
REFLEX Žilina, Pod sadom 1149/32, 010 04 Žilina 

ROZPIS LUKOSTRELECKÉHO PRETEKU 

„Vianočné lukošenie“ 

15.12.2018 

Všeobecné ustanovenia: 

Názov preteku: Vianočné lukošenie 

Usporiadateľ:  REFLEX Žilina 

 

Miesto konania:  Telocvičňa  ZŠ Lichardova 24, Žilina, GPS:  49°12'55.5"N 18°44'07.0"E 
Funkcionári:  riaditeľ preteku – Juraj Pagáčik 
   Administrátor preteku, DOS – Jozef Kúdelčík 
   hlavný rozhodca – Viera Hanuliaková, Karel Petráň 

pomocní rozhodcovia – Mária Kúdelčíková, Jozef Kúdelčík 
Prihlášky: do 11.12.2018 elektronicky cez stránku https://lukostreleckyklubzilina.sk/   
 Počet strelcov je limitovaný, max. počet je 72. Registrácia bude uzavretá po 

naplnení kapacity. 
Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu do 13.12.2018 
 
Stravovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 
 
Štartovné: 12,-€  (kadeti, juniori, dospelí, veteráni)  
 8,-€  (chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci)  
 

Technické ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2018 a tohto 

rozpisu. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko, usporiadateľ nezodpovedá za 

poškodené šípy. Povinná športová halová obuv pre súťažiacich aj sprievod. 

Divízie a kategórie: OL, KL, HL, DL 

 chrobáci, mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, kadeti, kadetky, juniori, 

juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky 

Zostava: H1 halová 60 šípov, 2 x 10m, 2 x 18m  – bez eliminácií a finále. 

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

pre rok 2018 ako aj neregistrovaní športovci. 

 

Časový harmonogram: Súťažiaci budú rozdelení do dvoch skupín: 

 1. skupina – OL všetky kategórie 

 8,30 – 9,00 prezentácia 

 9,00 zahájenie  

9,15 – 9,45 tréning + kontrola náradia 

 9,45 kvalifikácia, po 10 sadách 5 minút prestávka 

 vyhlásenie výsledkov 1. Skupiny – do 30 minút po ukončení kvalifikácie 

https://lukostreleckyklubzilina.sk/


 

 2. skupina – KL, HL, DL všetky kategórie 

 12,00 – 12,30 prezentácia 

 12,30 – 13,00 tréning + kontrola náradia 

 13,00 kvalifikácia, po 10 sadách 5 minút prestávka 

 vyhlásenie výsledkov 2. Skupiny – do 30 minút po ukončení kvalifikácie 

 

Skupiny môžu byť z kapacitných dôvodov po uzatvorení prihlášok prerozdelené.  

Časový harmonogram jednotlivých skupín sa môže upraviť podľa priebehu súťaže. 

 

Ceny: Ocenení budú traja najlepší súťažiaci v každej kategórii. 

 
 
 
 
 
 
    Juraj Pagáčik         Jozef Kúdelčík 
   riaditeľ preteku               administrátor preteku 

v Žiline 21.11.2018 


