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PRIPOROČILA LZS ZA IZVAJANJE LOKOSTRELSKIH TEKMOVANJ
PO EPIDEMIJI COVID 19
1. Organizator lokostrelskega tekmovanja mora na tekmovališču zagotoviti:
 Obvezno uporabo maske v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja
manjša od 1,5 metra.
 Razkužilo mora biti nameščeno v sanitarijah, na razpolago mora biti dovolj
sanitarnega papirja, tekoča voda in milo, ter papirnate brisače v trdnem stojalu, da
jih je možno brez dodatnega dotikanja odtrgati.
 Dodatno je potrebno razkuževati sanitarije, predvsem kljuke.
 Tekmovališče za tekmovanje oz. prostor za poskusne strele mora biti pripravljeno
tako, da tekmovalcem omogoča zadostno medsebojno razdaljo 1,5 metra.
Poskusni streli morajo biti vodeni na način, da jih vsi tekmovalci lahko opravijo
(ko eni odstrelijo in populijo puščice, pridejo naslednji, itd..).
 Količki v poljskem lokostrelstvu, ki označujejo stojišče za streljanje na progah,
morajo biti postavljeni tako, da tekmovalcema prostor levo‐desno omogoča
zadostno medsebojno razdaljo 1,5 metra.
 Vodja tekmovanja in člani delovne ekipe organizatorja morajo odgovorni osebi LZS
nuditi sodelovanje in pomoč pri uveljavljanju vseh priporočil.

2. Priporočila tekmovalcem:
 Tekmovanja se naj udeležijo le zdrave osebe.
 Ob vstopu na prireditveni prostor si mora vsak obvezno razkužiti roke.
 Vse štartnine se plačajo na TRR, če izjemoma kdo tega ni mogel storiti, lahko
vseeno tekmuje, štartnino pa poravna najkasneje v 3 (treh) dneh po tekmovanju,
sicer na naslednjem tekmovanju klub/društvo ne bo moglo prijaviti svojih
športnikov na tekmovanje.
 Potrditev prijav naj opravi en predstavnik društva/kluba, ki mora posamično vstopati
v prostor za prijave, kjer je obvezna uporaba maske.
 V času do začetka tekmovanja morajo vsi držati zadostno medsebojno razdaljo 1,5
metra in dosledno upoštevati vsa navodila organizatorja in imenovane odgovorne
osebe LZS.
 Pri puljenju puščic, se je priporočljivo tarče čim manj dotikati z roko (lahko s
kolenom, komolcem…)
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3. Pregled lokostrelske opreme:









Pregled opreme se bo v poljskem in 3D lokostrelstvu izvajal po treningu in pred
odhodom na progo.
Izvajal se bo prilagojen pregled opreme, kjer se opreme tekmovalca sodniki ne
bodo dotikali. Od daleč bodo pogledali lok ter ostalo. Tekmovalec bo povprašan po
skladnosti opreme.
Vsak tekmovalec je po pravilih zadolžen za skladnost svoje opreme z WA pravili. Če
tekmovalec ne bo prepričan, da je njegova oprema v skladu s pravili, mu bo ta na
njegovo prošnjo pregledana. V kolikor je možno se je sodniki ne bodo dotikali. Če
bo to potrebno, si bodo prej razkužili roke.
Pregled opreme bodo opravili tudi na morebitno pripombo sotekmovalcev.
Moči loka ne bodo merili niti na željo tekmovalca.
Prilagojen pregled opreme bo opravljen po skupinah oziroma na podlagi razporeda
po tarčah. Tekmovalce bo poklical organizator.
Če bo pregled opreme opravljen na progi, se bo sodnik s tekmovalcem umaknil na
primerno mesto, kjer se bosta držala varnostne razdalje.

4. Uradni del tekmovanja je zaključen 15 minut po objavi rezultatov. Medalj se ne
podeljuje, sortira se jih po dobitnikih iz istega društva/kluba, izroči odgovorni osebi za
nadzor in izvedbo LZS, ki jih po objavi rezultatov izroči predstavnikom društev/klubov.
Takrat tudi preneha uradno delo osebi zadolženi za nadzor in izvedbo s strani LZS.

5. Lokostrelska zveza Slovenije je s sklepom imenovala odgovorno osebo Marjana Ilarja
za nadzor nad izvedbo lokostrelskih tekmovanj. Njegovi kontaktni podatki so bili
posredovani na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priporočila LZS se bodo spreminjala in dopolnjevala na podlagi sprememb v navodilih in
priporočilih s strani NIJZ, OKS in WA.

Ljubljana, 15.06.2020

Predsednik LZS:
Marjan Ilar
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