
                                                                                                                           

 

 
MAJSTROVSTVÁ   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY 

V  HALOVEJ   LUKOSTREĽBE  2019 
Banská Bystrica 16.-17.3.2019 

ROZPIS 
 

A/ Všeobecné ustanovenia: 
 
Usporiadateľ:   Slovenský lukostrelecký zväz 
Technické zabezpečenie: LukostrelecBB 
Miesto konania: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, Banská Bystrica 
                                                   
Funkcionári    
riaditeľ:   Vladimír Bužek  
tajomník:  Igor Kliment  
Technický delegát: doplní SLZ 
hlavný rozhodca:                   Marián Moravčík 
DOS: Jaroslav Vaľo 
rozhodcovia: Ingrid Šilonová, Jaroslav Hladký, Marta Hladká 

 

Prihlášky:  zaslať vyplnený formulár za celý klub elektronicky na: 
office@archerysvk.sk  do 10.3.2019 

 Formulár nájdete na  https://goo.gl/1xGccR   
 Zoznam prihlásených nájdete na https://goo.gl/x9gRT4 
 
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ  za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu najneskôr 

14.03.2019.  
 
Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.   
 
Stravovanie: Reštaurácia v priestoroch športovej haly otvorená od 8:00 

Obed je v cene 5,-€ a je nutné si ho objednať  dopredu na 
lukostrelecbb@gmail.com do 13.3.2019 
SOBOTA: 

  ... polievka – slepačí vývar 
  ... menu 1 – pečené kuracie stehnu, ryža 
  ... menu 2 – tvarohovo-jablková žemľovka 

NEDEĽA: 
  ... polievka – zeleninová 
  ... menu 1 – kurací smotanový perkelt, cestoviny 
  ... menu 2 – zeleninové rizoto s parmezánom 

 
 
 



                                                                                                                           

 

 
 
Štartovné: 20 EUR 

štartovné sa uhrádza len bezhotovostnou platbou za celý klub na   
účet:  SK84 0900 0000 0050 3307 6776 do 14.3.2019. Do popisu je 
nutné uviesť názov klubu. 
 

V prípade odhlásenia do 14.3.2019 do 22:00 h vráti usporiadateľ   
zaplatenú sumu za športovca v 100% výške štartovného. Pri odhlásení 
po danom termíne vráti usporiadateľ polovicu štartovného. 
 

Pri prihlásení športovca po termíne môže usporiadateľ žiadať 50 % 
navýšenie štartovného, pričom ak kapacita haly neumožní zaradenie 
športovca, môže usporiadateľ prihlášku odmietnuť. 

 

B/ Technické ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel WA, Súťažného poriadku SLZ a  jeho dodatku 
pre rok 2019 a tohto rozpisu. 
 
Divízie:       OL, KL, HL, DL 
 
Kategórie: muži, ženy, veteráni I., veteránky I.,  

veteráni II.,  veteránky II. 
 

Zostava:   Jednotlivci: H-1 na 18 m + eliminácia a finále 
     Družstvá: eliminácia a finále 

Z kvalifikácie postupuje do eliminácie jednotlivcov 32 strelcov. Súťaže 
družstiev sa vypisujú pre divízie OL, KL a HL spoločne pre kategórie 
dospelých, veteránov I. a veteránov II. bez rozdielu pohlavia. V súťaži 
družstiev postupuje do eliminácie 16 družstiev v  divízii OL a 8 družstiev 
v divíziách KL a HL. Zloženie družstiev nahlási oddiel pred zahájením 
kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátane 
hosťovania zaregistrovaného do 11.3.2019). Počet družstiev klubu nie 
je obmedzený. 

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

výkonnostným limitom pre rok 2019. Lukostrelci štartujú na vlastné 
riziko. Oblečenie klubové, podľa smernice SLZ. 
 
Športová halová obuv je povinná pre vstup na palubovku. Pozor, pri  
nedodržaní tohto pravidla môže byť strelec diskvalifikovaný! 

 
Rozdelenie do skupín: 1. skupina -  KL, HL   všetky kategórie 
       
    2. skupina - OL, DL   všetky kategórie 

 



                                                                                                                           

 

 
 
 

Časový harmonogram sobota 16.3.2019 
 

  08:15  –    prezentácia + kontrola náradia (1. skupina) 
09:00  –    schôdzka kapitánov 
09:15  –    tréning (1. skupina) 
09:35  –    kvalifikácia, po 10 sadách 10 minút prestávka 
12:00  –    prezentácia + kontrola náradia (2. skupina) 
12:30  –    Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR  
13:00  –    vyhlásenie výsledkov SP 
13:15  –    schôdzka kapitánov 
13:30  –    tréning (2. skupina) 

 
 
13:50  –    kvalifikácia, po 10 sadách 10 minút prestávka 
17:00  –    tréning družstvá všetky kategórie 
17:20  –    eliminácie + finále družstvá všetky kategórie 

 
Časový harmonogram nedeľa 17.3.2019 
 

09:00  –    tréning 
09:30  –    eliminácie, časový harmonogram bude spresnený podľa počtu prihlásených 
15:30  –    vyhlásenie výsledkov 

 
Časový harmonogram prípadne zloženie skupín sa môže upraviť podľa počtu prihlásených alebo 
podľa priebehu súťaže. 
 
 

 
  Igor Kliment          Vladimír Bužek 

    tajomník súťaže                                                                  riaditeľ súťaže  


