
Lokostrelski klub Maribor
in

Lokostrelska zveza slovenije

vas vabita na lokostrelsko tekmovanje

Štartnina:
- kategorije U13 - 10 EUR
- kategorije, ki ne streljajo na članske razdalje - 20 EUR
- kategorije, ki streljajo na članske razdalje - 25 EUR
- ekipe - ni štartnine

Štartnina se plača organizatorju po izstavitvi
računa.

Prijave: 
Do srede, . 9. do 20. ure. Na spletni strani LZS je
objavljena prijavnica, katero je potrebno izpolnjeno
poslati na naslov: luka.gjurin@gmail.com

Odjave so možne do 8. 9. do 20. ure, v nasprotnem 
primeru klubu zaračunamo štartnino.

Informacije: info@lk-maribor.si
                     Igor Vrbančič: 031 771 882
                     Marjan Fišer: 031 382 970

Komisija za pritožbe:
Bo imenovana  na dan tekmovanja

Vodja tekmovanja:         Direktor streljanja:
Matija Žlender                  Igor Vrbančič
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Sodniki:                          Tehnični delagat:
Po razporedu LZS.          Irena Rosa

Program tekmovanja v soboto:
Prva skupina UL
- do 9.00 potrditev prisotnosti
- 9.15 otvoritev tekmovanja
- 9.20 ogrevanje in pregled opreme
- 10.00 začetek tekmovanja
- 13.00 predviden zaključek streljanja
   takoj po zaključku streljanja, pričnemo z
   DP za invalide
- 14.00 predvidena podelitev medalj za UL in invalide

Druga skupina SL in GL
- do 13.00 potrditev prisotnosti
- 13.50 ogrevanje in pregled opreme
- 14.30 predviden začetek tekmovanja
- 18.00 predvidena podelitev medalj za SL in GL

Program tekmovanja v nedeljo:
- 9.50 ogrevanje
- 10.30 začetek tekmovanja - dvoboji posamično
- 14.00 predviden začetek dvobojev mešanih ekip
- dvoboji ekip
- po zaključenih finalnih dvobojih, objava rezultatov 
  in podelitev nagrad.

Kategorije in slogi:
Po tekmovalnem pravilniku LZS. Norm NI !

Nagrade:
Po tekmovalnem pravilniku za tarčno DP

Tekmovanje je prijavljeno pri WA in velja za doseganje značk in rekordov

Vse v zlato !

Državno prvenstvo  70m / 50m krog + OK
ekipno DP in DP invalidov  

v Mariboru, 10. in 11. septembra 2022

-  državno prvenstvo za mlajše kategorije in veterane, ter kvalifikacije za člansko DP
-  ekipno državno prvenstvo za U18 in U21
-  državno prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu za člane, članske ekipe in mešane ekipe



Lokostrelski klub Maribor
in

Lokostrelska zveza slovenije

vas vabita na lokostrelsko tekmovanje

Štartnina:
- 20 EUR za DP invalidov
- 25 EUR za DP invalidov in člansko DP

Štartnina se plača organizatorju po izstavitvi računa.

Prijave: 
Do srede, . 9. do 20. ure. Na spletni strani LZS je
objavljena prijavnica, katero je potrebno izpolnjeno
poslati na naslov: luka.gjurin@gmail.com

Odjave so možne do 8. 9. do 20. ure, v nasprotnem 
primeru klubu zaračunamo štartnino.

Informacije: info@lk-maribor.si
                     Igor Vrbančič: 031 771 882
                     Marjan Fišer: 031 382 970

Komisija za pritožbe:
Bo imenovana  na dan tekmovanja

Vodja tekmovanja:         Direktor streljanja:
Matija Žlender                  Igor Vrbančič
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Program tekmovanja:
- do 12.00 potrditev prisotnosti
- 12.20 pregled opreme in ogrevanje
- takoj po zaključku streljanja za ne-članske
   kategorije, pričnemo z DP za invalide (predvidoma
   ob 13. uri)
- okrog 14.00 razglasitev rezultatov in podelitev 
   medalj za ne-čansko DP in DP invalidov

Urnik je informativne narave in se lahko spremeni glede na število prijav.
 
    
Kategorije in slogi:
Po tekmovalnem pravilniku LZS in Zveze ŠIS-SPK.
Norm NI !

Invalidi streljajo v članski in U15 kategoriji (ločeno moški
in ženske), z ukrivljenim ali sestavljenim lokom.
Streljajo 6x4 puščice, v času 3 minute na serijo, na tarčo Φ-122. 
Tarča je oddaljena 15 m za člansko, oz. 10 m za U15 kategorijo.

Nagrade:
Po tekmovalnem pravilniku za tarčno DP

Sodniki:                            Tehnični delegat:
Po razporedu LZS.            Irena Rosa

Tekmovanje je prijavljena pri WA in velja za doseganje značk in rekordov

Vse v zlato !

Državno prvenstvo  70m / 50m krog + OK
ekipno DP in DP invalidov  

v Mariboru, 10. in 11. septembra 2022

Sobota, 10. september: 
državno prvenstvo za invalide



Naslov: samo tekmovališče nima svoje hišne številke, zraven strelišča je Srednješolski tehniški center: 
Zolajeva ulica 12. GPS koordinate: 46.524156, 15.672488
Avtocesta Ljubljana-Murska sobota, izvoz Maribor center, čez cca 1 km, pri Hoferju levo in takoj spet levo
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Izvoz Maribor center
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