
Kontrola tekmovalnih licenc:
• organizator kontrolira veljavnost tekmovalne licence ob prijavi, če te možnosti nima pa ob potrditvi prijave pred začetkom
tekmovanja,
• zlorabo tekmovalne licence se takoj kaznuje s prepovedjo nastopa in z odvzemom licence.

5. SOJENJE, VODENJE TEKMOVANJA, FUNKCIONARJI, TRENERJI, GLEDALCI IN MEDIJI
5.1
Organizatorji so dolžni spoštovati predpise o organizaciji športnih prireditev.
5.2
Za vodenje tekmovanj so odgovorni vodja tekmovanja, direktor streljanja ter sodniki. Vsi navedeni morajo imeti veljavno
člansko izkaznico LZS in potrjeno licenco. Organizator mora zagotoviti usposobljenega vodjo tekmovanja in direktorja
streljanja z licenco.
5.3
Sodnike delegira sodniška komisija LZS skladno z določili pogodbe o sodelovanju med LZS in klubi. Na državnih prvenstvih
glavni sodnik prevzame tudi naloge tehničnega delegata.
5.4
Organizator imenuje komisijo za pritožbe. Komisija je tričlanska. Organizator jo imenuje in objavi pred začetkom vsake
izmene. Člani organizacijskega odbora tekmovanja in osebe, neposredno sodelujoče na tekmovanju, ne morejo biti člani te
komisije.
Komisija za pritožbe je pristojna za reševanje vseh pritožb, ki so vložene v pisni obliki ( zaželeno na predpisanem obrazcu ) in
v predpisanem roku, razen za pritožbe zoper pravila WA. Pritožbo je potrebno vročiti glavnemu sodniku.
Ugotovitve komisije za pritožbe se posreduje tistemu, ki se je pritožil, glavnemu sodniku in vodji tekmovanja pred začetkom
naslednje stopnje tekmovanja ali pred podelitvijo priznanj.
5.5
Odločitev za odpoved tekmovanja zaradi nespoštovanja določb iz tč. 2.2 in 2.3 je prepuščena vodji tekmovanja. Odločitev za
začasno ali trajno prekinitev pa je prepuščena glavnemu sodniku. Vse odločitve kasneje obravnava IO LZS.
5.6
Vodja tekmovanja je odgovoren za varnost na tekmovališču ter za nemoten potek tekmovanja. Kot predstavnik
organizatorja je pristojen za razglasitev sodniških odločitev ter odločitev o pritožbah. Odgovarja za korektnost rezultatov,
vodenje rezultatske tabele, vrsto in pravočasnost objav, rezultatov, podelitev priznanj ter za stike z mediji. Poskrbeti mora
tudi za objavo rezultatov na spletni strani LZS in v medijih.
5.7
Sodniki skrbijo za skladnost tekmovanja s pravili WA ter tekmovalnim pravilnikom LZS. Sodniško poročilo o tekmovanju
sestavijo sodniki in DoS v tarčnem lokostrelstvu. Poročilo pošlje glavni sodnik Sodniški komisiji LZS, priložiti pa je potrebno:
• kopije pritožb ter odločitev komisije za pritožbe,
• zapisnik DoS-a na zunanjih tarčnih in dvoranskih tekmovanjih.
5.8
Finančne obveznosti organizatorja do sodnikov se določijo s Pogodbo o sodelovanju med LZS in klubi/društvi, njenimi člani.
5.9
Naloge tehničnega delegata na državnih prvenstvih so:
• preveri in nadzoruje skladnost tekmovanja z razpisom, s tekmovalnim pravilnikom in s pravili WA,
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•
•
•

opozarja organizatorja na ta pravila in mu svetuje pri organizaciji tekmovanja,
svetuje organizatorju pri pripravi terena, tekmovališča in opreme pred in med tekmovanjem,
svetuje in sodeluje pri izpeljavi tekmovanja.

