LOKOSTRELSTVO – Športni izziv
Lokostrelska štafeta 1; 1. triada

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Lokostrelska zveza slovenije
Informacije:
e-pošta: solskiprogram@archery-si.org
telefon: 040 321 887 – Luka Gjurin
Obdobje tekmovanja
15.4.2021 do 4.6.2021

Izziv se opravlja v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi znotraj dovoljenih skupin, ki se lahko
v tistem obdobju združujejo!
Tekmovalne stopnje
Tekmovanje se odvija na nivoju šole.
Starostne kategorije
1. triada
Udeležba v izzivu
Šola v izzivu sodeluje tako, da za posamezen razred oz. skupino športni pedagog vnese rezultat v
aplikaciji Športni izziv - https://izziv.sportmladih.net/ z uporabniškim računom, ki ga ima za vašo šolo.
V primeru, da v aplikaciji račun športnega pedagoga šole ni povezan s šolo se prosimo obrnite na
sst@sport.si.

Ekipa
Posamezna ekipa je sestavljena iz 3 učenk ali učencev in je lahko mešana glede na spol. Izziva se lahko
udeleži neomejeno število ekip posameznega razreda pri čemer lahko en učenece ali učenka v
posameznem izzivu sodeluje le v eni ekipi.

Opis izvedbe
Učenci se razdelijo v skupine po 3 učenke oz. učence. Ekipe so lahko tudi mešane glede na spol.
OPIS IZVEDBE IZZIVA:
Prvi se postavi na strelno linijo in prime elastični trak, ta je lokostrelec. Drugi se postavi poleg njega, ta
je puščica. Tretji se postavi 15 metrov stran od strelne linije, obrnjen proti strelni liniji, ta je tarča.
Na učiteljev znak lokostrelec naredi 'strel v 3 korakih' (prikaz na koncu videoposnetka pod 'dodatno'),
učitelj pa sproži štoparico. V trenutku, ko lokostrelec naredi spust, se puščica požene iz linije in steče
proti tarči.
Udarita 'petko' z roko in puščica se postavi na mesto tarče, tarča pa steče proti lokostrelcu.
Lokostrelec preda elastični trak tarči in se posatvi na mesto puščice, tarča pa se postavi na mesto
lokostrelca in prime elastični trak.
Opravljen je bil prvi strel.
Na šolskem lokostrelskem tekmovanju običajno streljamo 3 puščice, zato mora tudi skupina izvesti tri
strele. Učitelj ustavi štoparico, ko so opravljeni trije streli in zadnji iz skupine priteče na mesto strelne
linije. Čas zabeleži in vnese v aplikacijo.
PRIBITKI:
-

če strel ni izveden v pravilnih 3 korakih, se skupini dodajo 3 sekunde,

-

če lokostrelec ni gledal proti tarči med izvajanjem strela, je najverjetneje zgrešil tarčo. Dodajo
3 sekunde,

-

če puščica in tarča nista udarili 'petke', pomeni, da je puščica zgrešila tarčo in se ekipi zopet
dodajo 3 sekunde.

Povezava do izziva: https://izziv.sportmladih.net/challenge/view/CJJDEG

Nagrade
V namen spodbujanja udeležbe bomo praktične nagrade žrebali izmed vseh prejetih rezultatov,
oddanih s strani šol v aplikaciji Športni izziv pri posameznem izzivu.
Izžrebali bomo:
-

6 ekip (3x majica Šport mladih – Športni izziv)

-

20 ekip (3x svetilka Šport mladih)

