
Lokostrelski klub Gornji Grad in Lokostrelska zveza Slovenije 
vas vabita na lokostrelsko tekmovanje 

AH 12+12 za SLO pokal

PROGRAM TEKMOVANJA: Razporeditev skupin po tarčah s priloženo časovnico bo oblikovana glede

na prijave in bo objavljena dan pred tekmo na spletni strani LZS pod objavami, ki se nanašajo na tekmo.

Prihod udeležencev na tekmovališče je 60* minut pred štartom skupine. V primeru, da boste HAT ali PCR

test, potrdilo o prebolevnosti oz. potrdilo, da ste bili cepljeni, imeli s seboj, lahko na tekmovališče

pridete 40 minut pred štartom skupine.

*Po prihodu bo sledilo testiranje s HAT testom, ki ga bo opravila mobilna zdravstvena enota, ki jo za vsa

državna prvenstva in pokalna tekmovanja zagotavlja LZS. LZS testiranje za tekmovalce, ki bodo na

tekmovanje prišli brez opravljenega HAT ali PCR testa, ki ne bodo imeli potrdila o prebolevnosti oz. niso

bili cepljeni, zagotavlja brezplačno.

Sledi prijava (ena oseba prijavi skupino in prevzame zbirnike), ogrevanje in odhod na tekmovalno progo po

časovnici.

SLOGI IN KATEGORIJE: Po tekmovalnem pravilniku LZS in WA in pravilih SLO AH pokala. Po zadnjem odloku

Vlade RS se tekmovanja lahko udeležujejo vse kategorije, tudi mlajši in veterani.

ŠTARTNINA: 10 € - ml. deklice, ml. dečki, deklice, dečki in 15 € - vse ostale kategorije.

Plačilo štartnine obvezno predhodno na TR LK Gornji Grad: SI56 1966 0500 9755 282, odprt pri DBS. Pod

namen plačila vpišite: ime vašega kluba + ime in priimek tekmovalca oz. število tekmovalcev. S seboj

prinesite potrdilo o plačilu. Zaradi varovanja pred okužbo s COVID-19, plačilo z gotovino na dan

tekmovanja ne bo možno.

Skladno z Dogovorom o sodelovanju 2021, prehrana ni vključena v štartnino. Tekmovalci bodo na

tekmovališču oz. na kmetiji Slapnik lahko kupili sendvič, narejen iz domačega kruha in domačih mesnih

izdelkov.

NAGRADE: Prvi trije v kategoriji in slogu prejmejo medalje - podelitve ni, klubi prejmejo medalje po pošti.

Odhod udeležencev iz tekmovališča je takoj po oddaji zbirnikov.

PRIJAVE / ODJAVE: Tomaž Urlep, e-mail: tomaz.urlep@t-1.si ali preko aplikacije na spletni strani LZS.

Najkasneje do četrtka, 3.6.2021, do 20.00 ure. Odjave so možne do petka, 4.6.2021, do 20.00 ure.

INFORMACIJE: Vojko Colnar +386 41 992 449, colnar.vojc@gmail.com

VODJA TEKMOVANJA: Matej Zupanc

POOBLAŠČENA OSEBA MIZŠ: Marjan Ilar

SODNIKI: Po razporedu sodniške komisije LZS.

KOMISIJA ZA PRITOŽBE: Bo imenovana na dan tekmovanja.

OPOMBA: V zvezi z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 se bodo na dan tekmovanja upoštevali veljavni odloki,

priporočila in navodila, ki so jih izdali Vlada RS, NIJZ, MIZŠ in LZS.

Novi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov – 26.04.2021

Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti (COVID-19) - šport

Tekmovanje bo v soboto, 5. junija 2021, na kmetiji Slapnik, Zgornji Dol 18, Gornji Grad   
(koordinate: 46.285678, 14.759348)
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NAVODILA IN PRIPOROČILA LZS

ZA IZVAJANJE LOKOSTRELSKIH TEKMOVANJ 2021

1. Organizator lokostrelskega tekmovanja mora na tekmovališču zagotoviti:

● Obvezno uporabo maske v zaprtih javnih prostorih in zunaj, kjer je medsebojna 

razdalja manjša od 1,5 metra.

● Razkužilo mora biti nameščeno na več mestih prireditvenega prostora.

● 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 z licenco LZS in člani delovne ekipe organizatorja morajo izvajati 

tudi priporočila in navodila, ki bodo navedena v vabilu tekmovanja. Sodelujejo pri 

pregledu potrdil o cepljenju, prebolelosti covid-19 ali izvidu opravljenega testa.

2. Navodila in priporočila tekmovalcem:

● Tekmovanja se naj udeležijo le zdrave osebe.

● Ob prihodu morajo predložiti potrdilo o cepljenju, ali potrdilo o prebolelosti

Covid-19, ali potrdilo oz. sms obvestilo o izvidu opravljenega testa, ki ne sme biti 

starejše od 48 ur. Tekmovalci boste po novem lahko hitro antigensko testiranje (HAT) 

opravili na tekmovališču 60 minut pred štartom skupine.

● Ob vstopu na prireditveni prostor si mora vsak obvezno razkužiti roke.

● Vse štartnine se plačajo na TRR, kot je navedeno v vabilu.

● Potrditev prijav opravi en predstavnik društva/kluba, če je le-to mogoče. V prostor 

za prijave se mora vstopati posamično z obvezno uporabo maske.

● V času do začetka tekmovanja morajo vsi držati zadostno medsebojno razdaljo 1,5 

metra in dosledno upoštevati vsa navodila organizatorja.

● 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 na progi.
● 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.
● 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. 
V kolikor se organizator odloči za podelitev medalj, jih dobitniki vzamejo na pripravljenem 
stojalu, na podelitvenem odru pa morajo vzdrževati ustrezno medsebojno razdaljo.  Medalje 
lahko organizator po končanem tekmovanju pošlje na uradne naslove društev/klubov po 
pošti. 

5. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna 
zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, 
prostojnemu za šport.

6. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna 
panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov 
gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

- uradni naziv tekmovanja,
- športno panogo oz. discipline,
- tekmovalne kategorije,
- kraj izvedbe tekmovanja,
- datum izvedbe tekmovanja,
- ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja,
- e-naslov in GSM številko odgovorne osebe.

Navodila in priporočila LZS se bodo spreminjala in dopolnjevala na podlagi sprememb in 
dopolnitev aktov Vlade Republike Slovenije, NIJZ, MIZŠ in WA.

Ljubljana, 03.05.2021

Predsednik LZS: Marjan llar l.r.