Naloge glavnega sodnika so:
• skupaj z ostalimi sodniki na tekmi vestno opravlja vse zadolžitve skladno s pravili WA in tekmovalnim pravilnikom LZS,
• organizira in koordinira delo sodnikov na tekmovanju,
• konstruktivno sodeluje z ostalimi sodniki na tekmi,
• sodeluje z vodjo tekmovanja in z direktorjem streljanja,
• na mladinskem in veteranskem državnem prvenstvu prevzame naloge tehničnega delegata.
Naloge sodnika:
• vestno opravlja vse zadolžitve skladno s pravili WA in tekmovalnim pravilnikom LZS,
• konstruktivno sodeluje z glavnim sodnikom in z ostalimi sodniki na tekmi.
Naloge organizatorja tekmovanja:
• preveri pravilnost prijav vseh udeležencev,
• kontrolira podatek o nastopu na pokalnem tekmovanju v disciplini, kadar je predpisan,
• preveri veljavnost tekmovalnih licenc.
5.10
Na prostoru za tekmovalce so poleg tekmovalcev, organizatorjev in uradnih oseb lahko prisotni le strokovni kadri z veljavno
licenco, ki jo izkazuje z identifikacijsko izkaznico. Organizator mora predvideti prostor za gledalce in akreditirane
predstavnike medijev, fotografe, snemalce, ki morajo upoštevati varnostna določila podana s strani vodje tekmovanja in Na
prostoru za tekmovalce so v tarčnem lokostrelstvu poleg tekmovalcev, organizatorjev in uradnih oseb lahko prisotni le
strokovni kadri v športnih oblačilih in z veljavno licenco, ki jo izkazuje z identifikacijsko izkaznico. Organizator mora
predvideti prostor za gledalce in akreditirane predstavnike medijev, fotografe, snemalce, ki morajo upoštevati varnostna
določila podana s strani vodje tekmovanja in glavnega sodnika.
V poljskem in 3D lokostrelstvu so na progah v času tekmovanja lahko poleg tekmovalcev prisotni le organizatorji in sodniki.
Gledalci morajo ostati v centralnem prostoru. Spremstvo na progah ni dovoljeno.

6. OPREMA
6.1
Oprema lokostrelcev mora biti v skladu s pravili WA in v skladu s tem pravilnikom.

7. KAZNI, PROTESTI, UGOVORI
7.1
Vsakega tekmovalca, ki ravna v nasprotju s pravili WA in določbami tega pravilnika in kljub opozorilu s svojim ravnanjem ne
preneha, lahko sodnik izloči iz tekmovanja, lahko pa kršitve kasneje obravnava tudi disciplinska komisija.
7.2
V primeru, da tekmovalec ugotovi nepravilnosti pri drugih tekmovalcih, sodniku, vodenju in izvedbi tekmovanja, ima sam ali
preko svojega zastopnika možnost glavnemu sodniku vložiti pisno pritožbo. Pristojbina za pritožbo znaša 50,00 € .
7.3
Mogoče so sledeče pritožbe:
• zaradi kršitev pravil glede tarčnega materiala, dovoljenja za pristop lokostrelca, ali nivoja tekmovanja - najkasneje 15 minut po
zaključku tekmovanja,
• zaradi kršitev pravil glede poteka tekmovanja - najkasneje 15 minut po zaključku tekmovanja,
• proti razvrstitvi - najkasneje 15 minut po objavi rezultatov,
• zaradi nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na napredovanje tekmovalcev v višji rang tekmovanja - 5 minut po
končanempredhodnem rangu tekmovanja
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•

zaradi nepravilnosti, ki jih je mogoče ugotoviti šele po zaključenem tekmovanju - v 3 dneh po končanem tekmovanju na LZS.
Pritožbo mora obravnavati IO LZS na svoji prvi seji.
7.4

O vsaki pritožbi mora komisija za pritožbe odločati takoj ko ga prejme in najkasneje do začetka naslednje stopnje
tekmovanja oz. pred podelitvijo priznanj objaviti svojo odločitev.
7.5
Komisija mora svoje odločitve posredovati pritožniku, vodji tekmovanja in glavnemu sodniku, kateremu za njegovo poročilo
priloži tudi vse vložene pritožbe.
7.6
Če je pritožba po sklepu komisije upravičena, se pristojbina vrne. Če je pritožba zavrnjena, organizator izda račun v višini
50,00€.

