
 

 OŠ A. Ţnideršiča Ilirska Bistrica  Lokostrelski klub Ilirska Bistrica  Lokostrelska 
zveza Slovenije  Zavod za šport Planica 

 
LOKOSTRELSKO DVORANSKO REGIJSKO PRVENSTVO OSNOVNIH IN 

SREDNJIH ŠOL 
za vzhodno IN zahodno regijo 

17. januar 2015 
 

program 
1.izmena 
Do 9.00 - potrditev prisotnosti 
      9.15 - ogrevanje in pregled opreme 
      9.30 - začetek tekmovanja 
 
2. izmena 
Do 11.30 – potrditev prisotnosti 
      11.45 – ogrevanje in pregled opreme 
      12.00- začetek tekmovanja 
 
PODELITEV MEDALJ ZA ZAHOD (pribl. 30 min. po 
zaključku) 
 
3. izmena 
Do 14.00 – potrditev prisotnosti 
14.15 – ogrevanje in pregled opreme 
14.30- začetek tekmovanja 
 
PODELITEV MEDALJ ZA VZHOD (pribl. 30 min. po 
zaključku) 

štartnina 

8,00€, ki se plača na dan tekmovanja, ali na 
TRR – LK Ilirska Bistrica; Trr: si56 0208 6001 5348 ali 
gotovina, naročilnic organizator ne sprejema. 
V kolikor štartnina ni nakazana, jo ob prijavi zaloţijo 
spremljevalci. Vsi, ki boste štartnino nakazali na TRR, 
obvezno pri prijavi oddajte potrdilo o plačilu. Štartnina NE 
vključuje malice.  

slogi  
goli lok (goli in dolgi lok), ukrivljeni lok, sestavljeni lok 
kategorije  

OŠ: -1-3 razred, 4-6 razred, 7-9 razred  
       -ekipe, absolutno za OŠ  
SŠ: -1-4 letnik 
        -ekipe absolutno za SŠ 

prijave  

 Spletna aplikacija - Šolska športna tekmovanja  

 prijavnica LZS  - Prijavnice PODPISANE in 
ŢIGOSANE prinesite s seboj na dan tekmovanja. Brez 
pravilno izpolnjene in žigosane prijavnice nastop 
na tekmi ne bo mogoč. 

 na e-mail naslov: igor.sustar@siol.net do četrtka 15. 
1. 2015 do 20.00 ure. 
Kontakt za prijavo: 031742105. 
Ob prijav obvezno napišite regijo, v kateri  je šola, za 
katero tekmuje tekmovalec, VZHOD ali ZAHOD. 
Razdelitev je razvidna iz pravil, ki so objavljena na 
strani LZS. Tekmovalci za ZAHOD  lahko tekmujejo 
v 1. ali 2. izmeni, za VZHOD pa v 2. ali 3. izmeni.  

organizator 
Vodja tekmovanja: Lado Čeligoj 
Informacije: Igor Šuštar – GSM: 031742105 

sodnika 
določi Lokostrelska zveza Slovenije. 

kje smo 
Za lokacijo klikni tukaj. (pdf) 

 

nagrade 

Prvi trije tekmovalci prejmejo medalje. 
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