Lokostrelska zveza
Slovenije
vabita

BELA KRAJINA

Lokostrelsko
društvo Legende
Kolpe in

ARROWHEAD 12 + 12
v soboto, 2. julija 2022
Program tekmovanja:
07.30 - 09.00 potrditev prisotnosti
08.30 - 09.20 streli za ogrevanje
09.20 - 10.00 razvrstitev po tarčah, pregled
opreme
10.00 predviden pričetek tekmovanja
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo
takoj po potečenem 15 minutnem roku za
pritožbe

Kategorije in slogi:
Po pravilih WA, določbah tekmovalnega pravilnika LZS in pravilih AH pokala

10 EUR
15 EUR

Organizator izda klubu/društvu po tekmovanju en skupen račun za vse
udeležence. Štartnino plača klub/društvo po izstavitvi računa.
Nagrade: prvi trije v slogu in kategoriji prejmejo medalje
Upoštevati je potrebno določila o oblačilih in uživanju alkohola

Na tekmi so za vse uporabljene penaste podloge

GRADAC

Štartnina:
Mlajši od 13 let in mlajši od 15 let
Ostale kategorije

SLOVENSKI ARROWHEAD POKAL 2022

Na tekmo za slovenski AH pokal

Lokacija: Gradac 142, 8332 Gradac
GPS: 45.611065 N
15.243728 E
Informacije:
Bogdan Sopčič 070 762 001
e-mail: kolpa.archery@gmail.com

Vodja tekmovanja: Bogdan Sopčič
Sodniki: po razporedu sodniške komisije LZS
Prijava in odjava: Izključno preko spletnega obrazca na straneh LZS pod
zavihek v okencu obvestila za tekmo Gradac 2.7.2022 do četrtka 30.6.2022 do
20.00. Morebitne odjave se posredujejo na e-mail: sandi.drame@gratel.si do
četrtka 30.6.2022 do 20.00 ure.
Za prepozno odjavljenega oz. neodjavljenega tekmovalca bo matičnem klubu
izdan račun. Komisija za pritožbe bo imenovana na dan tekmovanja

VSE V ZLATO

Gostinske in prenočitvene možnosti v bližini

Gostišče Veselič, Podzemelj 17, 8332 Gradac
Telefon: +386 (7) 363 72 33
Mob: +386 (31) 391 517
E-mail: gostisce.veselic@siol.net

OSVEŽITEV V REKI KOLPI

Po koncu tekme priporočamo obisk katerega od
bližnjih kopališč, ki so od prizorišča oddaljeni
približno 2 km

LOKACIJA: Gradac 142, 8332 Gradac

GPS: N45.611065
E15.243728

Opis 1. poti: Iz Novega mesta za smer Metlika. Ob prihodu pred Metliko, v rondoju naravnost za smer Hrvaška. Pri prvem semaforju desno za
smer Črnomelj. Čez 7 km vstopite v naselje Gradac in se vozite po glavni za smer Črnomelj. Ko se pripeljete čez most, v križišču
dveh cest vozite po levi prednostni cesti do konca naselja. Neposredno pri tabli za konec naselja Gradac zavijete levo
Opis 2. poti: Iz Črnomlja za smer Metlika, čez 8 km se pripeljete v naselje Gradac in takoj za tablo z imenom naselja zavijete ostro desno

V Gradacu pred prizoriščem bo postavljen smerokaz