8. PRIZNANJA, NAGRADE
8.1
Pokali in medalje so častne nagrade ter niso podvržene določilom členov pravil WA. Organizator je dolžan podeliti razpisana
odličja.
8.2
Organizator je dolžan podeliti razpisane nagrade. V primeru pritožb je potrebno sporne nagrade zadržati do končne
odločitve komisije za pritožbe ter jih zatem takoj podeliti.
8.3
Če se na isto mesto uvrsti več tekmovalcev, se nagrada enakomerno porazdeli, če pa to ni možno, o njeni podelitvi odloči
žreb.
8.4
Odličja, priznanja in nagrade se podelijo samo tekmovalcem, ki so ob podelitvi prisotni. V utemeljenih primerih, ki jih mora
organizator prisotnim ob podelitvi navesti, lahko nagrado prevzame predstavnik kluba.
8.5
Razglasitev in podelitev nagrad se lahko izvede najmanj 15 minut po objavi rezultatov na vidnih mestih ter po končanem
delu komisije za pritožbe. Tekmovalci lahko medalje prevzamejo le v tekmovalnih oblačilih, ki jih določa ta pravilnik.

9. DOPING
9.1
Uporabljajo se pravila nacionalne protidopinške organizacije.

10. DOPOLNILA
10.1
Vsa uradna tekmovanja LZS so vpisana v Koledar tekmovanj LZS. Iz tega izhajajo tudi pravice in dolžnosti organizatorja. Vsa
tekmovanja iz Koledarja tekmovanj LZS, na katerih tekmovalci lahko dosegajo mednarodna priznanja, so vpisana v koledar
WA.
10.2
Pred vsakim tekmovanjem je obvezna organizacija ogrevanja v trajanju najmanj 20 minut ali najmanj 2 seriji. Urnik
tekmovanja mora biti razpisan in javno objavljen. Streljanje je vodeno semaforsko za tarčno in dvoransko tekmovanje v
istem zaporedju kot tekmovanje ter na tarčah in na razdaljah, na katerih tekmovalec prične tekmovanje. Tekmovalci morajo
črtati zadetke. Če okoliščine to dopuščajo, mora organizator zagotoviti najmanj eno tarčno podlogo na razdalji 10 m za
ogrevanje. Uradnega treninga na progi za terensko lokostrelstvo ni. Organizator mora zagotoviti strelišče za ogrevanje, na
katerem morajo biti postavljene tarče na znane razdalje. Ogrevanje mora biti vodeno.
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10.3
Pregled skladnosti opreme skladno z zahtevami WA sodniki opravljajo pred in med tekmovanjem. Na DP se pregled opreme
izvrši skupinsko po klubih, med tekmovanjem pa enako kot na drugih tekmovanjih (za posamičnega tekmovalca).
10.4
Štartna mesta je potrebno razdeliti po naslednjih kriterijih:
• istovrstnost kategorije,
• največ dva lokostrelca na tarči sta lahko iz istega kluba, če to ni drugače možno,
• najmanj trije lokostrelci na tarči ob nastopu tekmovanja,
• tekmovalci istega kluba naj se uvrščajo na štartno listo po vrsti najprej v A skupini, nato v B itd,
• pri poljskem in 3D lokostrelstvu je potrebno tvoriti pare tekmovalcev, ki streljajo z istega količka.

11. TEKMOVANJA V TUJINI
11.1
O nastopih svojih članov na tekmovanjih v tujini, ko ne gre za nastope reprezentanc, odločajo društva v skladu s svojimi
pravili.
11.2
O nastopih reprezentanc LZS na mednarodnih tekmovanjih odloča IO LZS na predlog vodje programa.
11.3
Samovoljno nastopanje za državo in samovoljno odstopanje od nastopa v reprezentanci se obravnava kot disciplinski
prekršek.

12. REPREZENTANCE LZS
12.1
Člani državnih reprezentanc so lahko le tekmovalci z veljavno tekmovalno licenco LZS in državljanstvom RS.
12.2
Reprezentanco vodijo s sklepom IO potrjene osebe.

