
              
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

vabi na

TEKMO TARČNEGA POKALA

v nedeljo, 25. julija 2021, 
na vadbišče LZS v Stožicah

GPS: 46.083619437880564, 14.529298171226657

PROGRAM:
dokončen program bo odvisen od števila prijav in
bo narejen po koncu prijavnega roka

1. izmena:
 7:30 – 8:30 potrditev prisotnosti
 8:30 – 9:00 streli za ogrevanje in pregled 

opreme
 9:00 pričetek tekmovanja

2. izmena:
 do 12:00 potrditev prisotnosti
 12:00 – 12:30 streli za ogrevanje in 

pregled opreme
 12:30 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 in ODJAVE:
Prijave bodo potekale do četrtka 22.7.2021 do 
20. ure na elektronski naslov:
tomaz.urlep@t-1.si       

Odjava je možna do  petka, 23.7.2021 do 12. 
ure.

 

ŠTARTNINA:
 10€ za mlajše deklice&dečke in 

deklice&dečke
 15€ za ostale tekmovalcem

Štartnino je potrebno poravnati do 23.7.2021 na
TRR  LZS: SI56  0201  3001  7204  321 -  v  sklicu
obvezno  navedite  klub  ter  ime  in  priimek
tekmovalca, oz. število tekmovalcev. 
Plačilo  z  gotovino  na  dan  tekmovanja  ne  bo
možno.  Organizator  izda  klubu/društvu  en
skupen račun za vse udeležence na tekmovanju. 

SODNIKI:
Sodnike delegira Sodniška komisija LZS.

VODJA TEKMOVANJA:
Matej Zupanc

DIREKTOR STRELJANJA:
Matej Zupanc

ODGOVORNA OSEBA MIZŠ:
Marjan Ilar

NAGRADE:
V tarčnem pokalu medalje prejmejo prvi trije v 
vsakem slogu in kategoriji.

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

DODATNE INFORMACIJE:
Matej Zupanc: 041395247

POSEBNO OBVESTILO:
Obvezno preberite navodila navedena na 
naslednji strani vabila!

mailto:tomaz.urlep@t-1.si


Upoštevajo se trenutno veljavna priporočila in odloki, vezani na Covid19,  izdani s strani Vlade RS, NIJZ, 
MIZŠ ter LZS:

Priporočila in navodila LZS za izvajanje lokostrelskih tekmovanj -  2021  priloga
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti (COVID-19) - šport

1. Navodila in priporočila tekmovalcem:

● Tekmovanja se naj udeležijo le zdrave osebe.
● Pri 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 bodo 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…)

2. Pregled lokostrelske opreme:

● Pregled opreme se bo izvedel med ogrevalnimi streli.
● 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.

Uradni del tekmovanja je zaključen 15 minut po objavi rezultatov. Medalj  se  ne podeljuje  na
tekmovališču ampak jih bo organizator poslal v klube dobitnikov.

 

http://www.archery-si.org/novice/omejitve-pri-izvajanju-sportnih-programov-18-06-27-06
http://www.archery-si.org/novice/omejitve-pri-izvajanju-sportnih-programov-18-06-27-06

	TP Stožice- obvestilo.pdf
	Priporočila in navodila LZS za izvajanje lokostrelskih tekmovanj - 2021 priloga
	Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
	Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti (COVID-19) - šport


