Pohár Starostu obce VINIČNÉ
1. kolo Slovenského pohára v terčovej
lukostreľbe
14.5.-15.5.2022

ROZPIS

A/ Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ: Blue Arrows Viničné
Miesto konania: Strelnica Viničné

Funkcionári
riaditeľ: S.Gažík
administrátor: R. Jirku
technický delegát: určí SLZ
hlavný rozhodca: bude doplnené v najbližších dňoch
asistenti:
Prihlášky: zaslať vyplnený formulár za celý klub elektronicky na: arrowsblue2@gmail.com
termín: do 10.5.2022
Formulár nájdete na stránke SLZ (v menu Teória): prihláška / formulár
Zoznam prihlásených (a pre skontrolovanie správnosti registrácie): http://www.ianseo.net/Details.php?toid=10667
Súťažiaci musí mať platnú registráciu v SLZ pre rok 2022.
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu do 13.5.2022.
Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje.
Stravovanie: bufet pri strelnici
Štartovné: 16€ dospelí, veteráni, veteráni2
12€ juniori, kadeti
8€ chrobáci a žiacke kategórie.
Štartovné musí byť uhradené prevodom pred začatím súťaže, spoločnou platbou za klub na
číslo účtu: SK20 0200 0000 0027 5910 0858.

B/ Technické ustanovenia:

Zostava: WA720 + eliminácia a finále, podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho
dodatku pre rok 2022 a tohto rozpisu.
Z kvalifikácie postupuje do eliminácie max. 16 strelcov (v závislosti od obsadenia jednotlivých
kategórií) v kategórii. Eliminácie sa uskutočnia iba v prípade, že sú v kategórii minimálne 4 strelci.

Kategórie: chlapci a dievčatá do 10 rokov, 12 rokov a 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky,
muži, ženy, veteráni, veteránky, veteráni2, veteránky2, veteráni3, veteránky3.
Divízie: OL, KL, HL, DL.
Zoznam kategórií, strieľajúcich eliminácie spolu s harmonogramom eliminácii bude oznámený
v piatok pred súťažou. Harmonogram eliminácií bude dostupný aj na Ianseo stránke súťaže.
Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice Slovenského lukostreleckého
zväzu.
Časový harmonogram:
14.5.2022 Sobota (KL,HL, DL)
08:10 – 08:40 prezentácia
08:45 – 08:50 schôdzka kapitánov
08:55 – 09:20 tréning 3 sady + kontrola náradia
09:20 – 12:00 kvalifikácia, 180sekúnd/sada
12:20 – vyhlásenie výsledkov kategórií, ktoré nestrieľajú eliminácie, vrátane celkových
výsledkov SP v halovej lukostreľbe.
13:00 – 2 tréningové sady nasledované elimináciami + finále (1/8, 1/4, 1/2, F), podľa rozpisu
16:00 – vyhlásenie výsledkov
15.5.2022 Nedeľa (OL)
08:10 – 08:40 prezentácia
08:45 – 08:50 schôdzka kapitánov
08:55 – 09:20 tréning 3 sady + kontrola náradia
09:20 – 12:00 kvalifikácia, 180sekúnd/sada
12:20 – vyhlásenie výsledkov kategórií, ktoré nestrieľajú eliminácie, vrátane celkových
výsledkov SP v halovej lukostreľbe.
13:00 – 2 tréningové sady nasledované elimináciami + finále (1/8, 1/4, 1/2, F), podľa rozpisu
16:00 – vyhlásenie výsledkov
Časový harmonogram alebo rozdelenie kategórií sa môže upraviť podľa počtu prihlásených a
priebehu súťaže. Zmena bude oznámená na Ianseo stránke súťaže.
Ceny: Ocenenie pre prvých troch súťažiacich v každej kategórii.
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