13. OBLAČILA TER REKLAME
13.1
Na mednarodnih nastopih morajo slovenski lokostrelci upoštevati pravila WA, ki se nanašajo na oblačila ter reklame.
13.2
Oblačila za tekmovalce in trenerje na tekmovanjih po koledarju LZS so predpisana s pravili WA in sledečimi dopolnili:
• tekmovalci v tarčnem lokostrelstvu tekmujejo v klubskih oblačilih. V primeru, da klub nima enotnih oblačil, je obvezna bela majica
in športne hlače (kratke ali dolge),
• tekmovalci v ostalih panogah lahko tekmujejo tudi v terenskih oblačilih, razen v finalih, kjer veljajo enaka določila kot za tarčno
lokostrelstvo,
• oblačila v maskirnih vzorcih niso dovoljena.
13.3
Klubska oblačila:
• morajo biti enotna za vsako kategorijo,
• naziv kluba mora biti najmanj na enem delu oblačil dobro razpoznaven.
13.4
Obvezna je zaprta obutev, ki mora ustrezati varnostnim ter športno tehničnim zahtevam. Pri dvoranskih tekmovanjih je
obvezna uporaba športne obutve, ki ima podplate iz materialov, ki ne puščajo sledov.
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13.6
V slabših vremenskih pogojih je dovoljena uporaba toplejših oblačil ter zaščitnih pokrival, ki glede barve odstopajo od belih
ali klubskih oblačil. O tem odloči in odločitev najavi glavni sodnik. Oblačila v maskirnih vzorcih niso dovoljena.
13.7
Vsak tekmovalec mora poskrbeti, da uporablja urejena oblačila. Tekmovalcem z zelo zamazanimi ali strganimi in razrezanimi
oblačili ali obutvijo lahko sodnik po opozorilu prepove nastop na tekmovanju.
13.8
Oblačila reprezentance LZS so enotna. Reprezentančna oblačila zagotovi IO LZS. Vsak član reprezentance prejme
reprezentančno oblačilo, ki je last LZS. Član reprezentance mora reprezentančno oblačilo uporabljati samo na
reprezentančnih nastopih in v skladu z navodili vodstva reprezentance. Nedovoljeno je spreminjanje kroja, dodajanje ali
odvzemanje emblemov. Samo z dovoljenjem IO LZS je možno uporabiti reklamne površine, ki jih WA dovoljuje. Od nosilcev
državnih oblačil se zahteva zgledno športno obnašanje. Ta določila veljajo tudi za trenerje in funkcionarje.
13.9
Kroj in barvo sodniških uniform določi IO LZS, njihovo uporabo pa sodniška komisija s svojim pravilnikom.

14. TEKMOVALNE DISCIPLINE
14.1
Uporabljajo se pravila WA in specifična določila za tekmovanja v okviru LZS: Tabela z razdaljami in velikostmi lic.

