
                                                                                      

 

MAJSTROVSTVÁ   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY MLÁDEŽE 
V  HALOVEJ   LUKOSTREĽBE 2018 

Viničné 24.3.-25.3.2018 
ROZPIS 

A/ Všeobecné ustanovenia: 
 
Usporiadateľ:   Slovenský lukostrelecký zväz 
Technické zabezpečenie: Blue Arrows Viničné 
Miesto konania:  Športová hala Viničné                                                    
Funkcionári    
riaditeľ:   Vladimír Hurban      
tajomník:   Ján Longa  
technický delegát:    
hlavný rozhodca:          doplní komisia rozhodcov 
rozhodcovia: doplní komisia rozhodcov 

 

Prihlášky:   elektronicky na:  office@archerysvk.sk  do 19.3.2018 
 
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ  za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu 23.3.2017.  
 
Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 
 
Stravovanie: bufet v priestoroch športovej haly 
 
Štartovné: juniori a kadeti 16 Eur 

starší a mladší žiaci a chrobáci 12 Eur 

Štartovné sa uhrádza len bezhotovostnou platbou za celý klub na účet 
organizátora - klubu Blue Arrows Viničné SK20 0200 0000 0027 5910 
0858 najneskôr do 22.03.2018, do popisu je nutné uviesť názov klubu. 
Pri neúčasti športovca organizátor vráti štartovné na účet klubu za 
podmienok určených v Dodatku súťažného poriadku dodatku pre rok 
2018, odhlásenie do 22.03.2018 do 12:00 hod vo výške 100% 
štartovného, odhlásenie po 22.03.2018 po 12:00 hod prepadá štartovné 
v prospech usporiadateľa. 
Pri prihlásení športovca po termíne môže usporiadateľ žiadať 50 % 
navýšenie štartovného, pričom ak kapacita haly neumožní zaradenie 
športovca, môže usporiadateľ prihlášku odmietnuť. 
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B/ Technické ustanovenia: 

Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ,  jeho Dodatku 
pre rok 2018 a tohto rozpisu. 
Kategórie:  chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky, 

kadeti, kadetky, juniori, juniorky 
Divízie:  OL, KL, HL, DL 

 
Zostava:   H-1 na 18 m + eliminácie a finále 

Z kvalifikácie postupujú do eliminácií 16 strelcov v každej kategórii. 
Eliminácie sa strieľajú iba pre kategórie so 4  a viac strelcami.  

 
Štartujú: Lukostrelci z OL, KL, HL, DL s platnou registráciou a splneným 

výkonnostným limitom pre rok 2018.  
Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie klubové, podľa 
smernice Slovenského lukostreleckého zväzu. 
Z dôvodu priestorových možností haly, na plochu bude mať prístup 
maximálne 1 klubový tréner na 4 strelcov klubu. Trénerov je nutné 
menovite registrovať spolu so strelcami v prihláške. 
 

Rozdelenie do skupín: 1. skupina – chrobáci, mladší žiaci, staršie žiačky    
    2. skupina – starší žiaci, kadeti, kadetky, juniori, juniorky  
 
Časový harmonogram sobota 24.03.2018  

11:30 – vstup do haly        
12:00 – schôdzka kapitánov  
12:30 – kvalifikácia I. skupina, 3 tréningové sady bezprostredne pred súťažnými sadami, 
kontrola náradia počas tréningu 
15:45 – Slávnostné zahájenie Majstrovstiev Slovenska a vyhlásenie výsledkov SP 
16:15 – kvalifikácia II. skupina, 3 tréningové sady bezprostredne pred súťažnými sadami, 
kontrola náradia počas tréningu 

 
Časový harmonogram nedeľa 25.03.2018  

08:05 – schôdzka kapitánov  
08:15 – začiatok eliminácií – každá kategória bude mať vlastný tréning, min 2 sady  
14:30 – vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál 

 
 

              Vladimír Hurban 
                                                          predseda SLZ                  


