MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY MLÁDEŽE
V HALOVEJ LUKOSTREĽBE 2022
Viničné 12.3.-13.3. 2022
ROZPIS
A/ Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Miesto konania:
Funkcionári
riaditeľ:
tajomník:
technický delegát:
hlavný rozhodca:
rozhodcovia:

Slovenský lukostrelecký zväz
Blue Arrows Viničné
Športová hala Viničné

Prihlášky:

zaslať vyplnený formulár za celý klub elektronicky na:
msr_mladez@archerysvk.sk do 7.3.2022
Formulár nájdete na prihláška
Zoznam prihlásených nájdete na Ianseo

Rozlosovanie:

vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu 11.03. 2022.

Ubytovanie:

usporiadateľ nezabezpečuje

Stravovanie:

bufet v priestoroch športovej haly

Štartovné:

juniori a kadeti - 16 Eur

Vladimír Bužek
Radomír Jirku
Jaroslav Vaľo

deti do 10 rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov a 14 rokov - 12 Eur
Štartovné sa uhrádza len bezhotovostnou platbou za celý klub na účet
organizátora - klubu Blue Arrows Viničné SK20 0200 0000 0027 5910 0858
najneskôr do 07.03.2022, do popisu je nutné uviesť názov klubu.
Pri neúčasti športovca organizátor vráti štartovné na účet klubu za
podmienok určených v Dodatku súťažného poriadku dodatku pre rok
2022, odhlásenie do 09.2.2022 do 12:00 hod vo výške 100% štartovného,
odhlásenie po 09.03.2022 po 12:00 hod prepadá štartovné v prospech
usporiadateľa.
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:
Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho Dodatku pre
rok 2022 a tohto rozpisu.
Kategórie:
chlapci a dievčatá do 10 rokov, chlapci a dievčatá do
12 rokov a 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori,
juniorky
Divízie:
OL, KL, HL, DL, VI
Zostava:

H-1 na 18/10 m + eliminácie a finále
Z kvalifikácie postupuje do eliminácií 16 strelcov v každej kategórii.
Eliminácie sa strieľajú iba pre kategórie so 4 a viac strelcami.
1. kolo eliminácii 1/8 môžu niektoré kategórie strieľať hneď po skončení
kvalifikácia. (kategórie v ktorých budú BYE)
V kategóriách OL kadeti, kadetky, juniori, juniorky, sa bude strieľať
finálový súboj o 1. miesto alternatívnym spôsobom.

Štartujú:

Lukostrelci z OL, KL, HL, DL, VI s platnou registráciou aj bez splneného
limitu pre rok 2022.
Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie klubové, podľa smernice
Slovenského lukostreleckého zväzu.
Z dôvodu priestorových možností haly, na plochu bude mať prístup
maximálne 1 klubový tréner na 4 strelcov klubu. Trénerov je nutné
menovite registrovať spolu so strelcami v prihláške.

Rozdelenie do skupín:
1. skupina – chlapci a dievčatá do 10 rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov, dievčatá do 14 rokov
2. skupina – chlapci do 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky

Časový harmonogram sobota 12.03.2022
10:00 – vstup do haly, prezentácia a kontrola náradia
11:00 – schôdzka kapitánov
11:15 – kvalifikácia 1. skupina, 3 tréningové sady bezprostredne pred súťažnými sadami,
kontrola náradia počas tréningu, po skončení prípadné 1. kolo 1/8 eliminácii
14:50 – Slávnostné zahájenie Majstrovstiev Slovenska a vyhlásenie výsledkov SP
15:10 – kvalifikácia 2. skupina, 3 tréningové sady bezprostredne pred súťažnými sadami,
kontrola náradia počas tréningu, prípadné 1 kolo 1/8 eliminácii
Časový harmonogram nedeľa 13.03.2022
08:15 – začiatok eliminácií – každá kategória bude mať vlastný tréning, min 2 sady
V kategóriach OL kadeti, kadetky, juniori, juniorky, sa bude strieľať finálový súboj o 1.
miesto alternatívnym spôsobom. Strelci budú mať vytvorený priestor na tréning pred
finálovými súbojmi.
14:30 – vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál

Súťaž prebehne pod novou úpravou pravidiel o dĺžke času na jeden šíp z pôvodných 40 sekúnd na
30 sekúnd. Nová dĺžka času na 3 šípy bude 90 sekúnd.
Časový harmonogram prípadne zloženie skupín sa môže upraviť podľa počtu prihlásených alebo podľa
priebehu súťaže.
Účastníci sú povinní dodržiavať usmernenie úradu verejného zdravotníctva pri účasti na verejnom
podujatí platné v čase konania súťaže. Podmienky podľa platného covid-automatu pre šport budú
upresnené v aktuálnom týždni akcie, min. 4 dni pred jej začiatkom.
Radomír Jirku
tajomník súťaže

Vladimír Bužek
predseda SLZ

