
VSTOPILI SMO V ZIMSKO SEZONO 

Skladno s tekmovalnim koledarjem Lokostrelske zveze Slovenije ( LZS ) z novembrom prične 

zimska sezona november 2014- marec 2015 katere osrednja prireditev je tekmovanje za 

Slovenski dvoranski pokal. Razpisana so tudi šolska regijska in državna tekmovanja, 

mednarodna pokalna tekmovanja in prijateljske tekme. Sprejeti so posebni tekmovalni 

pravilniki. Tekmuje se v disciplini Indoor 20 krat 3 puščice na 18 metrov, kjer se velikosti lic 

(papirnata tarča z desetimi krogi) razlikujejo po velikosti glede na vrsto loka. Dovoljeno je 

tekmovati le z določenimi vrstami loka in to: dolgi lok, goli lok, ukrivljeni lok in sestavljeni lok. 

Tekmovalci so razdeljeni tudi v kategorije: mlajši dečki in deklice, dečki in deklice, kadeti-

kadetinje, mladinci-mladinke, člani-članice, veterani- veteranke po starosti in spolu. 

Dovoljeno je tekmovati v višji kategoriji, razen za veterane. 

Tako smo tudi v LK Turjak pričeli z namensko dvoransko vadbo. Prijavili smo se na javni razpis 

za najem dela športne dvorane v Velikih Laščah in si zagotovili termin ob torkih med 18.30 in 

20.30 uro. Dvorano za naše zahteve in varnost pripravijo določeni redarji iz naših vrst. Za 

strokovni del občasno skrbijo vaditelji lokostrelstva. Vabimo začetnike oziroma tiste, ki jih 

lokostrelstvo zanima, da se nam informativno pridružijo ob vadbi (pogoj upravitelja dvorane-

copati). 



 

Del udeležencev prve vadbe 2.novembra 2014 v Velikih Laščah. 

 

Dvoranska tekmovanja so dokaj priljubljena, saj se jih udeležuje tudi preko 200 tekmovalcev, 

tako, da so potrebne razvrstitve po izmenah in vrstah lokov. Dvorana mora biti zahtevane 

velikosti, da se tarče postavijo ob daljšo stranico in hkrati zagotovi potrebna strelska daljava.  

 



                                    

 Postavitev tarč v dvorani za izvedbo dvoranske tekme (Žalec 23.11.2014 – 25 tarč). 

 

Tekmovalci streljajo izmenično v parih, štirje na eno tarčo, nato ugotovijo rezultate in 

poberejo puščice. Samo v primeru dvomljivosti zadetka se kliče lokostrelski sodnik. Vsak 

tekmovalec ima čas za izstrelitev 3 puščic 2 minuti, kar se meri s pogledom na semafor in 

ugotavlja z zvočnim signalom. Tako izvedejo izmenično 10 serij, nakar sledi 10 minutna pavza 

in ponovi nova serija 10 x 3 strelov. Tekma traja do 3 ur. Takoj po obdelavi podatkov sledi 

razglasitev rezultatov in podelitev odlikovanj. 

 

 



 

Tekmovalci med streljanjem (Žalec 23.11.2014). 

 

Skupine tekmovalcev so oblikovane (tudi v 3-D) po predhodnih rezultatih, tako se neposredni 

konkurenti  primerjajo (in kontrolirajo) že v skupinah. 

 

Lokostrelski klub Turjak je moral prijaviti tekmovalce za leto 2015 do 15.novembra 2014, 

podpisati pogodbo z Lokostrelsko zvezo Slovenije o pogojih medsebojnega sodelovanja in 

pogojih izdaje tekmovalnih licenc za naslednjo leto. Sprejet je tudi tekmovalni koledar in 

določeni nosilci za izvedbo tekem za 2015 leto. Mnogi člani kluba se odločajo za pavziranje 

oz. sodelujejo le pri aktivnostih kluba (vadba za rekreacijo) in se udeležujejo le prijateljskih 

tekem (največja ovira so materialni pogoji – stroški opreme in tekmovanj). So le člani kluba 

brez tekmovalne licence. Tekmovalci z licenco so registrirani pri Olimpijskem komiteju 

Slovenije, nezgodno zavarovani na uradnih tekmovanjih, se prizadevajo za izpolnitev norem 

za udeležbo na državnih prvenstvih, kategorizacijo športnika, in norem za članstvo v državnih 

selekcijah. Klub ima letos samo dva kategorizirana tekmovalca ( najmanj tretje mesto na 

absolutnih državnih prvenstvih) za leto 2015. Občina Velike Lašče ima kategorizirane 

športnike le v lokostrelstvu. 

 

Pridružite se nam !                           

                                                                                                   Lokostrelski pozdrav – Božo Kovačič 


