
     Mestský  športový  klub   Kežmarok  -  l  u k o s t  r  e  ľ  b  a  

ROZPIS    LUKOSTRELECKÉHO    PRETEKU 

                                       v terčovej lukostreľbe  

    
Všeobecné ustanovenia: 

 
Názov preteku:   Kežmarská žiacka - 1. kolo Podtatranskej ligy mládeže   

                                                     a kontrolný pretek TPŠ 

Usporiadateľ:           MŠK  Kežmarok – LK, 6.6.2020 

Miesto: Lukostrelnica MŠK  na Tvarožňanskej ceste Kežmarok (pri Tescu) 

Funkcionári: riaditeľ preteku   –  Vladimír Majerčák 

 administrátor  preteku – Ján Šilon 

Rozhodcovia: hlavný rozhodca  - Ingrid Šilonová 

                                    rozhodcovia –  Vlasimil Schindler, Jaroslav Vaľo, Paulína Krasuľová, 

Marcel Krasuľa 

Prihlášky: do 2.6.2019 výlučne vo formáte pre ianseo (zverejnené na stránke 

SLZ).  V prihláškach je nutné uviesť aj doprovod, ktorého účasť na 

súťaži  potvrdí usporiadateľ – z dôvodu obmedzenia COVID19. 

Email:                         ingrid.silonova@gmail.com 

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu  5.6.2020  

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje  

Stravovanie: v neďalekej reštaurácii cca 100 m, občerstvenie v mieste preteku 

Štartovné:                   8,-€        

Technické ustanovenia: 

Predpis: podľa pravidiel WA, súťažného poriadku, jeho dodatku pre rok 2020   

a tohto rozpisu.  

Kategórie: deti do 10 rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov, chlapci a dievčatá do 

14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, TPŠ lukostrelci všetky 

kategórie, dospelí všetky kategórie zaradení do reprezentácie 2020 

Zostava: 72 šípov vo vzdialenosti pre príslušnú kategóriu 

Účasť: právo na účasť majú  športovci oddielov a klubov s platnou registráciou 

pre rok 2020 v uvedených kategóriách  
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Časový harmonogram:  

                                    8:30  - 9:30 prezentácia 

                                    9:45            nástup a otvorenie 

                                   10:00           tri tréningové sady, kontrola náradia a zahájenie preteku 

                                    Po ukončení do 30 min vyhlásenie výsledkov.  

                                  

                                   Upozornenie:         Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo!!!  

                                     

                                    Účastníci sú povinní dodržiavať usmernenie úradu verejného 

zdravotníctva pri účasti na verejnom podujatí vo fáze uvoľňovania 

platné čas konania súťaže. Účastníkom bude povolený vstup do 

areálu po podpísaní čestného vyhlásenia o zdravotnej spôsobilosti 

pre účasť na športovom podujatí. Do objektu bude povolený vstup 

najviac pre sto osôb, pričom prednosť majú pretekári. Strieľať sa 

bude na dve rady po jednom strelcovi v skupine. Maximálny počet 

súťažiach je 70.    

 

 

                                                                                            Vladimír Majerčák: riaditeľ preteku                              


