
 

 

 

Osnovna šola Griže, Lokostrelski klub Hmeljček,  
Zavod za šport RS Planica, ter lokostrelska zveza Slovenije, 

Vas vabijo na 

Šolsko notranje področno tekmovanje, 
Vzhod - Griže 18.02.2023 

➢ PROGRAM: 

➢ 1. Izmena: 
• do 9:00 potrditev prisotnosti. 
•  9:15 streli za ogrevanje. 
•  9:25 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

 

 

 

 

➢ •SLOGI: 
• Ukrivljeni lok.  
• Sestavljeni lok. 
• Goli lok. 

 

 

➢ PRIJAVE/ODJAVE: 

 

Prijave bodo potekale do četrtka 16.02.2023 do 20.00 ure.  

1. Prijavo je potrebno obvezno oddati preko aplikacije šolska športna tekmovanja! Natisnjeno 

prijavnico prinesite s seboj na tekmo!  

2. Prijavo oddajte obvezno tudi organizatorju na elektronski naslov: lkhmeljcek@gmail.com 

 

➢ ODJAVE: 
Odjava je možna do petka, 17.02.2023 do 13. ure 

 

➢ ŠTARTININA: 
8,00 € za vse kategorije. 
Štartnino je potrebno poravnati do 17.02.2023 na TRR kluba: SI56 6100 0002 5351 588 pri DH 

V primeru ko se plačilo opravi za vse tekmovalce šole, obvezno navedite ime šole in število plačanih 

štartnin. Če plačilo opravljate posamično, pri plačilu navedite ime tekmovalca ter šolo, ki jo obiskuje. 

Potrdilo o plačilu obvezno prinesite s seboj na tekmovanje. 
Malica je vključena v štartnino! 

 

➢ SODNIKI: 
Sodniki so določeni po razporedu Lokostrelske zveze Slovenije 

 

➢ VODJA TEKMOVANJA in DIREKTOR STRELJANJA: 
Anton Belej 

 

➢ NAGRADE: 

Prvi trije v vsakem slogu in kategoriji prejmejo medalje. Prve tri ekipe osnovnih in srednjih šol 

prejmejo pokale. 

➢ 2. Izmena: 
• do 11:00 potrditev prisotnosti. 
•  11:15 streli za ogrevanje, 
•  11:25 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

 
➢ 3. Izmena: 

• do 11:00 potrditev prisotnosti. 
•  11:15 streli za ogrevanje, 
•  11:25 otvoritev ter pričetek tekmovanja. 

 

➢ KATEGORIJE: 
• Učenci in učenke od 1-3 razreda. 
• Učenci in učenke od 4-6 razreda. 
• Učenci in učenke od 7-9 razreda. 
• Dijaki in dijakinje od 1-4 letnika. 
• Ekipe absolutno osnovne in srednje šole 
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➢ KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 

Komisija za pritožbe se imenuje na dan tekmovanja za vsako izmeno posebej. 

 

➢ DODATNE INFORMACIJE:  Marjan Izgoršek 040 662 671;  lkhmeljcek@gmail.com 

Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže  46,231774 N; 15,153281 E 

 

 

TEKMOVANJE SO OMOGOČILI:  

PRIHOD IZ šEMPERTA 

PRIHOD IZ žALCA 

PRIHOD IZ žALCA 

PRIHOD IZ šEMPERTA 
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