
 

 

 

JADRANSKI 3D POKAL 

JADRANSKI 3D POKAL 

LOKOSTRELSKI KLUB LENDAVA 

in 

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
vas vabita na lokostrelsko tekmo, 

3D LENDAVA 2018 
ki šteje za jadranski pokal 

V NEDELJO, 18. MARCA 2018  v DOLINO PRI LENDAVI 

PROGRAM TEKMOVANJA 
8.00 -    9.00 Potrditev prisotnosti 

8.00 -    9.30 Ogrevanje in pregled opreme 

9.30    Otvoritev in razvrstitev po skupinah 

10.00   Predviden pričetek tekmovanja 
 

SLOGI      KATEGORIJE (lokostrelsko tekmovanje) 

DL - dolgi lok   - dečki, deklice 

IL  - instinktivni lok  - kadeti, kadetinje 

GL - goli lok   - mladinci, mladinke 

SL - sestavljeni lok  - člani, članice 

LL - lovski lok   - veterani, veteranke 

S - samostrel    

za Jadranski pokal šteje absolutno (mladinci, člani, veterani) 

ŠTARTNINA (vključen topli obrok) 

10 € - deklice in dečki 

15 € - vse ostale kategorije 

Prijava na dan tekmovanja je 50% višja! 

Plačilo štartnine na dan tekmovanja ali po klubih na TRR: 0234 2025 9672 874  

 

NAGRADE 
Prvi trije v kategoriji in slogu prejmejo medalje. 

 

PRIJAVE / ODJAVE 
Tomaž Urlep, e-mail: tomaz.urlep@t-1.si, tel.:+386 41 650 015 

Prijave od 5.3. do srede 14.3.2018 do 20.00 ure 
Odjave do petka 16.3.2018 do 20.00 ure, v nasprotnem primeru klubu zaračunamo štartnino. 

 

INFORMACIJE 
Kristijan Kuzma +386 40 697 781, Kristijan Horvat +386 41 341 625, ali lk.lendava@gmail.com 

 

VODJA TEKMOVANJA   SODNIKI 
Kristijan Kuzma    Po razporedu sodniške komisije LZS. 

Komisija za pritožbe bo imenovana na dan tekmovanja. 



 

LOKACIJA TEKMOVANJA 

 

Kraj:  DOLINA PRI LENDAVI (pri Lovskem domu) 
GPS:     Lat. : 46.54627 (46°32′46.572″N)      Lng. : 16.51133 (16°30′40.788″E) 

 

Iz smeri AC izvoz Lendava, naprej v smeri Terme 

Lendava in trgovskega centra TUŠ. Na križišču  

pred trgovinskim centrom TUŠ  nadaljujete v smeri 

Pince. V vasi Dolina pri pokopališču zavijete na 

levo če prihajate iz smeri Lendava ali desno 

če prihajate iz Madžarske.  

Pot bo v  označena tudi z lokostrelskimi oznakami. 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNA PONUDBA NOČITEV!!! 
 

TERME LENDAVA (približno 5km od tekmovališča) 
V apartmajskem naselju Lipov gaj*** bi bila cena z upoštevanim popustom 37,00 Eur. 
 

Vključene storitve: 
-          Namestitev v dvoposteljni sobi v izbranem objektu 

-          Polpenzion (večerja, zajtrk) 
-          Neomejeno kopanje 

-          Nočno kopanje do 23.00 v petek in soboto 

-          Kopalni plašč (odrasli) (samo če sta dve nočitvi) 
-          Brezplačni parkirni prostor 
-          1 ura dnevno gratis wifi 
-          Razpisan animacijski program 

 

Doplačila: 
-          Prijavnina 1 Eur na osebo (enkratno plačilo) 
-          Turistična taksa 1,15 Eur na osebo na noč  
-          Enoposteljna soba 15 Eur na osebo na noč 

Rezervacije: +386 2 577 44 00 ; e-mail: info@terme-lendava.si 
 

PRENOČIŠČA OLIMPIJA – DOLGA VAS (približno 7km od tekmovališča) 
Prenočišče na osebo:  13,00 € 

Prenočišče na osebo + zajtrk:  16,50 € 

Rezervacije: +386 2 577 13 13 – Štefan Kočar; e-mail: olimpija@siol.net 


