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ROZPIS    LUKOSTRELECKÉHO    PRETEKU:  
 

2. kolo SP v terčovej lukostreľbe „Tatranský šíp“ 

                        
Všeobecné ustanovenia: 

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

Dátum:                      18.07-19.07.2020 

Miesto:                       Kežmarská lukostrelnica MŠK Kežmarok, Tvarožňanska cesta 

Funkcionári: riaditeľ preteku –  Vladimír Majerčák 

 administrátor   –    Ingrid Šilonová, Jaroslav Vaľo, Ján Šilon 

Rozhodcovia: hlavný rozhodca - Vlastimil Schindler 

                                    rozhodcovia –       Ingrid Šilonová, Jaroslav Vaľo, Marta Hladká,   

                                                                  Jaroslav Hladký, Paulína Krasuľová, Marcel Krasuľa  

Technický delegát:   Jaroslav Hladký 

 

Prihlášky:                  do 13.07.2020   excelovský ianseo formát poslať na: 

                                   email: ingrid.silonova@gmail.com 

                

 

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ  17.07.2020 za prítomnosti rozhodcu 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 

Stravovanie: občerstvenie v mieste preteku, bufet  
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Štartovné:                  16 EUR - dospelí, veteráni 

                                    12 EUR -  juniori, kadeti 

                                    8 EUR –   detské kategórie                                 

V prípade odhlásenia športovca skôr ako 36 hodín  pred začatím 

prezentácie usporiadateľ štartovné neúčtuje. Pri odhláške po tomto termíne 

má usporiadateľ právo na úhradu 50% z výšky štartovného podľa danej 

kategórie.  

 

Technické ustanovenia: 

Predpis: preteká sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ a jeho 

dodatku pre rok 2020  a podľa tohto rozpisu.  

Divízie: OL, KL, HL, DL,VI  

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

do 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži, ženy, 

veteráni,   veteránky, veteráni 2, veteránky 2  

Zostava: WA 720, eliminácie + finále 

                                    Z kvalifikácie postupuje do eliminácii maximálne 16 strelcov, kategórie 

s počtom strelcov menej ako 4, eliminácie nestrieľajú                                       

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

registráciou v SLZ pre rok 2020. Oblečenie je povinné klubové, podľa 

smernice SLZ. 

 

Časový harmonogram 1. skupina divízia KL,HL: 

Sobota 18.07.2020     08:00 - 09:00      prezentácia spojená s kontrolou náradia 

                                    09:00 - 09:15 otvorenie, schôdzka kapitánov 

                                    09:30 - 10:00      tréning – 3 sady 

                                    10:00 - 13:00      kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 

                                    13:00 - 14:00      obedňajšia prestávka + vyhlásenie kategórii   

                                                                nestrieľajúcich eliminácie                   

                                    14:00 - 17:30      eliminácie, finále 

                                    18:00                  vyhlásenie výsledkov 
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Časový harmonogram 2. skupina divízia OL, DL,VI: 

Nedeľa 19.07.2020    08:00 - 09:00      prezentácia spojená s kontrolou náradia 

                                    09:00 - 09:15 otvorenie, schôdzka kapitánov 

                                    09:30 - 10:00      tréning – 3 sady 

                                    10:00 - 13:00      kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 

                                    13:00 - 14:00      obedňajšia prestávka + vyhlásenie kategórii   

                                                                nestrieľajúcich eliminácie                   

                                    14:00 - 17:30      eliminácie, finále 

                                    18:00                  vyhlásenie výsledkov 

                                                              

                 

Priebeh eliminácií bude zverejnený v deň a na mieste súťaže. Časový harmonogram sa 

môže upraviť podľa počtu prihlásených alebo podľa priebehu súťaže. Organizátor má 

možnosť divízie prerozdeliť podľa počtu prihlásených a o zmene informovať minimálne 3 dni 

pred začiatkom súťaže na stránke SLZ, alebo mailom na príslušné kluby. 

 

 

 

  

 