15. DRŽAVNA PRVENSTVA IN DRŽAVNI NASLOVI
15.1
Tekmovanja za državna prvenstva se razpišejo praviloma letno in izvajajo v skladu z določili tega pravilnika.
15.2
Na državnem prvenstvu lahko nastopajo tekmovalci, ki ustrezajo pogojem 4. razdelka in člena 15.6 tega pravilnika in jih
prijavi klub na prijavnici, ki mora biti priložena vabilu.
15.3
LZS razpisuje in prireja državna prvenstva v naslednjih disciplinah:
• tarčno lokostrelstvo
ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok,
• dvoransko lokostrelstvo ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok,
• poljsko lokostrelstvo
ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok,
• 3D lokostrelstvo
sestavljeni lok, goli lok, instinktivni lok, dolgi lok.
LZS razpisuje in priznava tudi državna prvenstva v naslednjih disciplinah:
• dvoransko lokostrelstvo instinktivni lok, dolgi lok,
• 900 krogov
ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok, instinktivni lok, dolgi lok,
• poljsko lokostrelstvo
dolgi lok, instinktivni lok,
• 3D lokostrelstvo
lovski lok, samostrel,
• Clout lokostrelstvo
ukrivljeni lok, sestavljeni lok,
• Flight lokostrelstvo
ukrivljeni lok, konvencionalni flight lok, ameriški dolgi lok, angleški dolgi lok,
sestavljeni lok-tarčni, sestavljeni lok-flight, nožni lok.
Eliminacije in finalne dvoboje posamezno se organizira po pravilih WA samo v članski kategoriji, če nastopata v kategoriji
najmanj 2 tekmovalca:
• tarčno lokostrelstvo:
napreduje največ najboljših 16 tekmovalcev v vsaki članski kategoriji
• dvoransko lokostrelstvo: napreduje največ najboljših 16 tekmovalcev v vsaki članski kategoriji
• poljsko lokostrelstvo:
napredujejo največ najboljši 4 tekmovalci v vsaki članski kategoriji na skupaj 8 tarčah,
• 3D lokostrelstvo:
napredujejo največ najboljši 4 tekmovalci v vsaki članski kategoriji na skupaj 8 tarčah.
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15.4
Državno prvenstvo za ekipe v tarčnem (3 tekmovalci istega spola in sloga), dvoranskem (3 tekmovalci istega spola in sloga) in
poljskem (3 tekmovalci istega spola in različnih slogov (1 GL, 1 UL, 1 SL)) lokostrelstvu poteka v članski, mladinski in kadetski
konkurenci.
Državno prvenstvo za ekipe v 3D lokostrelstvu (3 tekmovalci istega spola različnih slogov (1 DL, 1 IL/GL, 1 SL/LL)) poteka samo v
članski konkurenci.
Državno prvenstvo za mešane ekipe (2 tekmovalca različnega spola in istega sloga) poteka samo v tarčnem lokostrelstvu v članski
konkurenci.
Na ekipnem DP lahko nastopijo ekipe sestavljene iz tekmovalcev ki ustrezajo pogojem 4. in 15.6 člena tega pravilnika.
Eliminacije in finale ekip se organizira po pravilih WA v naslednjih disciplinah samo v članski kategoriji, če je v konkurenci
najmanj 6 ekip:
• tarčno lokostrelstvo:
napreduje najboljših 8 ekip v vsaki članski kategoriji
• dvoransko lokostrelstvo: napreduje najboljših 8 ekip v vsaki članski kategoriji
Eliminacije in finale mešanih ekip se organizira po pravilih WA samo v tarčnem lokostrelstvu v članski kategoriji, če je v
konkurenci najmanj 6 mešanih ekip:
• tarčno lokostrelstvo:
napreduje najboljših 8 ekip v vsaki članski kategoriji
Ekipe in mešane ekipe se sestavijo avtomatsko in osvojijo pozicijo v razporedu dvobojevanj. Vodje ekip lahko pred
pričetkom dvobojevanj zamenjajo člane ekipe. Novo sestavo ekipe morajo sporočiti uradni osebi za vodenje rezultatov ali
glavnemu sodniku v pisni obliki najmanj 15 minut pred začetkom uradnega treninga naslednjega kroga tekmovanja.
