
 

 

3.kolo SP v terčovej lukostreľbe 
Pohár starostu obce Teplička nad Váhom 

  

Všeobecné ustanovenia: 

 

Názov preteku: 3. kolo SP v terčovej lukostreľbe 

Usporiadateľ:  REFLEX Žilina 

Dátum preteku: 25. -26. 6.2022 

Miesto konania:  Lukostrelnica LK REFLEX ŽILINA, Teplička nad Váhom  

GPS: 49,217004; 18,788597 

Funkcionári:  riaditeľ preteku – Viera Hanuliaková  

   administrátor preteku - Jozef Kúdelčík  

Rozhodcovia  hlavný rozhodca –  Viera Hanuliaková (sobota) 

      Vlastimil Schindler (nedeľa) 

asistenti rozhodcu – Viera Hanuliaková, Mária Kúdelčíková  

 Jozef Kúdelčík, Karel Petráň, Miroslav Ščerbák, Marián Zauška,  
  

Technický delegát: určí SLZ  
Prihlášky: do 21.5.2022 elektronicky na e-mail: reflexzilina@gmail.com   

s vyplneným xls formulárom stiahnutým na stránke SLZ 

    po prihlásení si prosím po 24 hodinách skontrolujte svoju 

registráciu na stránke ianseo.net  

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu do 24.6.2022 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 

Stravovanie: Menu za 7,-€ (objednávka vopred)  

 Sobota  - A: Slepačí vývar, Ryža s pečeným kuracím stehnom 

                                       Nedeľa - B: Slepačí vývar, Bravčový rezeň s varenými zemiakmi,  

Štartovné: 16,-€  (dospelí, veteráni)  

 12,-€  (juniori, kadeti) 

   8,-€  (chlapci a dievčatá do 10, 12 a 14 rokov)  

 

Štartovné musí byť uhradené prevodom pred začatím súťaže, spoločnou  

platbou za klub na číslo účtu: SK4583300000002400701462. Stravné sa platí  

na mieste, ale objednávka sa posiela s prihláškou  

 

mailto:reflexzilina@gmail.com
http://slz.sk/images/teoria/sutaze/Formular_na_prihlasky_ianseo_format.xlsx
https://www.ianseo.net/


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: Zostava WA 720 + eliminácia a finále  

Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2022 

a tohto rozpisu. Z kvalifikácie postupuje do eliminácie jednotlivcov maximálne 16 

strelcov. Kategórie s menším počtom strelcov ako 4 eliminácie nestrieľajú. 

Zoznam kategórií, strieľajúcich eliminácie spolu s harmonogramom eliminácii bude 

oznámený v deň pred súťažou. Harmonogram eliminácii bude dostupný aj na Ianseo 

stránke súťaže. 

 Lukostrelci štartujú na vlastné riziko, usporiadateľ nezodpovedá za poškodené šípy. 

Oblečenie je povinné klubové, podľa smernice SLZ. 

 

Divízie:  OL, KL, HL, DL, VI 

 

Kategórie: chlapci a dievčatá do 10, 12  a 14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži 

a ženy; veteráni 50+, 60+ 70+; veteránky 50+ 60+ 70+ 

 

Účasť: Právo na účasť majú všetci športovci oddielov a klubov s platnou registráciou pre 

rok 2022 a zahraničných klubov. Oblečenie je povinné klubové, podľa smernice SLZ. 

 

 

Časový harmonogram:  

25.6. 2022 Sobota (OL, VI) 

08:15 - 09:00 prezentácia + kontrola náradia 

09:00 - 09:15 otvorenie, schôdzka kapitánov 

09:15 - 10:00 tréning – 5 sád 

10:00 - 12:45 kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 

12:45 - 13:45 obedňajšia prestávka + vyhlásenie kategórii nestrieľajúcich eliminácie  

13:45 - 14:00 2 tréningové sady 

14:00 - 17:00 eliminácie, finále 

17:30   vyhlásenie výsledkov 

 

 



26.6. 2022 Nedeľa (KL, HL, DL) 

08:15 - 09:00 prezentácia + kontrola náradia 

09:00 - 09:15 otvorenie, schôdzka kapitánov 

09:15 - 10:00 tréning – 5 sád 

10:00 - 12:45 kvalifikácia (po 6 kolách 10 min. prestávka) 

12:45 - 13:45 obedňajšia prestávka + vyhlásenie kategórii nestrieľajúcich eliminácie  

13:45 - 14:00 2 tréningové sady 

14:00 - 17:00 eliminácie, finále 

17:30   vyhlásenie výsledkov 

 

Ceny: Ocenení budú traja najlepší súťažiaci v každej kategórii. 

 

     Viera Hanuliaková         Jozef Kúdelčík 

   riaditeľ preteku              administrátor preteku 


