
PREDLOG Pravil »POKALA TRADICIONALNIH LOKOV« 
1. Namen in cilji tekmovanj 

Ta pravila niso priloga tekmovalnemu pravilniku LZS in so samostojen dokument, na katerega se 

naslanjajo prijateljsko izvedene tekme, iz katerih je pokal tudi sestavljen. Tekmovanja v Pokalu 

tradicionalnih lokov (v nadaljevanju PTL) so praviloma enodnevna, namen in cilj pa sta druženje 

tekmovalcev ter rekreacija v naravi. 

2. 3D živalske tarče 

Priporoča se organizacijo enega kroga po 28 tarč, na tekmah do 70 tekmovalcev lahko tudi 2x14 tarč, s 

tremi barvnimi količki,  moder za odrasle, rumen za mlade do 15 let in bel za liliput.  Izstreli se do 3 

puščice na živalsko tarčo. Na tekmah PTL so strelske pozicije z enim strelskim količkom v enem krogu 

tekmovanja. Priporočilo je, da so razdalje na progi v primerni razdalji glede na velikost tarče, v kolikor 

ima organizator možnost, se priporoča, da manjše tarče podvoji. Maksimalne razdalje: moder količek 

do 30m, rumen količek do 20m in bel količek do 15m. Tarče morajo biti dobro vidne vsem 

tekmovalcem.Tarče niso homologirane. Priporoča se, da so iz materiala, ki ne uniči ali poškoduje puščic. 

3. Kategorije in slogi 

V PTL so slogi po WA pravilih (dolgi lok, instiktivni lok, goli lok) in PL (vsi loki brez okna in samo z 

lesenimi puščicami). Na tekmovanjih lahko sodelujejo tudi druge kategorije in slogi, vendar se njihovi 

rezultati ne upoštevajo v končnem, pokalnem seštevku (t.i. gosti). Kategorije so sledeče: moški DL, 

moški IL, moški GL, ženske DL, ženske IL, ženske GL, mladi do 15 let DL, mladi do 15 let IL, mladi 

do 15 let GL, liliput do 9 let DL, liliput do 9 let IL, liliput do 9 let GL, člani-ce PL. 

 

4. Določilo časa streljanja in mesta streljanja/strelske pozicije 

Vsak tekmovalec v skupini ima do 2 minuti časa za izstrelitev do treh puščic. Tekmovalec naj se z delom 

telesa ali opreme dotika količka, ko strela. Strelski prijem je lahko mediteranski (puščica med prsti) ali 

apaški (direktni podprijem). Premikanje sidrišča po obrazu (tj. »facewalking«) ali spreminjanje prijema 

po tetivi (tj. »stringwalking«) nista dovoljena, razen za goli lok pri moških in ženskah, mladih do 15 let 

in liliput. 

Organizator v vabilu tudi predvidi zaključek tekmovanja oz. uro do katere se še sprejema zbirnike. 

5. Potek tekmovanja in štartne liste 

Tekmovanje pričnejo vsi tekmovalci istočasno, ali v letečem štartu v razponu 1h na večih štartnih 

mestih. Organizator vpiše skupine pri prijavah ali pa objavi seznam s številko tarče, na katerega se 

vpisujejo tekmovalci. Na seznamu mora biti tudi rubrika klub. V skupini so lahko najmanj trije oz. 

največ pet šest tekmovalcev. Tekmovalne skupine morajo biti sestavljene iz tekmovalcev, ki prihajajo 

iz vsaj dveh različnih klubov. Organizator ima pravico spremeniti skupino, če so v njej vsi tekmovalci 

iz istega kluba. 

6. Vrednotenje rezultatov 

V PTL lahko sodelujejo vsi tekmovalci, ki so odstrelili najmanj 5 3 tekme. V PTL štejejo rezultati največ 

9-ih tekmovanj. Obvezno je, da imajo poravnane vse (finančne) obveznosti do organizatorjev.  

V PTL se vodi rezultate za najboljšo klubsko uvrstitev. V ekipno točkovanje se šteje seštevek 5 

najboljših članskih uvrstitev članov kluba za vsako tekmo posebej. V ekipni seštevek se ne šteje uvrstitev 

moških in žensk z golim lokom. V ekipno točkovanje se šteje seštevek 6-ih najboljših uvrstitev v 

kategorijah članov in članic kluba v slogih DL, IL, GL, za vsako tekmo posebej. 

