
 

Lokostrelski klub Kamnik 

v sodelovanju z Lokostrelsko zvezo Slovenije 

VABI NA  
 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
DVORANA 18m 

sobota 25. in nedelja 26.2.2023, ŠPORTNA DVORANA KAMNIK 
Šolska ulica 2, 1241 Kamnik 

 

PROGRAM SOBOTA 
I. IZMENA 

SESTAVLJENI, DOLGI IN TRADICIONALNI LOK 
do 7.50  potrditev prisotnosti 
8.00 – 8.25  pregled opreme in streli za ogrevanje 
8.25   pozdrav za I. izmeno in otvoritev tekmovanja 
8.30   začetek I. izmene 

II. IZMENA 

GOLI LOK 
do 11.50  potrditev prisotnosti 
12.00 – 12.25  pregled opreme in streli za ogrevanje 
12.25   pozdrav za II. izmeno 
12.30   začetek II. izmene 

III. IZMENA 

UKRIVLJENI LOK 
do 15.50  potrditev prisotnosti 
16.00 – 16.25  pregled opreme in streli za ogrevanje 
16.25   pozdrav za III. izmeno 
16.30   začetek III. izmene 
 
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj 15 min po končani izmeni. 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih WA. Obvezna je čista, športna obutev. 
Uživanje alkohola in kajenje ni dovoljeno na celotnem območju tekmovanja 

https://goo.gl/maps/8s7VSa2NLdxXQBFN7


 

PROGRAM NEDELJA 
 

ELIMINACIJE PO SOBOTNIH KVALIFIKACIJAH 
8.30   streli za ogrevanje 
-    osmina finalni dvoboji 
-    četrt finalni dvoboji 
-    pol finalni dvoboji 
-    ženski dvoboji za tretje mesto 
-    moški dvoboji za tretje mesto 
-    ženski finalni dvoboji 
-    moški finalni dvoboji 
13.15   streli za ogrevanje ekip 
-    ekipne eliminacije (ob zadostnih prijavah ekip) 
-   podelitve medalj in razglasitev državnih prvakov 

KATEGORIJE in SLOGI  
Po pravilniku Lokostrelske zveze Slovenije 
NAGRADE 
Prvi trije v slogu in kategoriji prejmejo medalje 

PRIJAVE 
Do četrtka, 23.2.2023 do 20.00 preko PRIJAVNICE, poslane na luka.gjurin@gmail.com 

ODJAVE  
do petka, 24.2.2023 do 12. ure, v nasprotnem primeru zaračunamo startnino. 
INFORMACIJE 
Luka Gjurin (luka.gjurin@gmail.com), tel:  040 321 887 

ŠTARTNINA 
U13 in U15 : 15 €; ostali: 30 € 

Plačilo startnine na samem tekmovanju z gotovino ali na TRR: SI56 0231 2001 3771 875 
Klubi, ki želijo štartnino plačati po izstavljenem računu, naj to sporočijo organizatorju. 

VODJA TEKMOVANJA Matej Zupanc 

TEHNIČNI DELEGAT  Irena Rosa 

DIREKTOR STRELJANJA Dejan Gjurin 

SODNIKI    po razporedu LZS 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE  bo imenovana na dan tekmovanja 

mailto:luka.gjurin@gmail.com
mailto:luka.gjurin@gmail.com


 

ZEMLJEVID LOKACIJE: 

ŠPORTNA DVORANA KAMNIK 


