
 

 

 

ROZPIS LUKOSTRELECKÉHO PRETEKU 

Jánska Terčová 

  

Všeobecné ustanovenia: 

 

Názov preteku: Jánska terčová 

Usporiadateľ:  REFLEX Žilina 

Dátum preteku: sobota 27.6.2020 

Miesto konania:  Lukostrelnica LK REFLEX ŽILINA, Teplička nad Váhom  
GPS: 49,217004; 18,788597 

Funkcionári:  riaditeľ preteku – Juraj Pagáčik 

   administrátor preteku - Jozef Kúdelčík  

Rozhodcovia  hlavný rozhodca – Mária Kúdelčíková  

asistenti rozhodcu – Viera Hanuliaková, Jozef Kúdelčík (DOS), Karel Petráň,  

Miroslav Ščerbák, Marián Zauška 

 

Prihlášky: do 23.6.2020 elektronicky na:  https://lukostreleckyklubzilina.sk/ (Kalendár 

Akcií/Prihláška). V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: 

reflexzilina@gmail.com 

 Prehľad registrovaných strelcov bude na web stránke klubu a Ianseu.  

 

Kapacita strelnice: 100 strelcov 

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu 25.6.2049 

 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 

Stravovanie: bravčové mäso na hrášku s knedľou – 3,5 Eur (objednávka pri registrácii) 

 

Štartovné: 16,-€  (dospelí, veteráni)  

 12,-€  (juniori, kadeti) 

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

  0,-€  (Jánovia) 

Štartovné sa uhrádza pri registrácii.  

mailto:reflexzilina@gmail.com


Technické ustanovenia: 

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

2020 a tohto rozpisu. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko, usporiadateľ 

nezodpovedá za poškodené šípy a vítané je klubové oblečenie. 

 

Divízie: OL, KL, HL, DL 

 

Kategórie:  deti do 10 rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov, chlapci a dievčatá do  
14 rokov, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži a ženy, veteráni, veteránky, 
veteráni 2, veteránky 2 

 
Zostava: Jednotlivci WA 720 + eliminácia a finále 

Z kvalifikácie postupuje do eliminácie jednotlivcov maximálne  16 strelcov. 

Kategórie s menším počtom strelcov ako 4 eliminácie nestrieľajú. 

 

Skórovanie: Použitím vlastného mobilu (1 na terčovnicu) cez aplikáciu Ianseo 

Scorekeeper + papierová bodovačka. 

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

pre rok 2020 ako aj neregistrovaní strelci.  

 

Časový harmonogram:  

 11:15 – 11:50 prezentácia + obed 

11:50 – 12:00 privítanie športovcov + schôdzka kapitánov 

12:00 – 12:30 tréning (3 sady) + kontrola náradia 

12:30 – 15:45 kvalifikácia (po 6 sadách 10 min. prestávka) 

16:10 – 16:20 vyhlásenie výsledkov kategórií nestrieľajúcich eliminácie 

16:20 – 18:20 eliminácie 

18:30 vyhlásenie výsledkov 

 

Časový harmonogram sa môže upraviť podľa priebehu súťaže a počtu prihlásených strelcov. 

 

Ceny: Ocenení budú traja najlepší súťažiaci v každej kategórii. 

  

  

     Juraj Pagáčik         Jozef Kúdelčík 

   riaditeľ preteku              administrátor preteku 

 

V Žiline 16.6.2020 


