LOKOSTRELSKI KLUB ANKARAN
in
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vas vabita na lokostrelsko tekmo AH 12 + 12
V NEDELJO, 17.04.2016
v
Mladinsko zdravilišče in letovišče RK
Debeli rtič – Ankaran
Naslov: Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran

PROGRAM TEKMOVANJA:
- od 8.30 do 9.15 potrditev prisotnosti
- od 8.45 do 9.30 ogrevanje
- 9.35 otvoritev tekmovanja
- 9.40 razvrščanje v skupine in pregled opreme
- 10.15 začetek tekmovanja
Kosilo bo po končanem tekmovanju.
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo po
končanem tekmovanju.

NAGRADE:
Prvi trije v vsakem slogu in kategoriji prejmejo
medalje.

KATEGORIJE:
- mlajše deklice in dečki
- deklice in dečki
- kadetinje in kadeti
- mladinke in mladinci
- članice in člani
- veteranke in veterani

PRIJAVE:
Do četrtka, 14.4.2016 do 20.00 ure na el. naslov:
irena.rosa@guest.arnes.si
Informacije: Irena Rosa 031 633 851

Tekmovanje ne šteje za AH pokal, je pa vpisano v
koledar WA. Torej velja za doseganje WA značk,
norm, preglednih rezultatov, državnih rekordov in
najvišjih rezultatov pri WA.

ODJAVE:
Do petka, 15.4.2016 do 20.00 ure na el. naslov:
irena.rosa@guest.arnes.si
v nasprotnem primeru klubu zaračunamo štartnino.

SLOGI:
- ukrivljeni lok
- sestavljeni lok
- goli lok
- dolgi lok

SODNIKI:
Po razporedu Sodniške komisije LZS.
KOMISIJA ZA PRITOŽBE:
Imenovana bo na dan tekmovanja.

ŠTARTNINA:
- 10 EUR za mlajše deklice in dečke ter
deklice in dečke
- 15 EUR za vse ostale

VODJA TEKMOVANJA:
Uroš Šavelj

V štartnino je všteto kosilo, ki ga tekmovalci dobijo
med tekmovanjem. Posebne želje/potrebe za kosilo
navedite pri prijavi.
Štartnino se plača v gotovini na dan tekmovanja ali
na TRR kluba: SI56 1010 0003 5535 848
Pri tem je potrebno s seboj imeti dokazilo o plačilu.

OPIS POTI:
Avtocesto proti Kopru zapustite takoj po predoru
Dekani na odcepu Trst, Škofije, Ankaran, IT in po
priključku na avtocesto proti Italiji zavijete z
avtoceste v smer Škofije, Ankaran. Na krožišču
izberete drugi izhod in vozite ves čas naravnost
proti Ankaranu, skozi center Ankarana proti Italiji.

VSE V ZLATO

