
 

Lokostrelsko društvo Logatec ter 

Lokostrelska zveza Slovenije, 

Vas vabita 

 

TARČNI POKAL 70m/50m  

Logatec 19.06.2021 

PROGRAM: 
Program tekmovanja je okviren, saj pride v poštev 
le če je prijavljenih več kot 80 tekmovalcev. Bodite 
pozorni na morebitne spremembe.  

1. Izmena: 

• 8:30-9:00 potrditev prisotnosti. 

• 9:00-9:30 streli za ogrevanje,  

   hkrati bo potekal pregled opreme. 

• 9:35 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

2. Izmena: 

• Do 12:30 potrditev prisotnosti. 

• 12:30-13:00 streli za ogrevanje,  

   hkrati bo potekal pregled opreme. 

• 13:35 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

SLOGI: 
• Ukrivljeni lok. 

• Sestavljeni lok. 

• Goli lok 

 

KATEGORIJE: 

• Mlajše deklice in dečki. 

• Deklice in dečki. 

• Kadetinje in Kadeti. 

• Mladinke in Mladinci. 

• Članice in Člani 

• Veteranke in Veterani 

 

PRIJAVE/ODJAVE: 
Prijave bodo potekale do četrtka 17.06.2021 do  
20. ure na elektronski naslov: 

tomaz.urlep@t-1.si 

Odjava je možna do petka, 18.06.2021 do 12. ure 

 

STARTININA: 
• 10 EUR za mlajše deklice ter dečke.                        

• 15 EUR za ostale tekmovalce. 

Startnino je potrebno obvezno poravnati do 
18.6.2021 na TRR društva: SI56 0202 5025 6065 554 

 

SODNIKI: 
Sodniki so določeni po razporedu Lokostrelske     
zveze Slovenije 

 

VODJA TEKMOVANJA: 
Igor Štrajhar 

 

DIREKTOR STRELJANJA: 
Jolanda Ovsec 

 

ODGOVORNA OSEBA MIZŠ 
Marjan Ilar 
 
NAGRADE: 
V Tarčnem pokalu medalje prejmejo prvi trije v vsa-
kem slogu in kategoriji. 

 
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 
Komisija za pritožbe se imenuje na dan tekmovanja. 

DODATNE INFORMACIJE: 
Kristjan Bauer: 040 336 697  
POSEBNO OBVESTILO 
Obvezno preberite navodila navedena na naslednji 
strani vabila! 

 



DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z SARS-CoV-2 

Zaradi trenutnega stanja z SARS-Cov-2 naprošamo, da vsi udeleženci tekmovanja upoštevajo veljavne odloke, 

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

Hkrati vse udeležence opozarjamo na naslednje: 

• Vse startnine morajo biti poravnane na TRR Lokostrelskega društva Logatec (naveden na prvi strani  

vabila), najkasneje do petka 18.6.2021. Pri plačilu navedite ime in priimek tekmovalca ter ime vašega 

društva/kluba. S seboj prinesite potrdilo o plačilu. 

• V kolikor bo prijavljeno več kot 80 tekmovalcev bo streljanje potekalo v dveh izmenah. In sicer, streljala 

bosta dva tekmovalca hkrati. Če je prijavljenih manj kot 80, se bo izpeljal tudi olimpijski krog. Bodite 

pozorni, saj se zaradi navedenega program tekmovanja lahko spreminja.  

• Po prihodu sledi 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 prebolelosti oz. niso 

bili cepljeni, zagotavlja brezplačno.   

• Tekmovalci  morajo sami poskrbeti za malico. 

• Vstop obiskovalcev na tekmovališče ni dovoljen.  

• Izveden bo le redni del tekmovanja. 

• Uradni del tekmovanje je zaključen 15 min po objavi rezultatov. Medalj se ne podeljuje. Medalje se   

sortira po dobitnikih iz istega kluba/društva, organizator jih nato pošlje po pošti. 

• S strani Ministrstva za izobraževanje in šport je za nadzor tekmovanja pooblaščen gospod Marjan Ilar.  

• Priporočila, navodila ter omejitve so objavljena na naslednjih straneh: 

 

Omejitve pri izvajanju športnih programov-odloki Vlade RS. 

Priporočila za izvajanje dejavnosti-NIJZ 

Novice LZS glede omejitev izvajanja športnih programov 

Navodila in priporočila LZS za izvajanje lokostrelskih tekmovanj 2021 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
http://www.archery-si.org/novice/omejitve-pri-izvajanju-sportnih-programov-28-05-06-06
http://www.archery-si.org/uploads/datoteke/sklep%20predsednika%20navodila%20in%20priporo%C4%8Dila%20za%20izvajanje%20tekmovanj%20v%20letu%202021%2015-03-2021(1).pdf


PRIZORIŠČE TEKMOVANJA: 

Prizorišče tekmovanja je nogometno igrišče v Logatcu (koordinate: 45°54'38.3"N 14°13'07.2"E) 

POT DO PRIZORIŠČA TEKMOVANJA: 

• Modra puščica: Regionalna cesta Postojna-Kalce-Logatec. Ko pridete v Logatec vozite še približno dva km in 

pol do krožišča pri bencinskem servisu MOL. V krožišču izberete prvi izvoz. Za tekmovališče zavijete pri    

prvem večjem križišču desno na Cesto talcev in se odpeljete do parkirišča pod nogometnim igriščem  

• Rdeča puščica: Regionalna cesta Ljubljana-Vrhnika-Logatec. Ko pridete v Logatec vozite naravnost čez       

semafor do prvega krožišča pri bencinskem servisu MOL na kar izberete tretji izvoz. Za tekmovališče zavijete 

pri prvem večjem križišču desno na Cesto talcev in se odpeljete do parkirišča pod nogometnim igriščem. 

• Zelena puščica: Avtocesta-Logatec. Ko pridete iz avtoceste se vozite naravnost do prvega krožišča, kjer    

izberete drugi izvoz. Peljete se mimo supermarketa Hofer ter na križišču za Špar zavijete levo na Cesto      

talcev in se odpeljete do parkirišča pod nogometnim igriščem. 

 

 

 

 

Prizorišče tekmovanja 

Supermarket Hofer 

Bencinski servis MOL 


