
 

 

LOKOSTRELSKI KLUB ANKARAN 
in 

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vas vabita na 

Slovenski tarčni pokal 
70m krog/50m krog + OK 

 
V NEDELJO, 10.04.2016 v GAŽON – nogometno igrišče 

 

 
PROGRAM TEKMOVANJA: 

 od 8.00 do 8.30 potrditev prisotnosti 
 8.40 otvoritev tekmovanja 
 od 8.45 do 9.30 ogrevanje in pregled opreme 
 9.30 začetek tekmovanja 
 13.30 pričetek dvobojevanj  

 
Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo po 
končanem tekmovanju. 
 
KATEGORIJE:  

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

 
SLOGI: 

 ukrivljeni lok 
 sestavljeni lok 
 goli lok 

 
ŠTARTNINA: 

 10 EUR za mlajše deklice in dečke ter deklice 
in dečke 

 15 EUR za vse ostale 
 
V štartnino je všteta malica (sendvič in voda), ki jo 
tekmovalci dobijo med tekmovanjem. Posebne 
želje/potrebe za malico 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: 
Ker nogometno igrišče nima naslova, je opis poti 
priložen. 

 
 
NAGRADE: 
Tarčni pokal: prvi trije v vsakem slogu in kategoriji 
prejmejo medalje. 
 
Olimpijski krog – dvobojevalni krog: prvi trije UL, 
SL prejmejo medalje – po tekmovalnem pravilniku. 
 
PRIJAVE: 
Do četrtka, 7.4.2016 do 20.00 ure na el. naslov: 
tomaz.urlep@t-1.si 
Informacije: Irena Rosa 031 633 851 
Pri prijavi navedite posebne želje za lica. Želje bomo 
upoštevali, v kolikor bo to mogoče upoštevati pri 
razporedu v štartni listi. 
  
ODJAVE: 
Do petka, 8.4.2016 do 20.00 ure na el. naslov: 
tomaz.urlep@t-1.si v nasprotnem primeru klubu 
zaračunamo štartnino. 
 
SODNIKI: 
Po razporedu Sodniške komisije LZS. 
 
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 
Imenovana bo na dan tekmovanja. 
 
DIREKTOR STRELJANJA: 
Irena Rosa 
 
VODJA TEKMOVANJA: 
Robert Luštrek 
 
Tekmuje se v oblačilih po določilih Tekmovalnega 
pravilnika LZS (klubska oblačila ali bela majica in 
športne hlače). Jeans, denim in kamuflažna oblačila 
niso dovoljena. 
Uživanje alkoholnih pijač do konca podelitve medalj in 
priznanj ni dovoljeno.



 

 

OPIS POTI 
 

Nogometno igrišče - Gažon 

45°31'29.7"N 13°41'37.4"E 
45.524913°, 13.693716° 

 

Avtocesto proti Kopru zapustite takoj za odcepom Center Koper na odcepu v smer Pula, 
Poreč in vozite ves čas ravno v smer Šmarje, Pula, Dragonja, HR. Pot vas najprej vodi po 
dolini, nato pa v hrib. Po približno 6 km vožnje se pripeljete na vrh hriba mimo črpalke (na 
levi strani vozišča) v naselje Srgaši, kjer v krožišču zavijete desno v smer Gažon. Vozite ves 
čas naravnost skozi vas in celo mimo table, ki označuje konec vasi kjer po dobrih 3 km vožnje 
naletite na Dom Danica – dom starejših. Še 400 m naprej je nogometno igrišče.  
Dom Danica ima naslov: Gažon 39, 6274 Šmarje, Slovenija. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VSE   V   ZLATO 