Vse ostale razpisane ekipe se sestavijo avtomatsko in razglasijo po rezultatih doseženih na tekmovanju posameznikov.
Zamenjava članov ekipe v tem primeru ni možna.
Na mladinskem ekipnem DP lahko nastopijo mladinci, kadeti in dečki. Če je bil kvalifikacijski rezultat tekmovalca dosežen na
drugačni razdalji ali na drugačnih licih, ne prispeva krogov v skupni rezultat ekipe. V ekipi mora biti vsaj en mladinec.
Na kadetskem ekipnem DP lahko nastopijo kadeti in dečki. Če je bil kvalifikacijski rezultat tekmovalca dosežen na drugačni
razdalji ali na drugačnih licih, ne prispeva krogov v skupni rezultat ekipe. V ekipi mora biti vsaj en kadet.
V poljski in 3D disciplini z lokom nižjega ranga lahko nadomestimo lok višjega ranga. Rangi si sledijo od najvišjega proti
najnižjemu v naslednjem vrstnem redu: SL – UL – GL – IL – DL. Sestavljenega loka ne more nadomestiti noben drug slog.
Izjema je 3D disciplina, kjer ga lahko nadomesti lovski lok. Pri tem mora nadomestni lok nižjega ranga v ekipi tekmovati na
razdalji predpisani za lok višjega ranga.
15.5
V tarčnem in dvoranskem lokostrelstvu se na člansko državno prvenstvo lahko prijavijo vsi tisti, ki streljajo na ista lica in
iste razdalje kot člani, uvrstitev v eliminacijskem oz. finalnem krogu pa šteje za člansko državno prvenstvo. Dolžine razdalj in
velikosti lic za posamezne kategorije in discipline so v prilogi Tabele z razdaljami in velikostmi lic.
V poljskem lokostrelstvu se državno prvenstvo za vse kategorije organizira na 12+12 tarč. Na člansko državno prvenstvo se
lahko prijavijo vsi tisti, ki streljajo z istih razdalj, kot člani uvrstitev v finalnem krogu pa šteje za člansko državno prvenstvo.
Dolžine razdalj in velikosti lic za posamezne kategorije in discipline so v prilogi Tabele z razdaljami in velikostmi lic.
V 3D lokostrelstvu se državno prvenstvo za vse kategorije organizira na 24 tarč.
V kvalifikacijskem krogu se strelja dve puščici na vsako živalsko tarčo. Dovoljeni čas streljanja v kvalifikacijah je dve minuti (2 min.).
V finalnem krogu se strelja ena puščica na vsako živalsko tarčo v času ene minute (1 min).
Na člansko državno prvenstvo se lahko prijavijo vsi tisti, ki streljajo z istih razdalj kot člani, uvrstitev v finalnem krogu pa šteje
za člansko državno prvenstvo. Dolžine razdalj in velikosti lic za posamezne kategorije in discipline so v prilogi Tabele z razdaljami in
velikostmi lic.
15.6
Predpisan pogoj za nastop na državnem prvenstvu je dosežena norma v tekoči tekmovalni sezoni v slogu in disciplini, v
kateri bo tekmovalec nastopil.
15.7
Državno člansko prvenstvo v posameznih kategorijah je lahko zaprtega ali odprtega tipa. Rezultati se v primeru odprtega
tipa vodijo ločeno. Medalje se podelijo za državno prvenstvo.
Tekmovalni pravilnik
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15.8
Na državnih prvenstvih, ki jih razpisuje in prireja LZS (15.3 prvi odstavek), se v članski konkurenci podelijo štirioglate
medalje, napis pa se glasi "DP-disciplina, kraj, datum".
V konkurenci mlajših dečkov, dečkov, kadetov, mladincev in veteranov na državnih prvenstvih, ki jih razpisuje in prireja LZS
in na državnih prvenstvih, ki jih razpisuje in priznava LZS (15.3 drugi odstavek) se podelijo okrogle medalje.
15.9
Državna odličja podeli predsednik LZS ali od njega pooblaščena oseba.
15.10
V slučaju pozitivnega doping testa pripada naslov naslednjemu na listi rezultatov.
15.11
Višina startnin za posamezna tekmovanja je zapisana v Pogodbi o sodelovanju med LZS in njenimi člani (društva).

