
                                      

 
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DOSPELÝCH 

V TERČOVEJ LUKOSTREĽBE 2019 

Žilina 31.8. - 1.9.2019 

ROZPIS 
 

A/ Všeobecné ustanovenia:  

 
Usporiadateľ:   Slovenský lukostrelecký zväz  

Organizátor:   Reflex Žilina  

Miesto konania:  Lukostrelnica LK REFLEX ŽILINA, Teplička nad Váhom (obchvat na KIA a 

   Terchovú, cesta 583), GPS: 49.217045, 18.789316 

Funkcionári:  riaditeľ: Juraj Pagáčik 

   Administrátor súťaže: Jozef Kúdelčík   

    technický delegát: určí SLZ  

    hlavný rozhodca: Marián Moravčík  

    rozhodcovia:  Jaroslav Hladký, Marta Hladká,  

Jozef Kúdelčík, Mária Kúdelčíková     

Prihlášky:   do 27.8.2019  prostredníctvom Formulára    Zoznam prihlásených   

informácie na e-mail:  reflexzilina@gmail.com  

Hosťovanie: Hosťovanie pre súťaž družstiev je potrebné evidovať podľa smernice do 

28.08.2019 

Rozlosovanie:  vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu  

Ubytovanie:   usporiadateľ nezabezpečuje  

Stravovanie:  bufet na strelnici, obedy bude možné objednať vždy ráno v deň  súťaže  

Štartovné:    20 EUR, úhrada štartovného pri prezentácii za celý klub 

    Klub je povinný zaplatiť štartovné za strelca vo výške 50% ak ho  

    neodhlási do 29.8.2019 do 24:00. 

 

B/ Technické ustanovenia:  
 

Kategórie:   ženy a muži  

Divízie:   OL, KL, HL, DL  

Zostava:   2x70, 50, 40, eliminácie a finále, WA 1440. Z kvalifikácie (2x70, 50,  

     40) postupuje do eliminácie 16 strelcov  

    Strieľané zostavy vychádzajú z pravidiel WA, súťažného poriadku  

    SLZ a dodatku k súťažnému poriadku pre rok 2019 (viď príloha č.1) 

Štartujú:   Členovia SLZ so splneným výkonnostným limitom pre rok 2019 

Oblečenie:   podľa smernice SLZ 

Riziko:   usporiadateľ vykoná všetky opatrenia podľa WA pravidiel + po  

    prediskutovaní s hlavným rozhodcom dodatočné opatrenia. Za  

    neovplyvniteľné udalosti organizátor nezodpovedá a súťažiaci berie  

    toto riziko na seba. 

 

https://drive.google.com/open?id=1cuBuMb7iI71gddRMW9r3DuzxViCLWkVb3GRUMK2nBCY
https://drive.google.com/open?id=1RgZemvWg-TXEhuWunn6hdiS-EBBbZbuOxAd0M69NpBg
mailto:reflexzilina@gmail.com


                                      

 

 

 

 

 

Časový harmonogram sobota, 31.8.2019  

  09:00 – začiatok prezentácie a kontrola náradia  

09:30 – schôdzka kapitánov  

09:45 – začiatok streľby 2x70,50,40, 3 tréningové sady nasledované súťažnými sadami  

13:00 – rozstrel o 16 miesto ak je potrebný  

13:30 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR vyhlásenie výsledkov SP  

14:00 – začiatok eliminácii jednotlivcov  

17:00 – začiatok eliminácii družstvá  

 

Časový harmonogram nedeľa, 1.9.2019  

  08:00 – schôdzka kapitánov  

08:15 – začiatok streľby WA 1440, 3 tréningové sady nasledované súťažnými sadami  

13:00 – pokračovanie streľby WA 1440, krátke vzdialenosti  

17:00 – Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál  

 

Časový harmonogram môže byť upravený podľa počtu prihlásených alebo podľa priebehu súťaže.  

 

 

 

 

Vladimír Bužek                        Juraj Pagáčik  
   predseda SLZ             riaditeľ súťaže 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príloha č.1 

Hodnotenie Majstrovstiev Slovenska 

Majstrovstvá Slovenska pozostávajú z 3 častí.  

1.deň ... 1.časť – doobeda 2x70, 2x60, 2x50 a 2x40 podľa divízií a kategórií.  

          ... 2.časť – poobede eliminácie, postupuje vždy iba plne obsadené kolo 

2.deň ... 3.časť – WA 1440 zostava 

Podľa poradia v jednotlivých častiach súťaže sú strelcom prideľované body tak, že prvý získava jeden 

bod, druhý 2 body a ďalej, až po posledné miesto. V prípade eliminácií sú strelci nestrieľajúci 

eliminácie zoradení podľa výsledkov kvalifikácie, strelci strieľajúci eliminácie sú na miestach 9 až 16 

zoradení rovnakým pravidlom ako strelci na miestach 5 až 8. Celkové poradie sa určí na základe súčtu 

týchto bodov a víťazom je strelec s najmenším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje 

poradie v 2. časti - elimináciách. 

Družstvá 

Zostavujú sa 3 členné klubové družstvá z účastníkov kvalifikácie v danej divízii, bez rozdielu 

pohlavia. Klub môže postaviť ľubovoľný počet družstiev. V prípade, že klub chce mať v súťaži viac 

družstiev, musí zástupca klubu nahlásiť zloženie družstiev pred zahájením kvalifikácie. Pri 

zostavovaní družstiev môžu kluby využiť hosťujúcich športovcov podľa Smernice o hosťovaní, v 

jednom družstve však môže byť zaradený maximálne jeden hosťujúci športovec. Klub môže postaviť 

družstvo s hosťujúcim športovcom iba v prípade, že nemá k dispozícii klubového strelca.  


