
ROZPIS LUKOSTRELECKÉHO PRETEKU 
3. kolo SP v halovej lukostreľbe III.región 

  
 
Všeobecné ustanovenia: 

Názov preteku: 3.kolo SP v halovej lukostreľbe III.región 

Usporiadateľ: Red Arrows Poprad 

Dátum: Nedeľa 1.3.2020 

Miesto: Telocvičňa ZŠ Komenského 3246/16, 058 01 Poprad, Slovakia 
GPS: 49.058055 , 20.284608 

Funkcionári: riaditeľ preteku:   Ing. Miroslava Schindlerová 
administrátor preteku: Marek Štefaňák 

Rozhodcovia: hlavný rozhodca: Vierka Hanuliaková 
rozhodcovia: Jaroslav Hladký, Marta Hladká, Ingrid Šilonová, Ivan 
Habaj 

Techn. delegát: Jaroslav Hladký 

Prihlášky: do 23.2.2020 
email: redarrowspp@gmail.com za celý klub formou vyplnenia excel 
súboru, ktorý si stiahnete na nasledujúcom odkaze: 
https://cutt.ly/hrrK8tv obmedzenie registrácie súťažiacich a to do 
naplnenia kapacity športovej haly podľa poradia prijatej prihlášky s 
uprednostnením súťažiacich z III. regiónu. 
Súťažiaci musí mať platnú registráciu pre rok 2020. 
Spolu s prihláškou prosíme uviesť fakturačné údaje klubu. 

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu 27.2.2020 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 

Stravovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 

Štartovné: Dospelí 16€, 
juniori, kadeti 12€, 
žiacke kategórie 8€ 
Štartovné sa uhrádza len bezhotovostnou platbou za celý klub na účet: 
SK2483300000002701261384 (FIO Banka). Štartovné je potrebné 
uhradiť tak, aby bolo na účte uspriadateľa najneskôr do soboty 29.2.2020 
do 8.00, ináč budú strelci s neuhradeným štartovným vyšktnutý zo 
zoznamu strelcov.Do popisu je nutné uviesť názov klubu. 
Usporiadateľ vráti zaplatené štartovné za strelcov odhlásených do soboty 
29.2.2020 do 8.00, po totmto termíne prepadá štartovné v prospech 
usporiadateľa. 

 
Technické ustanovenia: 
Predpis podľa pravidiel WA, súťažného poriadku pre rok 2020 a tohto rozpisu 
Kategórie chrobáci, mladší a starší žiaci, kadeti, juniori, muži, ženy, veteráni  v OL, 

KL, HL, DL 
Zostava H1 halová 60 šípov, 2x18 m, 2x10m 



Časový 
harmonogram 

Prezentácia pre jednotlivé skupiny začína 40 min.  a končí 10 min. pred 
začiatkom tréningu každej skupiny 
8:00 - 11:00 tréning, kvalifikácia HL na 18m  
11:05 otvorenie preteku 
11:15 - 14:15 tréning, kvalifikácia KL na 18m, KL a HL na 10m 
14:30 – 17:30 tréning, kvalifikácia OL na 18m a10m 
V prípade menšieho záujmu bude počet skupín znížený na dve. 
 

Parkovanie TPŠ pri športovej hale, ostatní na okolitých parkoviskách na sídlisku. 
 

 

Záver Vyhlásenie výsledkov do 30 min. od ukončenia každej kvalifikácie. 
Usporiadateľ si vyhrazuje právo na zmenu časového harmonogramu. 
Túto zmenu usporiadateľ včas oznámi. Každý strelec štartuje na vlastné 
riziko. Usporiadateľ nezodpovedá za osobné veci účastníkov.  
Pre vstup na streleckú plochu sa vyžaduje športová obuv! 

 
             
            Ing. Miroslava Schindlerová                                                             Marek Štefaňák 
                    riaditeľ preteku                                                                            administrátor 
 
                                                                                                                                                           
 

                              