16. REKORDI
16.1
Nov slovenski državni rekord je tisti, ki je vsaj za krog boljši od predhodnega oz. pri Flightu vsaj za 1 cm daljši od
predhodnega in je prijavljen v 10 dneh. S tekmovanj, ki so v koledarju LZS ni potrebno prilagati rezultatov in zbirnikov. Če je
rekord dosežen v tujini, je potrebno poleg rezultatov predložiti tudi potrjen zbirnik. Zahtevek se poda na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani LZS.
16.2
LZS vodi vse rekorde, ki jih vodi WA.
16.3
LZS vodi kot slovenske državne rekorde/najvišje rezultate tudi nekatere rezultate, ki jih WA ne vodi, so pa:
• uveljavljeni v slovenskem tekmovalnem programu,
• doseženi v starostnih kategorijah, ki jih WA ne določa.
16.4
Priznanje in opredelitev rekordov sta podrobneje obravnavana v prilogi »Vodenje rekordov in najboljših rezultatov«.
Postopek za prijavo rekorda je predpisan v prilogi »Pravila za prijavo rekorda«.

17. TEKMOVALNI KOLEDAR
17.1
IO LZS na predlog Strokovnega sveta objavi datume:
• mednarodnih tekmovanj,
• državnih prvenstev,
• pokalnih in drugih tekmovanj, ki jih soorganizira LZS
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Društva/klubi lahko kandidirajo za izvedbo tekmovanj po pravilih WA na podlagi kandidacijskega obrazca.
Organizacijo tekmovanj posameznim klubom poveri IO LZS s svojim sklepom na osnovi kandidatur klubov, usklajenih na
posvetu predsednikov društev/klubov najkasneje do 10. novembra tekočega leta.
IO LZS lahko tudi po tem datumu usklajuje in dopolni tekmovalni koledar za tekmovanja, za katere se organizator ni javil.
17.2
LZS na osnovi dogovora klubov na svojih spletnih straneh objavi ločeni tekmovalni koledar za tekmovanja, ki jih LZS ne
organizira.
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18. PRIZNANJA IN NAGRADE
18.1
Za podeljevanje WA priznanj in značk se upoštevajo pravila WA.
18.2
Zahtevke za značke in priznanja se sproti pošilja na LZS. Zahtevek se poda na obrazcu, ki je določen v prilogi Obrazec s pogoji
za prijavo osvojene značke. Rezultate je treba priložiti ob vsakem zahtevku, če je bila značka dosežena v tujini. Potrjene
zbirnike, ki jih podpiše sodnik na tekmovanju, je treba priložiti le ob zahtevi za podelitev ene od najvišjih dveh značk vsake
vrste.
S tekmovanj, ki so v koledarju LZS, ni potrebno prilagati rezultatov.
18.3
Prijavo za rang lestvice in prijavo evropskih in svetovnih rekordov ter značk višjega ranga izvede odgovorna oseba, ki jo
določi
IO LZS na podlagi prejetih pisnih zahtevkov, opremljenih s pravilno izpolnjenimi rezultati in zbirniki.
18.4
V primeru, da tekmovalec izpolni v istem letu več pogojev za značke različnih nivojev, LZS podeli vse, v kolikor so bile
dosežene postopno od nižje k višji. Ne podeli se nižje od najvišje zadnje podeljene značke.
18.5
Odgovorna oseba, ki jo določi IO LZS, na podlagi prijav izdela evidenco o doseženih značkah in rekordih ter jo dosledno in ažurno vodi.
18.6
Lokostrelca in lokostrelko leta ter društvo/klub leta izbere Strokovni svet LZS in potrdi IO LZS. Kriteriji za izbor društva/kluba
leta so določeni v prilogi Pravilnik o izboru kluba leta.
18.7
Prijavo tekmovalnega koledarja, ki je pogoj za vnos rezultatov ter vpis rezultatov s tekmovanj, ki so pogoj za doseganje
kategorizacij, opravi odgovorna oseba, ki jo določi IO LZS.
18.8
Priznanja in nagrade LZS podeljuje IO LZS po prilogi Pravilnika o podeljevanju priznanj.
18.9
Člana LZS lahko IO LZS predlaga za mednarodno priznanje WA in druga priznanja.
18.10
Osvojene pokale za pokalna tekmovanja se podeli na zadnji pokalni tekmi v disciplini. Priznanja za vse ostale dosežke
tekočega leta se podeli na zaključni prireditvi ob zaključku koledarskega leta.

19. ZAKLJUČEK
19.1
Vsi splošni pogoji so definirani v Pogodbi o sodelovanju med LZS in njenimi člani, ki jo za vsako leto posebej skleneta zveza in
društvo.
19.2
Priloge k temu tekmovalnemu pravilniku so:
• Pravila SLO tarčnega pokala,
• Pravila SLO dvoranskega pokala,
• Pravila SLO AH pokala,
• Pravila SLO 3D pokala,
• Pravilnik o podeljevanju priznanj,
• Pravilnik o izboru kluba leta,
• Tabele z razdaljami in velikostmi lic,
• Norme za nastope na državnih prvenstvih
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•
•
•
•

Vodenje rekordov in najvišjih rezultatov,
Pravila za prijavo rekorda,
Obrazec »Prijava državnega rekorda«,
Obrazec s pogoji za prijavo osvojene značke.
19.3

Ta pravilnik se začne uporabljati v tekmovalni sezoni 2020 po zaključenem dvoranskem DP.
Ljubljana, 23.01.2020
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