
Lokostrelsko društvo Šentlok in SOA Sloven�e  vabita na

PRVI  3D SKANDINAVSKI PTL V SEZONI 2022,
v nedeljo, 20. MARCA.
Proga z 28 tarčami (SRT) bo postavljena na Brecljevem 31a, nad Šmarjem pri Jelšah.

ZBIRNA TOČKA- kako do proge?
V Šmarju pri zdravstvenem domu iz smeri Celja zav�ete desno proti Svetemu Štefanu in ko
dosežete najvišjo točo poti zav�ete levo. Sledite  označbam Šentloka.
46°12'57.7", N 15°31'33.0"E

PROGRAM
9.00 do 9.30 pr�ave in ogrevalni streli.
9.30 do 9.45 razpored po tarčah in otvoritev tekmovanja.
9.45 do 10.00 odhod na začetne tarčne pozic�e  posameznih skupin.
10.00  začetek tekmovanja.
13.30  konec tekmovanja  in oddaja zbirnikov s seštevki.
13.30  malica.

SLOGI IN KATEGOR�E
● prvinski lok
● dolgi lok
● instinktivni lok

● goli lok
● olimp�ski in CU skupaj
Kategor�e: vse kategor�e

PR�AVA
Na uradni strani PTL, email: info@sentlok.si ali sms po telefonu 041 527 695, najkasneje do
četrtka 17.marca 2022.

NAGRADE
Medalje prejmejo prvi tr�e v vsakem slogu in spolu ne glede na številčnost udeležbe.

ŠTARTNINA
Štartnina v znesku 15 €, do kadeti-nje 10€,
Udeležba na tekmovanju je na lastno odgovornost. Za telesne poškodbe in poškodbe opreme na
tekmovanju organizator ne odgovarja. Tekmovanje bo potekalo na pobočju v naravi,
priporočamo, da se primerno  obujete in oblečete.
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Morda lahko pomagamo.

PROSIMO VSE UDELEŽENCE, DA PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH DARUJEJO MATERIALNA

SREDSTVA ZA UKRAJINSKE BREZDOMCE IN VOJNE SIROTE. SREDSTVA BO ZBIRALA

POOBLAŠČENA OSEBA RK IN KARITAS SLOVENIJE.

Kaj potrebujejo :

1. Hygienic products and first aid kits - Higienski pripomočki,

2. First aid material - Kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč,

3. Food – Prehrana,

4. Firefighting Equipment - Gasilska reševalna oprema (cevi, elektro agregati, črpalke ipd),

5. Firefighting personal protection equipment - Osebna reševalna oprema (gasilske čelade,

rokavice, škornji).

HVALA

mailto:info@sentlok.si


Morda niste vedeli,...
Samostalnik humanitarnost izvira iz lat. prislova humaniter, ki v osnovnem pomenu sicer

pomeni isto, vendar je v nekatere sodobne evropske jezike in prek njih v slovenščino prešel v
pomenu človeka vredno delovanje, dobrodelnost.

Zemljevid do lokac�e Šmarja pri Jelšah (zdravstveni dom).

Seveda ni potrebno posebej pudariti da:
Zaradi trenutnega stanja COVID 19 naprošamo, da vsi udeleženci tekmovanja upoštevajo
priporočila N�Z.


