LOKOSTRELSKI KLUB SOKOL LOŽNICA PRI ŽALCU
vabi na lokostrelsko tekmovanje za
POKAL TRADICIONALNIH LOKOV
Tekmovanje bo v soboto, 9. 4. 2022 v okolici lokostrelskega strelišča
Lokostrelskega kluba Sokol Ložnica pri Žalcu

PROGRAM TEKMOVANJA: Ob 8.00 prijave tekmovalcev. Od 8.30 do 9.30 trening.
Štart ob 9.30 uri.
Strelja se na 28 3D tarč s skandinavskim načinom štetja: tri puščice 20,14,8 / 18,12,6 / 16,10,4
SLOGI:
primitivni lok in dolgi lok: lesene puščice
instinktivni lok in goli lok: karbonske in alu puščice
gosti: sestavljeni lok, lovski lok, samostrel
KATEGORIJE:
moški dolgi lok, moški IL, moški GL; ženske dolgi lok, ženske IL, ženske GL (nad 15 let)
mladi do 15 let dolgi lok, mladi do 15 let IL, mladi do 15 let GL,
liliput do 9 let dolgi lok, liliput do 9 let IL, liliput do 9 let GL,
KOLIČKI:
bel: liliput
rumen: mladi do 15 let
moder: TL, IL, GL
rdeč: gosti SL, LL, S - dve puščici pravila WA3D
ŠTARTNINA:
Do 15 let - 10 EUR; vse ostale kategorije - 15 EUR. Malica je vključena v štartnino.
NAGRADE: Prvi trije v kategoriji prejmejo medaljo.
PRIJAVE / ODJAVE: aplikacija: http://pokal-tradicionalnih-lokov.tk/prijave-lk-sokol/
do četrtka 7. 4. 2022 do 20.00 ure, e-pošta: sokol.loznica@gmail.com ali preko aplikacije na spletni
strani PTL do četrtka, 7. 4. 2022 do 20.00 ure. Odjave do četrtka 7. 4. 2022 do 20.00 ure.
INFORMACIJE O TEKMOVANJU: Mitja Salober, 031 642 639 ali na e-pošto kluba:
sokol.loznica@gmail.com
OPOMBA: Za morebitne poškodbe organizator ne odgovarja, tekmuje se na lastno odgovornost.
Na dan tekmovanja se bodo upoštevali veljavnih odloki, priporočila in navodila, vezana na COVID19, ki so jih izdali Vlada RS, NIJZ, MIZŠ in LZS. V primeru bistvenih sprememb omejitev pri
izvajanju športnih prireditev zaradi preprečevanja epidemije COVID-19 se bo vabilo ustrezno
dopolnilo pred izvedbo tekmovanja.

Darko Simončič,
Predsednik LK Sokol

KJE SE NAHAJMO?

KOORDINATE
N 46* 16' 4.4“
E 15* 10'20.3“

AC LJUBLJANA MARIBOR
Izvoz Arja vas - Žalec

