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RAZLAGA IN DEMONSTRACIJA OB X (30-45 MINUT) PRED PRIČETKOM TEKMOVANJA

1.

TEKMOVANJE

Tekmuje se v športni panogi lokostrelstvo.
2.

SESTAVA EKIPE

Ekipo sestavljajo 3 tekmovalci. Tekmuje se lahko v moški ali ženski konkurenci ali mešano.
3. ČAS TEKMOVANJA
Razlaga streljanja: 30 min (skupinsko)
Razdelitev opreme: 5 min (skupinsko)
Poskusni streli: 10 min na ekipi, ki bosta streljali za rezultat.
Tekmovanje: 3,5-4 ure
Skupaj čas za eno skupino (2 ekipi): 25-30 min
4. POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!

Tekmuje se po pravilih prilagojenih za KOMUNALIADO.
Tekmovanje vodi sodnik, zapisnikar zbirnikov rezultatov, ki tudi razrešuje morebitne spore skupaj z
vodji nastopajočih ekip. Sodnikova odločitev je dokončna. Tekmujejo dve ekipi istočasno, Prva ekipa
začne tekmovanje na tarči 1, druga ekipa na tarči številka 4, strelja se po dve puščici na člana ekipe,
skupaj 6 puščic na tarčo. Po končanih šestih strelih se popišejo zadetki, populijo puščice in se nadaljuje
na naslednjo tarčo. Iz enke na dvojko, iz štirice na petko…
Za izstrelitev 6 puščic na tarčo ima ekipa na razpolago 3 minute. Rezultate serije se sporoči sodniku po
vsaki končani seriji.
Zmaga ekipa, ki doseže najvišji rezultat. Seštevajo se krogi vseh treh članov ekipe.

Po končanem tekmovanju sodnik razglasi dosežene rezultate in odda zapisnik organizatorju
tekmovanja.
5. OPREMA
Strelja se S tradicionalnim dolgim lokom in lesenimi puščicami. Vsaka ekipa ima na strelni liniji en lok
in 6 puščic. Tarče so FITA Ø60, Ø80 inØ122cm, postavljene na oddaljenosti 5m-10m-15m od strelne
linije in 3D tarče, živali naravnih velikosti, razdalje 3D tarč bodo neznanka, ampak ne bodo presegale
15 metrov. Vsaka tarča je opremljena s številko. Vso opremo zagotovi organizator.
6.

VRSTNI RED EKIP

Končni vrstni red ekip se določi glede na seštevek vseh krogov vseh treh članov ekipe. Če imata dve ali
več ekip enak rezultat, se vrstni red določi z dodatnim strelom, člana ekipe, ki ga ekipa določi sama.
7.

EKIPE / TEKMOVALCI

Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, 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.
8. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

