Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V
LOKOSTRELSTVU
VODJA TEKMOVANJA: Barbra Pia KRIŽE, 040 614 230, barbrapia.krize@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Med CIK-om in policijo (zelenica)
ZAČETEK TEKMOVANJA: sobota, 8. 6. 2019, od 8.00 ure dalje po obrnjenem izžrebanem vrstnem
redu
POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 30 MINUT PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA
Skupinska razlaga in demonstracija ob 8.00 (cca 15 min)
1. TEKMOVANJE
Tekmuje se v športni panogi lokostrelstvo.
2. SESTAVA EKIPE
Tekmuje se v moški, ženski ali mešani (M + Ž) konkurenci. Ekipo sestavljata 2 tekmovalca, ekipa
ima lahko 1 rezervo. Hkrati tekmujeta dve ekipi.
3. VRSTNI RED TEKMOVANJA
Tekmovanje za ekipo se začne, ko se vsa ekipa zbere na strelišču.
4. ČAS TEKMOVANJA
Razlaga streljanja: 15 min (skupinsko)
Tekmovanje skupno: 4-5 ur
Skupni čas tekmovanja za eno skupino: približno 15 min. Hkrati streljata dve skupini, vsaka na
svojo tarčo.
5. POTEK TEKMOVANJA
V ekipi sta dva lokostrelca. Vsaka ekipa ustreli skupno 12 puščic, torej vsak lokostrelec ustreli 6x
(3x po 2 puščici, od tega sta prvi dve puščici poskusni). Za vsako serijo (4 puščice) se rezultat zapiše
na skore, pobere puščice in se pripravi na naslednjo serijo. Tekmovalci sami med seboj določijo
vrstni red streljanja, ki se lahko vsako serijo spremeni. Če en član ekipe izstreli več kot dve puščici,
se ekipi odbije najvišji zadetek te serije. Če izstreli več kot tri puščice, je ekipa diskvalificirana.
Na začetku tekmovanja imajo tekmovalci eno poskusno serijo, nato streljajo niz dveh tekmovalnih
serij. Zmaga ekipa, ki doseže najvišji rezultat. Seštevajo se krogi obeh članov ekipe. Če je rezultat
izenačen, se šteje kdo ima več 10, če je rezultat tudi po 10-kah izenačen, se šteje kdo ima več 9.
Sodniki zapisujejo rezultate v zapisnike, ki jih čakajo na tarči. Po končanem tekmovanju sodnik
razglasi dosežene rezultate in odda zapisnik vodji tekmovanja.
Tekmovanje vodi vodja streljanja, ki razrešuje morebitne spore skupaj z vodji nastopajočih ekip.
Odločitev vodje je dokončna.
6. OPREMA
Strelja se z golim lokom. Vsaka ekipa ima na strelni liniji en lok in 4 puščice. Tarče so Fi-122cm.
Tarčne podloge bodo postavljene na oddaljenosti 10 m od strelne linije. Vso opremo zagotovi
organizator.

7. VRSTNI RED EKIP
Vrstni red ekip se določi glede na seštevek vseh krogov članov ekipe. Če imata dve ali več ekip enak
rezultat, se višje uvrsti ekipa, ki ima več 10.
8. EKIPE / TEKMOVALCI
Vodje ekip morajo imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani
direktorja podjetja. Tekmovalci morajo na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz.
sodnikov dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim
listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja
za poškodbe, nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je
odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe. Za osebne predmete in opremo organizator ne
odgovarja.
PROSIMO, DA MED LOKOSTRELSKIM TEKMOVANJEM NE UŽIVATE ALKOHOLNIH PIJAČ. V
PRIMERU VINJENOSTI BO EKIPA DISKVALIFICIRANA.
9. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega
razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje
tekmovanja je dokončna. Če se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko
vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev
razsodišča je dokončna.
10. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.
Vodja tekmovanja
Barbra Pia KRIŽE

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

Hkrati si boste lahko ogledali tudi dva tekmovalna loka ter streljali na 3D medveda v naravni
velikosti.

