
Osnovna šola 8 talcev Logatec, Lokostrelsko Društvo Logatec, 

Zavod za šport RS Planica, ter lokostrelska zveza Slovenije, 

Vas vabijo na 
 

Šolsko zunanje področno tekmovanje, 

Vzhodne regije 
Logatec, 14.5.2022 

 

PROGRAM: 
1. Izmena: 

• 8:30-9:00 potrditev prisotnosti. 

• 9:00-9:30 streli za ogrevanje. 

• 9:35 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

2. Izmena: 

• Do 12:00 potrditev prisotnosti. 

• 12:00-12:30 streli za ogrevanje,  

• 12:35 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

3. Izmena: 

Po potrebi glede na število prijav. 

SLOGI: 
• Ukrivljeni lok. 

• Sestavljeni lok. 

• Goli lok. 

KATEGORIJE: 
• Učenci in učenke od 1-3 razreda. 

• Učenci in učenke od 4-6 razreda. 

• Učenci in učenke od 7-9 razreda. 

• Dijaki in dijakinje od 1-4 letnika. 

• Ekipe absolutno osnovne in srednje šole. 

PRIJAVE/ODJAVE: 
Prijave bodo potekale do četrtka 12.05.2022 do 
20. ure.  
 
Prijavo je potrebno obvezno oddati preko 
aplikacije šolska športna tekmovanja! Prijavnico 
natisnjeno prinesite s seboj na tekmo!  
 
Poleg tega prijavo oddajte organizatorju na 
elektronski   naslov: luka.gjurin@gmail.com 

 

 

 

 ODJAVE: 
Odjava je možna do petka, 13.05.2022 do 12. ure 

 STARTININA: 
8 EUR, za vse kategorije. 

Startnino je potrebno obvezno poravnati do 
12.5.2022 na TRR društva: SI56 0202 5025 6065 554 
 
V primeru ko se plačilo opravi za vse tekmovalce 
šole, obvezno navedite ime šole in število plačanih 
startnin. Če plačilo opravljate posamično, pri plačilu 
navedite ime tekmovalca ter šolo, ki jo obiskuje. 
Potrdilo o plačilu obvezno prinesite s seboj na 
tekmo! 
 
Malica ni vključena v startnino! 

SODNIKI: 
Sodniki so določeni po razporedu Lokostrelske 
zveze Slovenije 

VODJA TEKMOVANJA: 
Jadran Lukančič 

DIREKTOR STRELJANJA: 
Jolanda Ovsec 

NAGRADE: 
Medalje prejmejo prvi trije v vsakem slogu in 
kategoriji. Medaljo prav tako prejmejo člani 
prvih treh ekip v obeh kategorijah. 

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

DODATNE INFORMACIJE: 
Kristjan Bauer: 040 336 697 
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PRIZORIŠČE TEKMOVANJA: 
Prizorišče tekmovanja je šolsko igrišče pri osnovni šoli 8 talcev Logatec 

koordinate: 45.915704228397544, 14.230513816412447 

 

 

POT DO PRIZORIŠČA TEKMOVANJA: 

• 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. Vozite do naslednjega krožišča na 

katerem izberete tretji izvoz. Na križišču za pokopališčem oz. pred vrtcem zavijete desno. 

• Regionalna cesta Ljubljana-Vrhnika-Logatec. Ko pridete v Logatec vozite naravnost čez semafor do 

prvega večjega križišča, kjer zavijete levo. Na križišču za vrtcem oz. pred pokopališčem zavijete levo. 

• Avtocesta-Logatec. Ko pridete iz avtoceste se vozite naravnost do drugega krožišča, kjer izberete prvi 

izvoz. Na križišču za pokopališčem oz. pred vrtcem zavijete desno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