Zadetke se točkuje po t.i. »skandinavskem sistemu«. Strelja se, dokler se živali ne zadane v vrednostno 

območje ali maksimalno tri puščice. V kolikor tekmovalec o zadetku ni prepričan, lahko ustreli drugo 

(ali tretjo) puščico. Od ustreljenih puščic se točkuje prvo, ki je zadela vrednostno območje, (ki ni miss  



– »M«). 

puščica/zadetek center vital telo ostalo 

1. puščica 20 18 16 M 

2. puščica 14 12 10 M 

3. puščica 8 6 4 M 

 

Po vsaki prijateljski tekmi, ki je vključena v PTL se osvojene točke določijo sledeče: 

1. mesto – 25 točk; 2. mesto – 20 točk; 3. mesto – 15 točk; 4. mesto – 12 točk; 5. mesto – 11 točk in 

nato vsako sledeče po točko manj do 15. mesta; 16. mesto in vsako naslednje več ne osvaja točk. 

Zmagovalec PTL v kategoriji in slogu je tisti posameznik/tista posameznica, ki ima največje število točk 

v skupnem seštevku. V primeru da imata ob zaključku pokala dva tekmovalca/dve tekmovalki isto 

število točk v skupnem seštevku velja, da je se višje uvrsti tekmovalca, ki ima skupaj več krogov. 

7.  Rezultati 

Reklamacije na obdelavo rezultatov je potrebno reševati na mestu samem v roku za pritožbe, določenem 

s strani organizatorja. Pritožbe na skupni seštevek točk v PTL posredujte predstavniku le-tega na 

naslednjem pokalnem tekmovanju ali po drugače dogovorjeni poti. V kolikor bo pritožba neutemeljena 

se zna zgoditi, da boste predstavnika morali peljati na pijačo ali prinesti 100g Barcaffeja za nevšečnosti. 

8. Štartnina 

Štartnino in način plačila določi organizator posamičnega tekmovanja, vendar višina štartnine naj ne bi 

presegala 15€. 20€ za članske kategorije in 10€ za mlade in lilliput. Obenem so zaželene najave prihodov 

ali potrdila prisotnosti (tj. prijave prek maila na organizatorjev naslov), v kolikor ne, vam lahko 

organizator po lastni vesti zaračuna dodatek k štartnini (ki ne sme presegati 100% cene štartnine). Ker 

gre za prijateljska-klubska tekmovanja, se bo vaš prispevek verjetno tretiralo kot donacijo/prostovoljni 

prispevek. Hrana je vključena v štartnino. 

9. Tekmovanja in koledar 

Sezona traja tekoče koledarsko leto. PTL se rezultatsko zaključi na zadnji razpisani prijateljski tekmi v 

koledarskem letu. Za organizacijo tekmovanja se lahko odloči klub, ki to ustrezno najavi. Vabilo je 

lahko objavljeno na straneh LZS. nujno pa je, da se ga pošlje po klubih (in ne samo določenim 

posameznikom) in se o tem obvesti skrbnika spletne strani PTL. Vabilo mora biti objavljeno na spletni 

strani PTL( https://pokal-tradicionalnih-lokov.si) , zato ga je vsak organizator dolžan poslati skrbniku 

PTL spletne strani na email: ptl.pokal@gmail.com. Tekmovanja za PTL morajo biti odprtega tipa. 

Datumi se v primeru slabega vremena lahko spremenijo. 

 

11. Doping 

Uživanje alkoholnih pijač na progi med samim tekmovanjem ni dovoljeno. 

12. Končna določila 

Pravilnik stopi v veljavo z dokončnimi popravki in najkasneje s prvo tekmo PTL. 

Evidenco točk in urejanje spletne strani PTL vodi Janez Škrbec, kontaktna številka 031-243-408, e-mail: 

ptl.pokal@gmail.com . 

Nagrade prispevajo sodelujoči organizatorji ali njihovi sponzorju/donatorji. Vsak organizator prispeva 

40€ za pokale, za zaključek pokala ter za stroške vodenja spletne strani.  

Spremembe tega pravilnika potrjujejo predstavniki organizatorjev, sodelujočih v PTL. 

Pokal vodi in koordinira Stane Natlačen, kontaktna številka 031 297 989, e-mail: 

stane.natlacen@gmail.com. 
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