
Telesno kulturno društvo Sovica  

v sodelovanju z Lokostrelsko zvezo Slovenije 

VABI  

na lokostrelsko tekmovanje  

DVORANA 18m  

sobota, 15. 1. 2022, ŠPORTNA DVORANA OŠ RAKEK 

Partizanska cesta 28, 1381 Rakek (GPS: 45.809678, 14.321812) 

1. IZMENA  (vsi slogi)  
do 8.30 potrditev prisotnosti  

8.30 - 8.50 pregled opreme in streli za ogrevanje  

8.55 otvoritev tekmovanja  

9.00 začetek I. izmene  

2. IZMENA (vsi slogi) 

do 13.00 potrditev prisotnosti  

13.00 – 13.20 pregled opreme in streli za ogrevanje  

13.25 otvoritev tekmovanja  

13.30 začetek II. Izmene 

Razglasitev rezultatov je 15 min po končani vsaki izmeni, podelitev vseh medalj po 2. izmeni.  

Tekmovanje bo potekalo po pravilih WA. Obvezna je čista, športna obutev.  

Uživanje alkohola in kajenje ni dovoljeno na celotnem območju tekmovanja. 

Za vstop v dvorano in udeležbo na tekmi je obvezen PCT pogoj. 

KATEGORIJE  

mlajši dečki in deklice, dečki, deklice, kadeti, kadetinje, mladinci, mladinke, veterani, veteranke, 

člani, članice 

SLOGI  

ukrivljeni lok, sestavljeni lok, goli lok, dolgi lok, instiktivni lok  

NAGRADE  

prvi trije v slogu in kategoriji prejmejo medalje  

 



PRIJAVE  

Do četrtka, 13. 1. 2022 do 20.00 na mail tomaz.urlep@t-1.si ali preko spletne aplikacije LZS. Vsi 

tekmovalci, ki streljate na lica Φ40 in želite streljati na drugačna lica kot jih predvideva dokument 

'Tabele z razdaljami in velikostmi lic' morate to obvezno navesti ob prijavi. 

V primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev se bo organizirala še 3. izmena, v tem 

primeru se časovnica spremeni. 

ODJAVE do petka, 14. 1. 2022 do 12. ure, v nasprotnem primeru zaračunamo štartnino. 

INFORMACIJE: Matjaž Kandžič (lokostrelci.sovica@gmail.com), tel: 070 826 843  

ŠTARTNINA  

mlajši, dečki, deklice: 10 €; ostali: 15 €  

Plačilo štartnine izključno na TRR: SI56 0430 2000 2665 350 (TKD Sovica) 

Potrdilo o plačilu imejte s seboj ob prijavi. 

VODJA TEKMOVANJA - Borislav Valjan  

DIREKTOR STRELJANJA - Tatjana Rusjan 

SODNIKI - po razporedu LZS  

KOMISIJA ZA PRITOŽBE - bo imenovana na dan tekmovanja  

 

ZEMLJEVID LOKACIJE: 

 

Unec 

Cerknica 


