
 
 
 
 
 

 

 
1. kolo SP v terčovej lukostreľbe 

Banská Bystrica 4.-5.7.2020 
 
 
 
A/ Všeobecné ustanovenia: 
 
Usporiadateľ:  LukostrelecBB 
 
Dátum:  4.-5.7.2020 
 
Miesto konania: Futbalový štadión Kremnička, Banská Bystrica, 48.6959417,19.1326656 
 
Funkcionári:  1.) riaditeľ – Marián Moravčík 
   2.) hlavný rozhodca – Viera Hanuliaková   
    3.) DOS – Marián Moravčík 
    4.) rozhodca – Mária Kúdelčíková, Viktória Sliačanová 
    5.) technický delegát – Mária Kúdelčíková 
 
Prihlášky:   do 29.6.2020 posielať v ianseo formáte na lukostrelecbb@gmail.com. 
    Ianseo formulár nájdete na www.ianseo.net pri aktuálnej súťaži. 
 
Štartovné:  - veteráni, dospelí 16,- €, juniori, kadeti 12,-€, žiaci  8,- € 
    - štartovné musí byť uhradené prevodom najneskôr 2 dni pred súťažou, t.j. vo  
   štvrtok 2.7.2020, spoločnou platbou za klub na účet: 
   SK84 0900 0000 0050 3307 6776. 
     - v prípade odhlásenia do 2.7.2020 do 24:00 je súťažiaci odhlásený bez  
    poplatku 
    - pri odhlásení po danom termíne sa vráti  50%  štartovného   
 
Stravovanie:  v areáli je bufet s občerstvením, pri registrácii ½ lit.vody + sladkosť 
 
Obed:   objednávky zaslať na lukostrelecbb@gmail.com do 1.7.2020 ideálne rovno  
    v prihláške v stĺpci obed. Cena obedu je 5,50€. 
     
    Polievka:  zeleninová s rezancami 
    Menu 1: kurací gordon blue, pečené zemiaky, tatárska omáčka 
    Menu 2: Cestoviny quattro formagi 
 
Ubytovanie:  priamo na štadióne je možnosť sa ubytovať: Penzión a reštaurácia ŠK  
    Kremnička. Cena na osobu je 20,-€. Rezervácie na 0902 929 309. 
 

mailto:lukostrelecbb@gmail.com
mailto:lukostrelecbb@gmail.com


 
 
 
 
 

 

 
 
B/ Technické ustanovenia: 
 
Predpis:  preteká sa podľa pravidiel WA a Súťažného poriadku SLZ s jeho 
    dodatkom na rok 2020.  
 
Zostava:  2x36 šípov + eliminácie a finále. Strieľané zostavy vychádzajú z pravidiel 
   WA, súťažného poriadku SLZ a dodatku k súťažnému poriadku pre rok 2020. 
 
Kategórie:  deti do 10r., chlapci a dievčatá do 12r., chlapci a dievčatá do 14r., kadeti/tky, 
    juniori/ky, muži/ženy, veteráni/ky, veteráni/ky 2 
 
Divízie:  KL,OL, HL, DL 
 
Oblečenie:  podľa smernice SLZ 
 
Riziko:   usporiadateľ vykoná všetky opatrenia podľa WA pravidiel + po 
   prediskutovaní s hlavným rozhodcom dodatočné opatrenia. Za  
   neovplyvniteľné udalosti organizátor nezodpovedá a súťažiaci berie 
   toto riziko na seba. 
 
Ceny:   Ocenenie pre prvých troch v každej kategórii. 
 
 
Časový harmonogram: 
 

4.7.2020  sobota – KL, HL 
08:00 – 08:50    prezentácia + kontrola náradia 
08:50 – 09:05    privítanie + vyhlásenie lukostrelca roka 2019 
09:05 – 09:15    schôdzka kapitánov 
09:15 – 10:00    tréning 
10:00 – 13:00    kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 
13:00 – 13:45    obed 
13:45 – 14:00    vyhlásenie výsledkov kategórií, kt. nestrieľajú eliminácie +      
      vyhlásenie výsledkov SP v halovej lukostreľbe  
14:00 – 17:00    eliminácie + finále 
17:00 – 17:30    vyhlásenie výsledkov 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
5.7.2020  nedeľa – OL, DL 

08:00 – 08:50    prezentácia + kontrola náradia 
08:50 – 09:05    privítanie + vyhlásenie lukostrelca roka 2019 
09:05 – 09:15    schôdzka kapitánov 
09:15 – 10:00    tréning 
10:00 – 13:00    kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 
13:00 – 13:45    obed 
13:45 – 14:00    vyhlásenie výsledkov kategórií, kt. nestrieľajú eliminácie +      
      vyhlásenie výsledkov SP v halovej lukostreľbe  
14:00 – 17:00    eliminácie + finále 
17:00 – 17:30    vyhlásenie výsledkov 
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