
LOKOSTRELSKO DRUŠTVO ISHI VODICE IN 
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE  

vas vabita 26. .2021 na lokostrelsko tekmovanje 
  3D SLO POKAL v Šujici pri Dobrovi 

PROGRAM:

SLOGI IN KATEGORIJE:

ŠTARTNINA:

NAGRADE:

PRIJAVE / ODJAVE:

INFORMACIJE O TEKMOVANJU:

VODJA TEKMOVANJA:

SODNIKI: 

OPOMBA:

71

KOORDINATE: 46°04’13.3”N 14°25’01.1”E



NAVODILA IN PRIPORO ILA LZS
ZA IZVAJANJE LOKOSTRELSKIH TEKMOVANJ 2021

1. Organizator lokostrelskega tekmovanja mora na tekmovališ u zagot
Obvezno uporabo maske v zapr  ja  prostor  zunaj, kjer je medsebojna 

razdalja manjša od 1,5 metra.
Razku ilo mora  nameš eno na ve  mes  prireditvenega prostora.
Dodatno je potrebno razku eva  sanitarije, predvsem kljuke.
Tekmovališ e za tekmovanje oz. prostor za poskusne strele mora  pripravljeno 

tako, da tekmovalcem omogo a zadostno medsebojno razdaljo 1,5 metra. Poskusni 
streli morajo  vodeni na na in, da  vsi tekmovalci ko opravijo (ko eni odstrelijo 
in populijo puš ice, pridejo naslednji, itd..).

Koli ki v poljskem lokostrelstvu, ki ozna ujejo stojiš e za streljanje na prog , 
mor  postavljeni tako, da tekmovalcema prostor levo-desno omogo a zadostno 
medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Vodja tekmovanja z licenco LZS in lani delovne ekipe organizatorja morajo izvaja
tudi priporo ila in navodila, ki bodo navedena v vabilu tekmovanja. Sodelujejo pri 
pregledu potrdil o cepljenju, prebolelos covid-19 ali izvidu opravljenega testa.

2. Navodila in priporo ila tekmovalce
Tekmovanja se naj udele ijo le zdrave osebe.
Ob pr rajo predlo potrdilo o cepljenju, ali potrdilo o prebolelos

Covid-19, ali potrdilo oz. sms obves o o izvidu opravljenega testa, ki ne sme bi  
starejše od 48 ur. Tekmovalci boste po novem ko itro an gensko tes ranje (HAT) 
opravili na tekmovališ u 60 minut pred štartom skupine.

Ob vstopu na prireditveni prostor si mora vsak obvezno razku  roke.
Vse štartnine se pla ajo na TRR, kot je navedeno v vabilu.
Potrditev prijav opravi en predstavnik društva/kluba, e je le-to mogo e. V prostor 

za prijave se mora vstopa  posami no z obvezno uporabo maske.
V asu do za etka tekmovanja morajo vsi dr a  zadostno medsebojno razdaljo 1,5 

metra in dosledno upošteva  vsa navodila organizatorja.
Pri puljenju puš ic, se je priporo ljivo tar e im manj ka  z roko ko 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 

kali. Od dale  bodo pogledali lok ter ostalo. Tekmovalec bo povprašan po skladnos
opreme.

Vsak tekmovalec je po pravili  zadol en za skladnost svoje opreme z WA pravili. 
e tekmovalec ne bo prepri an, da je njegova oprema v skladu s pravili, mu bo ta na njegovo 

prošnjo pregledana. V kolikor je mo no se je sodniki ne kali. e bo to potrebno, si 
bodo prej razku ili roke.

Pregled opreme bodo opravili tudi na morebitno pripombo sotekmovalcev.
Mo i loka ne bodo merili  na eljo tekmovalca.

e bo pregled opreme opravljen na progi, se bo sodnik s tekmovalcem umaknil na 
primerno mesto, kjer se bosta dr ala varnostne razdalje.

4. Uradni del tekmovanja je zaklju en 15 minut po objavi rezultatov. 
V kolikor se organizator odlo i za podelitev medalj,  dobitniki vzamejo na pripravljenem 
stojalu, na podelitvenem odru pa morajo vzdr eva  ustrezno medsebojno razdaljo.  Medalje 

ko organizator po kon anem tekmovanju pošlje na uradne naslove društev/klubov po 
poš . 

5. Za nadzor nad izvedbo špor  tekmovanj mora pristojna nacionalna pano na športna 
zveza imenova  odgovorne osebe in n ve kontaktne podatke posredova  ministrstvu, 
prostojnemu za šport.

6. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna 
pano na športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov 
gp.mizs@gov.si posla  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 priporo ila 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.


