Skladno z Načrtom dela Zveze slovenskih častnikov za leto 2021

PREDSEDSTVO
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

R A Z P I S U J E
26. ODPRTO LOKOSTRELSKO TEKMOVANJE
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV
Tekmovanje bo v soboto 18. septembra 2021 s pričetkom ob 11. uri na območju Vojašnice
Slovenski pomorščaki v Ankaranu

Do 10.00 ure
Od 10.00 do 10.30
Ob 10.30
Ob 11.00

Prihod in parkiranje vozil na parkirišču pred vhodom v
Vojašnico Slovenski pomorščaki v Ankaranu
Prijava posameznikov in ekip ter ogrevanje
Otvoritev in pregled opreme
Pričetek tekmovanja

Pozor: Vsi udeleženci so dolžni upoštevati na dan tekmovanja veljavni odlok vlade glede zbiranja
ljudi in nošenja zaščitnih mask ter priporočil NIJZ vezano na Covid 19 ter PCT.
V kolikor pride do zaostritve zahtev je možno, da se organizira leteči start (vsaka skupina ima
natančno določen čas prihoda na tekmovališče in po dodeljenem ogrevanju starta na tarči št.1).

PRAVILA TEKMOVANJA:
1. Strelja se v posamični in ekipni konkurenci. Ekipa šteje tri člane. Strelja se v enotni kategoriji
(sestavljeni lok, ukrivljeni lok, goli lok, instinktivni lok in dolgi lok nastopajo v isti kategoriji
in v civilni obleki). Tekmovalec nastopa z lastno opremo.
2. Strelja se po prilagojenih pravilih streljanja za poljsko lokostrelstvo. Strelja se v skupinah po 3–
4 razporejenih na 12 tarč, iz znane razdalje na Field lica (črna z rumenim centrom). Na vsako
tarčo se izstreli po 3 puščice z naslednjih razdalj:
Premer
tarče
80
60
40
20

Sestavljeni lok
50
45
40
35
25
20
15
10
rdeč količek

Ukrivljeni lok
40
30
15
5

50
45
40
35
25
20
15
10
rdeč količek

40
30
15
5

Goli lok
Instinktivni lok
40
35
30
30
25
20
20
15
10
15
10
5
moder količek

Dolgi lok
25
20
12
7
bel količek

Tarče so razporejene po terenu v sklenjenem krogu in oštevilčene. Vsaka skupina štarta na svoji
tarči in mora narediti cel krog, to je odstreliti v vse postavljene tarče po tri puščice, skupno 36
puščic.

3. Točkovanje
Pozor – točkovanje je za vse sloge enako kot v poljskem
lokostrelstvu: Zadetki v notranji rumeni krog za vse sloge veljajo 6
točk, v zunanji rumeni krog 5 točk, v črne kroge pa od znotraj navzven
4, 3, 2, 1.
Za uvrstitev tekmovalcev vseh slogov na enotno razvrstitev se
doseženi rezultat pomnoži z:

SL x 1,0

UL x 1,1

GL x 1,2

IL x 1,3

DL x 1,4

Zapisnik pišeta dva člana vsake ekipe. Zadetki se zapisujejo po vrsti od najvišje vrednosti k
najnižji. Po končanem tekmovanju se rezultati oddajo prijavni službi.
4. Na tekmovanje se lahko prijavijo ekipe in posamezniki občinskih in območnih združenj
slovenskih častnikov ter ekipe in posamezniki Slovenske vojske in drugih organov v sestavi
Ministrstva za obrambo. Nastopi lahko tudi več ekip iz enega združenja in ustanove, za katere
lahko tekmujejo tudi člani Lokostrelske zveze Slovenije.
5. Prijave pošljite na e-mail: castniki.koper@siol.net
V prijavi navedite:
a) Ime ekipe - naslov občinskega ali območnega združenja slovenskih častnikov oziroma
ustanove Slovenske vojske ali drugih organov v sestavi Ministrstva za obrambo,
b) Priimek in ime tekmovalca, leto rojstva, tel. številko in naslov bivališča
c) Slog streljanja (ukrivljeni, sestavljeni, goli lok, instinktivni ali dolgi lok)
d) STARTNINA je 15 EUR na prijavljenega tekmovalca. Plačilo se opravi preko TRR:
SI 56 1010 0003 4957 534 ali ob prihodu na tekmovanje.
Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 041/692-376 (OZSČ Koper) ali 031/633851 (Irena Rosa, LK Ankaran).
6. Ekipe in posameznike prijavite do torka, 14. septembra 2021!
7. Razglasitev rezultatov bo 30 minut po končanem tekmovanju.
NAGRADE: Najboljša ekipa prejme prehodni pokal, prvi trije posamezniki in prve tri
ekipe pa pokale v trajno last.
8.. Za vse udeležence prireditve bo organizator pripravil malico.
9. Stroški tekmovanja (organizacija in izvedba tekmovanja, nagrade, malica, brezalkoholna pijača,
tarče in pokale) bodo pokriti iz prijavnine in finančnih sredstev Predsedstva ZSČ ter ob
logistični podpori SV. Organizacije slovenskih častnikov in drugi udeleženci krijejo prevozne
stroške svojih udeležencev do mesta tekmovanja.
10. Vsi udeleženci tekmovanja skrbijo za lastno varnost, tekmovalci pa tekmujejo na lastno
odgovornost.
11. Organizatorja tekmovanja sta Občinsko združenje slovenskih častnikov Koper in Lokostrelski
klub Ankaran.
V Ljubljani, 19. 8. 2021

PREDSEDNIK
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV
dr. Alojz Šteiner
generalmajor

